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Бугаєць
Анатолій Олександрович (1940–2011)
Випускник енергомашинобудівного факультету (1968)
Генеральний директор — голова Правління
ВАТ «Турбоатом» (1986–2006).
Народний депутат України V скликання. Герой України

Bugayets
Anatoliy Oleksandrovych (1940–2011)
A graduate of Power Engineering Faculty (1968)
General Director, Chairman of the Board
of OJSC «Turboatom» (1986–2006).
People’s Deputy of Ukraine of V convocation. Hero of Ukraine

Н

ародився 2 листопада 1940 р. в с. Битакове Озеро
Полтавської області. В 1959 р. закінчив факультет зварювального виробництва Крюковського
машинобудівного технікуму в м. Кременчуці. В 1968 р.
став випускником енергомашинобудівного факультету
ХПІ, а в 1971 р. — механіко-технологічного факультету
Українського заочного політехнічного інституту.
У 1959 р. розпочав трудову діяльність електрозварювальником на Харківському електромеханічному заводі.
В 1959–1962 рр. проходив службу в лавах Радянської
армії. В 1962–1976 рр. — старший технік, інженер, старший інженер, начальник бюро, заступник головного зварювальника; в 1976–1979 рр. — головний зварювальник; у 1979–1983 рр. — заступник головного інженера
з підготовки виробництва; в 1983–1986 рр. — секретар партійного комітету ВО «Харківський турбінний завод
імені С. М. Кірова». З грудня 1986 р. по травень 2006 р. —
генеральний директор НВО «Турбоатом». У січні-липні
1997 р. — голова Правління ВАТ «Турбоатом».
У 2006 р. обраний депутатом Верховної Ради України
V скликання. З травня 2006 р. — почесний генеральний
директор ВАТ «Турбоатом».
Згідно з Указом Президента України Леоніда Кучми, в
2002 р. за визначні особисті заслуги перед Українською
державою у розвитку вітчизняного енергетичного машинобудування, вагомі трудові звершення А. О. Бугайцю
присвоєно почесне звання «Герой України» з врученням
ордена Держави. Академік Академії технологічних наук
України. Дійсний член Східноукраїнської академії бізнесу.
Лауреат Державної премії України (1991). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005). Заслужений
машинобудівник України (1994). Почесний турбобудівник.
Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1984), орденом
«За заслуги» І (2009), ІІ (2000) та III (1999) ступенів, медаллю
Міжнародної кадрової академії «За ефективне управління», нагородами Асамблеї ділових кіл України «Золотий Ягуар», «Золотий Меркурій». Лауреат конкурсу «Ділова
людина України» (1999). Лауреат конкурсу «Лідери ХХІ століття». Лауреат рейтинг-конкурсу «Харків’янин року»
(2001). Почесний громадянин Харкова (2010) та Харківської області (2010).
Помер 31 грудня 2011 р. в м. Харкові.

H

e was born on November 2, 1940 in the village of Bytakove Ozero, Poltava region. In 1959 he graduated from
the Faculty of Welding Production of Kriukov Engineering College in Kremenchuk. In 1968 he graduated from Power
Engineering Faculty of the Kharkiv Polytechnic Institute, and in
1971 he graduated from Mechanical and Technological Faculty
of Ukrainian Part-time Polytechnic Institute.
In 1959 he started his career as a welder at Kharkiv Electromechanical Plant. In 1959–1962 he served in the Soviet
army. In 1962–1976 he was a senior technician, an engineer, a
senior engineer, the Head of a Bureau, a deputy chief welder;
in 1976–1979 he was a lead welder; in 1979–1983 he worked
as a deputy chief engineer for production preparation; in 1983–
1986 he was a secretary of the Party Committee of Production
Association «Kharkiv Turbine Plant named after S. M. Kirov».
From December 1986 to May 2006 he was a General Director
of «Turboatom». In January-July 1997 — the Chairman of the
Board of OJSC «Turboatom».
In 2006 he was elected the Deputy of the Verkhovna Rada
of Ukraine of V convocation. In May 2006 he became an honorary General Director of OJSC «Turboatom».
In 2002 according to the Decree of the President of Ukraine
Leonid Kuchma for outstanding personal merits before the
Ukrainian state in development of domestic power engineering
and weighty labor achievements A. O. Bugayets was awarded
the honorary title of «Hero of Ukraine» with the presentation of the
State Order. He was an Academician of the Academy of Technological Sciences of Ukraine. He is a full-fledged member of
the East Ukrainian Academy of Business, a laureate of the State
Prize of Ukraine (1991), a laureate of the State Prize of Ukraine in
Science and Technology (2005), an Honored Mechanical Engineer of Ukraine (1994), an Honored Turbine Engineer. He was
awarded the Order «Badge of Honor» (1984), Order of Merit
of I (2009), II (2000) and III (1999) degrees, the medal of International Personnel Academy «For Effective Management», the
awards of the Assembly of Business Circles of Ukraine «Golden
Jaguar» and «Golden Mercury». He was a prize winner of the
contest «Businessman of Ukraine» (1999), a prize winner of the
contest «Leaders of the XXI century», a prize winner of the rating contest «Kharkivite of the year» (2001), an honorary citizen
of Kharkiv (2010) and Kharkiv region (2010).
He died on December 31, 2011 in Kharkiv.
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