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Н

ародився 8 лютого 1938 р. у м. Харкові.
Закінчивши в 1952 р. Харківський техноло
гічний технікум, розпочав трудову діяльність
старшим майстром текстильної фабрики в м. Актюбінську (Казахстан). Після завершення служби в армії
працював старшим інженером на Харківському машинобудівному заводі «ФЕД». У 1968 р. здобув кваліфікацію інженера-механіка у Харківському політехнічному
інституті.
У 1973 р. Анатолій Леонтійович був призначений
на посаду директора підприємства «Донець-Харківводбуд». У 1980 р. став керівником республіканського
тресту «Укргазкомунбуд». Упродовж 1999–2003 рр.
працював заступником голови Правління з капітального будівництва ВАТ «Харківгазбуд».
А. Л. Гордієнко керував зведенням багатьох
об’єктів, які забезпечували постачання питної води
жителям Харкова й очищення стічних вод. За його безпосередньою участю побудовано близько 28 тис. км
газопроводів у 13 областях України, газифіковано
сотні тисяч житлових будинків.
Анатолій Леонтійович був одним з ініціаторів будівництва газопроводів із поліетиленових труб, для чого
за кордоном було придбано верстат для виготовлення
якісних з’єднань «сталь-поліетилен» на газопроводах.
Замість металічних ізолювальних фланців використано
пластмасову ізолювальну муфту, яку виготовляли на
заводі «Харпластмас».
Під керівництвом А. Л. Гордієнка спеціалісти галузі
розробили та змонтували рухомий зварювальний
комплекс для будівництва газопроводів, удосконалили
різальну головку та раціонально використовували шнекову систему відведення відпрацьованої землі у спеціальній машині під час виконання проколу під дорогами,
трасами, залізничними полотнами та різними комунікаціями без їх пошкодження.
Анатолій Леонтійович — народний депутат Верховної Ради України І скликання, неодноразово був депутатом Харківської обласної ради.
Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня,
грамотами Верховної Ради України, Харківської ОДА,
Почесним знаком НАК «Нафтогаз України» І ступеня.
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e was born on February 8, 1938 in Kharkiv. After
graduating in 1952 from Kharkiv Technological
College, he started his career as a senior master
at the textile factory in Aktobe city (Kazakhstan). After his
military service he worked as a senior engineer at Kharkiv
Machine Building Plant «FED». In 1968, he obtained a
qualification of mechanic engineer at the Kharkiv Polytechnic Institute.
In 1973, Anatolii Leontiyovych was appointed as
a Director of the enterprise «Donets-Kharkivvodbud».
In 1980, he became the Head of the republican trust
«Ukrhazkomunbud». During 1999–2003, he worked as
a deputy chairman of the board of Capital Construction
OJSC «Kharkivhazbud».
A. L. Hordiyenko supervised the construction of many
facilities that ensure the supply of drinking water to the
residents of Kharkiv and wastewater treatment. Under his
direct participation about 28 thousands of square kilometers of gas pipelines in 13 regions of Ukraine were built,
hundreds of thousands of houses were gasified.
Anatolii Leontiyovych was one of the initiators of the
construction of gas pipelines using polyethylene pipes and
for this purpose the machine for making quality connections «steel-polyethylene» on the pipelines was purchased
abroad. Plastic insulating joint, which was produced at the
plant «Kharplastmas», was used instead of metallic insulating flanges.
Under the leadership of A. L. Hordiyenko industry specialists developed and mounted mobile welding complex
for the construction of gas pipelines, improved cutting
head and efficiently used auger system to allocate worked
grounds in special machine while making holes on roads,
highways, railways and various utilities without damaging
them.
Anatolii Leontiyovych is a People’s Deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine of І convocation, at various times
he was a deputy of Kharkiv Regional Council.
He was awarded the Order «For Merit» III degree, letters of recognition by the Verkhovna Rada of Ukraine,
Kharkiv Regional State Administration, Badge of Honor of
І degree by the National Joint Stock Company Naftogaz
of Ukraine.
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