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« Х а р к і в с ьк ий п о л іте хнічни й інсти ту т»
Гриньов Володимир Борисович
Випускник інженерно-фізичного факультету (1968)
Завідувач кафедри прикладної математики (1980–1993).
Народний депутат України І скликання

hryniov Volodymyr Borysovych

Н

A graduate of Physical Engineering Faculty (1968)
Head of the Department of Applied Mathematics (1980–1993).
People’s Deputy of I convocation

ародився 26 липня 1945 р. у Білгородській
області у селянській родині. У 1968 р. з відзнакою закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Динаміка та міцність машин». Здобувши вищу освіту, обіймав посади інженера, асистента,
доцента та професора. Упродовж 1980–1993 рр. завідував кафедрою теоретичної та математичної фізики
(прикладної математики) ХПІ. У межах наукового обміну
1985 р., деякий час працював у Вищій технічній школі
в Дармштадті (Німеччина). Дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора технічних наук захистив
у 1981 р.
У 1990 р. Володимир Борисович став активним суспільним діячем і був обраний депутатом Верховної Ради
України, а згодом — її віце-спікером.
В. Б. Гриньов — президент міжнародного фонду
«Ділова діаспора України» (1993), радник Президента
України з питань регіональної політики (1994).

H

e was born on July 26, 1945, in Belgorod region
in a peasant family. In 1968, he graduated with
honors from Kharkiv Polytechnic Institute with a
degree in «Dynamics and Durability of Machines». After
high school he held the position of an engineer, assistant, Associate Professor, Professor. During 1980–1993,
he headed the Department of Theoretical and Mathematical Physics (Applied Mathematics) of KhPI. In the context of scientific exchange in 1985, he worked for some
time at Higher Technical School in Darmstadt (Germany).
He defended his thesis for a Doctor’s of Technical Science
degree in 1981.
In 1990, Volodymyr Borysovych became an active public figure and was elected to the Verkhovna Rada of Ukraine
and later — its Vice Speaker.
V. B. Hryniov was a President of the International Fund
«Business Diaspora of Ukraine» (1993), Advisor to the Presi
dent of Ukraine for regional policy (1994).

Гриценко Геннадій Дмитрович (1962–2009)
Випускник факультету транспортного машинобудування (1987)
Генеральний директор ДП «Завод ім. В. О. Малишева» (2001–2006).
Кандидат технічних наук, академік Інженерної академії України

Hrytsenko Gennadii Dmytrovych (1962–2009)

Н

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1987)
General Director of SE «Malyshev Plant» (2001–2006).
PhD in Technical Sciences, Academician of Engineering Academy of Ukraine

ародився 7 вересня 1962 р. в с. Солониця
Козельщинського району Полтавської області
в сім’ї робітників. Професійну стежину розпочав
у 1979 р. слюсарем-ремонтником на Галещинській біологічній фабриці.
Після закінчення в 1987 р. ХПІ за спеціальністю «Колісні
та гусеничні машини», пройшов шлях від старшого майстра
цеху до генерального директора ДП «Завод імені В. О. Малишева», зокрема в 1987–1994 рр. був старшим майстром цеху
№ 230, заступником начальника цеху з виробництва, заступником начальника та начальником виробничого відділу,
в 1994–1995 рр. — заступником директора з виробництва
механоскладального заводу, в 1995–1996 рр. — заступником генерального директора з комерційних питань, в 1996–
2001 рр. — заступником генерального директора з виробництва, в 2001–2006 рр. — генеральним директором.
Радник голови Харківської обласної державної адміністрації з питань промисловості. Заслужений машинобудівник України.

H

e was born on September 7, 1962 in Solonytsia
village of, Kozelshchynsk district, Poltava region
in the family of workers. He started his career in
1979, as a Mechanic-Repairman at Haleshchynsk biological factory.
In 1987, after graduating from Kharkiv Polytechnic Institute with a degree in «Wheeled and Tracked Machines» he
passed the way from Senior Workshop Foreman to General Director Of State Enterprise «Malyshev Plant», in particular in 1987–1994 he was a Senior Foreman of Work-Floor
No. 230, Deputy Chief of the Production Department, Deputy
Head and Head of Production Department, in 1994–1995 —
Deputy Director of Machine-Assembling Production Plant,
in 1995–1996 — Deputy General Director for Commercial
Affairs, 1996–2001 — Deputy General Director for Production, 2001–2006 — Director General.
Advisor to the Chairman of Kharkiv Regional State
Administration on Industry Issues. Honored Mechanical Engineer of Ukraine.
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