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Н

ародився 9 червня 1956 р. у м. Харкові. Закінчивши ХПІ, пішов працювати на ХТЗ. Брав участь
у монтажі, наладці обладнання, розробці технічної
документації та запуску у виробництво угорських автоматизованих ліній підготовки та фарбування вузлів і деталей
тракторів сучасними методами електрофорезного ґрунтування та електростатичного фарбування з елементами
роботизованого фарбування.
Після завершення служби в Радянській армії повернувся на ХТЗ. Обіймав посади змінного майстра, старшого
майстра, начальника дільниці фарбування складального
цеху № 3. У 2002–2005 рр. працював головним інженером Харківського лакофарбового заводу «Червоний хімік»,
а потім — його директором. Виконував обов’язки голови
ДЕК на кафедрі технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів НТУ «ХПІ». На заводі під керівництвом
С. В. Гуріна за участю випускників кафедри були розроблені та впроваджені у виробництво ресурсо- та енергозберігаючі уралкідні лакофарбові матеріали.

H

e was born on June 9, 1956 in Kharkiv. After gradu
ation of KhPI he went to work at Kharkiv Tractor
Plant. He participated in installation, commissioning
of equipment, development of technical documentation and
launch in production of Hungarian automated lines for prepa
ration and painting of assemblies and parts of tractors with
modern methods of electrophoreses priming and electrostatic
painting with robotic painting elements.
After serving in the Soviet army, he returned back to Kharkiv
Tractor Plant. He held the positions of a shift supervisor, senior
master, head of the painting section of the assembly workshop
No. 3. In 2002–2005, he was working as a chief engineer of
Kharkiv Paint and Varnish Factory «Chervonyi Khimik», and then
as its Director. He performed the duties of a Chairman of the State
Examination Commission at the Department of Technology of
Polymer Composite Materials and Coatings at NTU «KhPI». At
the plant under the leadership of S. V. Gurin and with the participation of the graduates of the Department the resource-saving alkyd
paint materials were developed and implemented in production.
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ародився 29 серпня 1939 р. в м. Полтаві. Трудову
діяльність розпочав у 1956 р. учнем токаря. Згодом
працював токарем-розточувальником на Полтавському турбомеханічному заводі. У 1958 р. Л. Г. Гусак вступив на механіко-металургійний факультет ХПІ, який закінчив
у 1963 р. Після завершення навчання в інституті повернувся
до Полтави, де працював на Полтавському турбомеханічному заводі на таких посадах: інженер-конструктор, механік
цеху, начальник конструкторського бюро, заступник головного інженера, заступник директора з виробництва.
Протягом 1985–1997 рр. Леонід Гаврилович був директором Полтавського турбомеханічного заводу, а з 1997 р.
обіймає посаду голови Правління ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод». У 1998 р. обраний народним депутатом України ІІІ скликання.
Нагороджений орденом «Знак Пошани», Почесною грамотою Президії Верховної ради УРСР, званнями
«Почесний енергетик Російської Федерації» і «Заслужений
енергетик України», орденом «За заслуги» III ступеня.

H

e was born on August 29, 1939 in the Poltava city.
He started his career in 1956 as an apprentice lathe
operator. Then he worked as a lathe operator-borer
at Poltava Turbomechanical Plant. In 1958, L. H. Husak entered
the Mechanical and Metallurgy Faculty of KhPI and graduated
in 1963. After graduating from the institute, he returned to Poltava, where he worked at Poltava Turbomechanical Plant in
such positions: design engineer, mechanic of the workshop,
chief of the Design Bureau, deputy chief engineer, Deputy
Director of the production.
During 1985–1997, Leonid Havrylovych was the Director of the Poltava Turbomechanical Plant, and since 1997 he
has been holding the position of the Chairman of the Board
of OJSC «Poltava Turbomechanical Plant». In 1998, he was
elected as a People’s Deputy of Ukraine of III convocation.
He received the Order «Honour Badge», Honorary Diploma
of the Verkhovna Rada of the UkrSSR, the title «Honored Power
Engineer of the Russian Federation» and «Honored Power Engineer of Ukraine, the Order «For Merit» III degree.
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