National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
Давидов Володимир Васильович
Випускник факультету технології неорганічних речовин (1976)
Директор ПАТ «Лисичанський завод «Пролетар».
Народний депутат України III скликання

Davydov Volodymyr Vasylovych

Н

A graduate of the Faculty of Inorganic Substances Technology (1976)
Director of JSC «Lisichanskiy Plant «Proletarian».
People’s Deputy of Ukraine of III convocation

ародився 27 січня 1947 у м. Лисичанську Луганської області. Трудову діяльність розпочав у
1966 р. на склозаводі «Пролетар» рідного міста.
Після завершення служби в лавах Радянської армії, у
1968 р. повернувся працювати на завод учнем слюсаря.
У 1976 р. Володимир Васильович став випускником Харківського політехнічного інституту і здобув кваліфікацію інженера-технолога за спеціальністю «Хімічна
технологія скла».
Після закінчення ВНЗ повернувся на Лисичанський
завод «Пролетар», де пройшов шлях від стажиста,
начальника зміни, інженера, технолога, старшого технолога, заступника начальника цеху, старшого інженера, головного технолога до директора.
Володимир Васильович Давидов — народний депутат України III скликання, член Комітету з питань промислової політики (1998–2000), член Комітету з питань
бюджету (2000), академік Академії будівництва України.

H

e was born on January 27, 1947 in Lysychansk
city of Luhansk region. He started his career in
1966 at the glass plant «Proletarian» in his hometown. In 1968, after serving in the Soviet army, he returned
to work at the plant as an apprentice locksmith.
In 1976, Volodymyr Vasylovych graduated from
Kharkiv Polytechnic Institute and obtained qualification of
engineer-technologist in the specialty «Chemical technology of glass».
After graduating, he returned to Lisichanskiy Plant
«Proletarian», where he rose from intern, shift engineer,
engineer, technologist, senior technologist, deputy workshop chief, senior engineer, chief engineer to the Director.
Volodymyr Vasylovych Davydov is a People’s Deputy
of Ukraine of III convocation, a member of the Committee
on Industrial Policy (1998–2000), a member of the Budget
Committee (2000), Academician of the Academy of Construction of Ukraine.

Дементьєва Яна Михайлівна
Випускниця економічного факультету (2001)
Веслувальниця. Олімпійська чемпіонка (2012)

Dementieva Yana Mykhailivna
A graduate of the Faculty of Economics (2001)
Oarswoman. Olympic champion (2012)

Н

ародилася 23 жовтня 1978 р. в м. Харкові. Спочатку займалася легкою атлетикою,
а потім перейшла в секцію академічного веслування. Закінчила НТУ «Харківський політехнічний
інститут» за спеціальністю «Менеджмент підприємств».
Член збірної України на Олімпійських іграх 2004, 2008
та 2012 рр.
Яна Михайлівна — чемпіонка Олімпійських ігор
у Лондоні (2012). Чотири рази ставала чемпіонкою
Європи (2007, 2011 рр. — у двійці; 2009, 2010 рр. —
у четвірці). Чемпіонка світу в парній четвірці (2009 р.,
м. Познань, Польща). Срібна призерка Чемпіонату
світу — 2010 у парній четвірці (м. Гамільтон, Нова
Зеландія). Неодноразова чемпіонка України (2003–
2007) та володарка Кубка України (2001–2007). Призерка Кубків світу.
Нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня,
заслужений майстер спорту України.
Захоплення — колекціонування сувенірних тарілок.

S

he was born on October 23, 1978 in Kharkiv. She was
initially engaged in track and field athletics, and then
changed it to the section of rowing. She graduated
from National Technical University «Kharkiv Polytechnic
Institute» in the specialty «Management of enterprises». She
was a member of the Ukrainian team at the Olympic Games
in 2004, 2008 and 2012.
Yana Mykhailivna is a champion of Olympic Games
in London (2012). Four times she became a champion of
Europe (2007, 2011 — with a partner; 2009, 2010 — in
fours). She is a world champion in quadruple sculls (2009,
Poznan, Poland). She is a silver medalist of the World
Championship — 2010 in quadruple sculls (Hamilton, New
Zealand). She is a multiple champion of Ukraine (2003–
2007) and the winner of the Cup of Ukraine (2001–2007)
and the World Cup winner.
She was awarded the Order «For Merit» ІІІ degree,
honored master of sports of Ukraine.
Her hobby is collecting souvenir plates.
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