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Н

ародився 19 серпня 1954 р. у Бєлгородській області (Росія). Після закінчення середньої школи працював на
Харківському домобудівному комбінаті № 1.
У 1981 р. закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне
будівництво». Займався комсомольською і партійною роботою.
У 1995 р. був обраний генеральним директором ПАТ «Завод
«Південкабель», де працює і сьогодні. У 2002 р. здобув науковий
ступінь кандидата технічних наук, захистивши дисертацію в НТУ
«ХПІ». У 2007 р. колективу спеціалістів заводу «Південкабель»
у складі В. М. Золотарьова, В. П. Карпушенка, Ю. П. Антонця,
Л. Г. Василець та О. Ф. Кривенка за розробку і впровадження
у серійне виробництво вітчизняної кабельно-провідникової продукції напругою до 110 кВ, що забезпечує підвищення надійності і безпеки систем електропостачання України, присуджено
Державну премію України в галузі науки і техніки.
Володимир Михайлович із великою повагою ставиться
до усього професорсько-викладацького колективу університету. Він тримає на пульсі життя альма-матер. Між заводом
«Південкабель» та НТУ «ХПІ» впродовж останніх десятиліть
склалися взаємовигідні, партнерські відносини. На заводі
постійно проходять практику студенти університету, виконують лабораторні роботи, кращим виплачуються іменні стипендії, нагороджуються переможці студентських наукових
конференцій. На підприємстві працюють 80% інженернотехнічних фахівців — випускників університету.
Колектив заводу «Південкабель» підтримує тісні зв’язки
з працівниками кафедри електроізоляційної та кабельної техніки НТУ «ХПІ». Завідувач кафедри, д-р техн. наук,
проф. А. Г. Гурін проводить на підприємстві виїзні засідання
та наукові конференції. Спільними зусиллями кафедри та
заводу створено Технічний комітет ТК 131 «Електроізоляційна і кабельна техніка» Держстандарту України.
Для розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності заводу «Південкабель» і НТУ «ХПІ» створений та
успішно функціонує науковий парк.
Нагороджений державними орденами «За заслуги»
трьох ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України, грамотами та почесними відзнаками міністерств та органів місцевого самоврядування, званням «Почесний громадянин міста Харкова».

H

e was born on August 19, 1954 in Belgorod region (Russia). After secondary
school he worked in Kharkiv House Building Factory No.1.
In 1981, he graduated from Kharkiv Engineering
Building Institute within the specialty in «Industrial and civil construction». He was engaged in the komsomol and political
works. In 1995, he was elected as General Director of PJSC
«Plant «Pivdenkabel», and still has been working there. In 2002,
he received a degree of PhD in Technical Sciences at NTU
«KhPI». In 2007, a team of plant «Pivdenkabel» represented by
V. M. Zolotariov, V. P. Karpushenko, Yu. P. Antonets, L. H. Vasylets and O. F. Kryvenko was awarded the State Prize in Science
and Technology for the design of domestic cabling and wiring
production of voltage up to 110 kV and introduction it to a serial
production, ensuring the reliability and security of power supply
systems of Ukraine.
Volodymyr Mykhailovych has the greatest respect for all
academic staff of the university. He has his finger on AlmaMater’s pulse. Together plant «Pivdenkabel» and NTU «KhPI»
have developed mutually beneficial, partnership relations. The
students of university usually do practical work at the plant,
execute laboratory works, the best of them receive scholarships; students are awarded for their win in student scientific
conferences. 80% of engineering staff, working at the enterprise, are university graduates.
The team of plant «Pivdenkabel» maintains close relationship with the Department of electrical insulating and cable
equipment of NTU «KhPI». The Head of the Department,
Doctor of Technical Sciences, Professor A. H. Hurin conducts
on-site meetings and scientific conferences at the enterprise.
Together department and plant established the Technical committee TC 131 «Electric insulating and cable equipment» of the
State Standard of Ukraine.
A new scientific park was created for the development of
scientific and technician activity of the plant «Pivdenkabel» and
NTU «KhPI», which successfully functioning now.
He was awarded the Order of Merit of I, II and III degree,
the Honorary certificate of the Verkhovna Rada of Ukraine and
the Cabinet of Ministers of Ukraine, certificates and honorary
distinctions of ministries and local government bodies and a
title of «Honorary citizen of Kharkiv city».
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