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Іващенко Олексій Захарович
Випускник факультету технологій неорганічних речовин (1961)
Директор (1986–1998) та генеральний директор (1998–2005)
ЗАТ «Харківський плитковий завод»

Ivashchenko Oleksii Zakharovych

Н

A graduate of the Faculty of Inorganic Substances Technology (1961)
Director (1986–1998) and General Director (1998–2005)
of PJSC «Kharkiv Tile Plant»

ародився 25 вересня 1938 р. в с. Зелений Ріг
Почепського району Брянської області. В 1956–
1961 рр. навчався в ХПІ за спеціальністю
«Машини і апарати хімічних виробництв».
Після закінчення інституту був направлений на Харківський плитковий завод, де працював майстром, інженером-конструктором (1961–1968), заступником начальника
експериментального цеху (1968–1970), головним механіком (1970–1981) та головним інженером (1981–1986).
У 1986 р. призначений директором заводу, а в 1998 р.
обраний генеральним директором ЗАТ «Харківський плитковий завод» (до 2005 р.).
Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1986), орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня (1998), медалями «За трудову відзнаку»
і «Ветеран праці» (1981), міжнародною відзнакою «Золотий
меркурій» (1998) та Почесною грамотою Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів «Укрбудматеріали» (2001). Автор 11 винаходів і низки раціоналізаторських пропозицій, має більше ніж 25 друкованих праць.

H

e was born on September 25, 1938 in Zelenyi Rih
village of Pochepsky district in Bryansk region. In
1956–1961, he was studying at KhPI in the specialty
«Machines and apparatus for chemical production».
After graduation, he was sent to Kharkiv Tile Plant, where
he worked as a foreman, a design engineer (1961–1968), deputy chief of the research-and-development shop (1968–1970),
chief mechanic (1970–1981) and chief engineer (1981–1986).
In 1986, he was appointed Director of the plant, and in
1998, he was elected General Director of PJSC «Kharkiv Tile
Plant» (until 2005).
He was awarded the Order «Badge of Honor» (1986), the
Order «For Merit» III degree (1998), medals «For Labor» and
«Veteran of Labor» (1981), the international award «Gold Mercury» (1998) and honorary certificate of Ukrainian state construction materials corporation «UkrBudMaterialy» (Ukrainian
Building Materials) (2001).
He is the author of 11 inventions and a number of innovations, has more than 25 publications.

Інін (Гуревич) Аркадій Якович
Випускник електромашинобудівного факультету (1960)
Письменник, драматург, сценарист, публіцист, актор

Inin (Hurevych) Arkadii Yakovych
A graduate of Electric Machine Engineering Faculty (1960)
Writer, playwriter, screenwriter, publicist, actor

Н

ародився 3 травня 1938 р. в м. Харкові.
В 1960 р. закінчив Харківський політехнічний
інститут. Брав участь у студентському естрадному театрі, організатор та режисер капусників, ігор КВК.
У 1968 р. вступив до ВДІКу і почав професійно займатися
драматургією.
Написав сценарії 40 кінокомедій, 15 книг, автор
200 теле- і радіопередач («Трамвай бажань» у співавторстві з Олександрою Ліванською, «Десь є місто, або Клуб
земляків», «Сімейний клуб «Ти і я»), газетних і журнальних
статей, фейлетонів. А. Я. Інін зіграв у епізодичних ролях
деяких фільмів, сценаристом яких був, зокрема таких
як «Особисте життя королеви» (1993), «На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон Біч знову йдуть дощі»
(1992), «У матросів немає питань» (1980), «Одного разу
двадцять років потому» (1980).
Заслужений діяч мистецтв РРФСР. Професор ВДІКу.
Нагороджений орденом Дружби (1998) та орденом
Пошани (2009).

H

e was born on May 3, 1938 in Kharkiv. In 1960, he
graduated from Kharkiv Polytechnic Institute. He
participated in the student variety theater, was the
organizer and Director of students’ performances, humorous
acting games. In 1968, he entered All-Union State Institute of
Cinematography (VGIK) and began his career in dramaturgy.
He has written scripts to 40 comedy films, 15 books, the
author of 200 TV and radio programs («A Streetcar Named
Desire» in collaboration with Oleksandra Livanska, «Somewhere there is a city or fellow club», «Family Club «You and I»),
newspaper and magazine articles, satirical articles. A. Ya. Inin
played episodic roles in several films, where he was a screenwriter, such as «Queen’s private life» (1993), «Weather Is
Good on Deribasovskaya, It Rains Again on Brighton Beach»
(1992), «Sailors have no questions» (1980), «One day twenty
years later» (1980).
A. Ya. Inin is an Honored Artist of the RSFSR, Professor of
VGIK. He was awarded the Order of Friendship (1998) and the
Order of Honor (2009).
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