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Н

ародився 20 січня 1919 р. в м. Харкові. В 1941 р.
закінчив три курси Ленінградського політехнічного інституту. Активний учасник бойових дій під
час Другої світової війни. З лютого 1946 р. навчався в ХПІ,
який закінчив у 1948 р. з відзнакою.
Вся наукова і педагогічна діяльність Василя Максимовича пов’язана з альма-матер: 1969–1972 рр. — декан
енергомашинобудівного факультету, 1972–1977 рр. —
проректор з навчальної роботи, 1976–1989 р. — завідувач,
1989–2004 рр. — професор, 2004–2007 р. — головний
науковий співробітник кафедри турбінобудування.
В. М. Капінос вперше дослідив проблему теплообміну
в парових і газових турбінах на основі як теоретичних, що
є розвитком теорії теплового і гідродинамічного пограничного шару, так і експериментальних підходів, що спираються на фізичне і електротеплове моделювання. Автор
256 наукових статей, двох монографій і 16 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував шість докторів і 27 кандидатів наук.

H

e was born on January 20, 1919 in the city of Kharkiv.
In 1941 he finished three courses of Leningrad Polytechnic Institute. He was an active participant in the
fighting during the Second World War. From February 1946 he
studied at KhPI and graduated it with honors in 1948.
All scientific and pedagogical activity of Vasyl Maxksymovych was related to his Alma mater: in 1969–1972 he
was the Dean of the Faculty of Power Engineering, in 1972–
1977 — Vice-Rector for Academic Affairs, in 1976–1989 — the
head, in 1989–2004 — Professor, in 2004–2007 — the Chief
Researcher of the Department of Turbine Engineering.
V. M. Kapinos was the first scientist to investigate the problem of heat transfer in steam and gas turbines based on the theoretical, which is the development of the theory of thermal and
hydrodynamic boundary layer, and experimental approaches,
which are based on physical and thermal electrical modeling.
He is the author of 256 scientific articles, two monographs and
16 certificates of authorship for inventions. He prepared six
Doctors and 27 PhDs in Sciences.
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Випускник факультету технології неорганічних речовин (1954)
Народний депутат України І скликання

KACHURA Boris Vasylovych (1930–2007)
A graduate of the Faculty of Inorganic Substances Technology (1954)
People’s Deputy of the I convocation

Н

ародився 1 вересня 1930 р. у м. Тульчин у сім’ї
службовців. У 1948–1954 рр. навчався в Харківському політехнічному інституті. Після закінчення
ВНЗ працював майстром, старшим майстром, старшим
інженером відділу головного енергетика, начальником
цеху Металургійного заводу імені Ілліча у м. Жданові. З
1958 р. — начальником паросилового цеху, заступником
головного енергетика, заступником голови заводського
комітету профспілки Ждановського заводу важкого машинобудування Донецької області.
У 1967 р. обраний головою Ждановської міської ради
Донецької області. Впродовж наступних років активно
займався політикою. Обирався депутатом Верховної Ради
СРСР X, XI скликань, депутатом Верховної Ради УРСР VIII,
IX, XI скликань, народним депутатом України І скликання.
Був заступником Голови Комісії Верховної Ради України з
питань розвитку базових галузей народного господарства.
Помер 4 червня 2007 р. Похований у м. Києві на Байковому кладовищі.

H

e was born on September 1, 1930 in Tulchin town
in the family of employees. In 1948–1954, he studied at Kharkiv Polytechnic Institute. After graduation
he worked as a foreman, senior foreman, senior engineer of the
department, chief power engineer, workshop manager of Metallurgical Plant named after Illich in Zhdanov city. In 1958, he
became the head of steam power workshop, deputy chief power
engineer, deputy chairman of the factory Trade Union Committee
of Zhdanov Heavy Engineering Plant, Donetsk region.
In 1967, he was elected the Chairman of Zhdanovskyi city
Council of Donetsk region. Over the next few years he was
actively involved in politics. He was elected Deputy of the Verkhovna Rada of the USSR of X, XI convocations, Deputy of the
Supreme Soviet of the Ukrainian SSR of VIII, IX, XI convocations, People’s Deputy of Ukraine of the I convocation. He was
Deputy Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine Commission on the Issues of Economy Basic Sectors Development.
He died on June 4, 2007. Boris Vasylovych was buried on
Baikov cemetery in Kyiv.
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