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Кваша Микола Йосипович (1929–2007)
Випускник факультету транспортного машинобудування (1953)
Генеральний директор і генеральний конструктор ВАТ «Центральне
конструкторське бюро «Лазурит». Доктор технічних наук, професор

Kvasha Mykola Yosypovych (1929–2007)
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A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1953)
General Director and Chief Designer of OJSC «Central Design Bureau «Lazuryt».
Doctor of Technical Sciences, Professor

ародився 8 грудня 1929 в м. Зінов’євську.
В 1948 р. вступив до ХАІ, проте після закінчення
ІІІ курсу перевівся до ХПІ. Після завершення навчання в ХПІ, направлений на машинобудівний завод «Червоне Сормово». У 1955 р. призначений начальником КБ
автоматизації виробництва заводу. З 1957 р. — інженер
СКБ-112 (нині — ВАТ «ЦКБ «Лазурит»), провідний інженер
озброєння СКБ, начальник відділу автоматики і електроніки СКБ. Згодом очолив роботи зі створення підводного
човна з ракетним комплексом проекту 633. В 1971 р. —
головний конструктор багатоцільового атомного підводного човна проекту 945 типу «Баракуда». В 1993 р. —
генеральний директор і генеральний конструктор
ВАТ «ЦКБ «Лазурит».
Герой Росії, нагороджений Премією Уряду Російської
Федерації в галузі науки і техніки. Дійсний член Академії транспорту РФ, почесний доктор Нижньогородського
державного технічного університету.

H

e was born on December 8, 1929 in Zinovievsk city.
In 1948, he entered KhAI, however, after his third year
there he transferred to KhPI. After studying at KhPI he
obtained employment at machine-building factory «Chervone Sormovo». In 1955, he was appointed as the Head of the Plant Automation Bureau. Since 1957, he was appointed as an engineer
of Special Design Bureau-112 (now — OJSC «CDB «Lazuryt»),
leading engineer of military equipment of the Special Design
Bureau, Head of the Department of Automatics and Electronics
of the Special Design Bureau. Later, he led work on the creation
of the submarine missile complex of project 633. In 1971, he was
appointed as a chief designer of multipurpose nuclear submarine
of project 945 «Barracuda». In 1993, he became a General Director and Chief Designer of OJSC «CDB «Lazuryt».
He was a Hero of the Russia, awarded with the RF Government Prize in Science and Technology. He is a member of the
Academy of Transport of Russian Federation, an honorary doctor of Nizhny Novgorod State Technical University.

Кириленко Віталій Володимирович

Випускник факультету інформатики та управління (2003)
Директор Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої
атлетики. Заслужений працівник фізичної культури і спорту

Kyrylenko Vitalii Volodymyrovych

A graduate of the Faculty of Informatics and Management (2003)
Director of the Department of Youth and Sports of the Kharkiv Regional State
Administration. Master of Sports of Ukraine in track and field athletics.
Honored Worker of Physical Culture and Sports
ародився 25 квітня 1968 р. у м. Харкові. Труe was born on April 25, 1968 in Kharkiv. He started
дову діяльність розпочав у 1986 р. інструктором
his career in 1986 as an instructor of sports facilспортивних споруд Харківського спорткомбінату
ities of Kharkiv «Dynamo» training center. During
«Динамо». Впродовж 1990–1992 рр. працював спортсме 1990–1992, he worked as an athlete-instructor of Kharkiv
ном-інструктором Харківської обласної ради «Динамо», regional council «Dynamo», and in 1992–1999 — an athleteа в 1992–1999 рр. — спортсменом-інструктором штатної instructor of the national team of Ukraine. In 2003, he gradзбірної команди України. У 2003 р. здобув вищу освіту uated from NTU «KhPI» in the specialty «Physical Educaв НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Фізичне виховання». tion». Since 2008, he has held the position of the president
З 2008 р. обіймає посаду президента Федерації лег- of the Athletics Federation of Kharkiv region. While heading
кої атлетики Харківської області. Очолюючи федерацію, the federation Vitalii Volodymyrovych promotes the developсприяє розвитку легкої атлетики в регіоні, а також органі- ment of track and field athletics in the region, as well as orgaзації та проведенню офіційних міжнародних, національних nizing and carrying out of official international, national and
та обласних змагань на території Харківської області.
regional competitions in Kharkiv region.
В. В. Кириленко — багаторазовий чемпіон України,
V. V. Kyrylenko is a multiple champion of Ukraine, memучасник ХХVI Олімпійських ігор (м. Атланта, США, 1996), ber of the XXVI Olympic Games (Atlanta, the USA, 1996),
бронзовий призер чемпіонату світу (м. Штутгарт, Німеч- bronze medalist of the World Championship (Stuttgart, Gerчина, 1993), бронзовий призер Кубка Європи (м. Лілль, many, 1993), bronze medalist of the European Cup (Lille,
Франція, 1995), бронзовий призер Всесвітньої універсіади France, 1995), bronze medalist of the Universiade (1996) and
(1996), срібний призер Чемпіонату СРСР.
the silver medalist of the USSR.
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