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Доктор технічних наук, професор

Kononenko Ihor Volodymyrovych
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A graduate of the postgraduate department (1979)
Head of the Department of Strategic Management of NTU «KhPI».
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ародився 10 січня 1950 р. у м. Ленінграді. Після
закінчення з відзнакою радіотехнічного факультету Харківського авіаційного інституту, розпочав
трудову діяльність у Харківському політехнічному інституті.
Спочатку працював інженером, потім — асистентом, старшим викладачем, доцентом та професором.
Ігор Володимирович був одним з ініціаторів і творців у 1973 р. Інституту машин і систем Мінмашпрому та
АН України — провідної організації України з координації виконання державних програм у сфері виробництва
мобільної техніки.
Автор понад 230 наукових і 12 навчально-методичних
праць. Підготував дев’ятьох кандидатів наук.
І. В. Кононенко — лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки. Нагороджений орденом «За заслуги»
III ступеня, відзначений почесними грамотами міністра України у справах молоді та спорту, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Харківської міської ради, University of Hartford, Barney School of Business (USA).

I

hor Volodymyrovych was born on January 10, 1950 in
Leningrad. After graduating with honors from the Radio
Technical Faculty of Kharkiv Aviation Institute, he started
his career in Kharkiv Polytechnic Institute. Initially, he worked as
an engineer, then an assistant, a senior lecturer, an Associate
Professor and a Professor.
In 1973, Ihor Volodymyrovych was one of the initiators
and founders of the Institute of Machines and Systems of Minmashprom and the National Academy of Ukraine — Ukraine’s
leading organization for coordination of implementation of the
State Programs in the field of mobile technology.
He is the author of over 230 scientific and 12 educational
works. He has prepared nine PhDs in Science.
I. V. Kononenko is the laureate of the State Prize of Ukraine
in Science and Technology. He was awarded the Order «For
Merit» III degree, honorary certificates of the Minister of Youth
and Sports of Ukraine, Kharkiv Regional State Administration
and Kharkiv Regional Council, Kharkiv City Council, University
of Hartford and Barney School of Business (USA).
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Голова Правління ПАТ «Укргідропроект».
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Kryvytsky Volodymyr Volodymyrovych

Н

A graduate of the Faculty of Power Machine Engineering (1972)
The Chairman of the Board of PJSC «Ukrhidroproekt».
Honored Power Engineer of Ukraine

ародився 14 січня 1949 р. у с. Вільхівка на Харківщині. У 1972 р. закінчив Харківський політехнічний інститут і розпочав трудовий шлях.
За роки своєї діяльності Володимир Володимирович
працював на багатьох посадах, серед них: інженер-технолог на заводі «Електроважмаш» (1972); черговий електромонтер, начальник зміни, заступник начальника цеху
на Кременчуцькій ТЕЦ (1973–1977); заступник головного
інженера на будівництві Харківської ТЕЦ-5 (1977–1985);
головний інженер, директор Харківських теплових мереж
(1985–1987); голова Правління ВАТ «Харківобленерго»
(1987–2000); заступник міністра палива й енергетики України (2000); радник голови Правління Української інноваційно-фінансової компанії (2003–2006); головний інженер
Північної електроенергетичної системи ДП НЕК «Укр
енерго» (2006).
Із 2009 р. В. В. Кривицький виконує обов’язки генерального директора та голови Правління ПАТ «Укргідропроект».

H

e was born on January 14, 1949 in the village of
Vilkhivka in Kharkiv region. In 1972 he graduated
from Kharkiv Polytechnic Institute and began his

career.
Over the years of his professional activity Volodymyr Volodymyrovych worked at many positions, among which there are the
following: an engineer-technologist at «Electrovazhmash» Plant
(1972); an electrician on duty, a shift foreman, a deputy chief of
a workshop at Kremenchuk HPP (1973–1977); a deputy chief
engineer on construction of Kharkiv HPP-5 (1977–1985); a
chief engineer, Director of the Kharkiv heating networks (1985–
1987); a Chairman of the Board of OJSC «Kharkivoblenergo»
(1987–2000); a Deputy Minister of Fuel and Energy of Ukraine
(2000); adviser to the Chairman of Ukrainian Innovative-Financial Company (2003–2006); a chief engineer of Northern power
system SE NPC «Ukrenergo» (2006).
Since 2009 Krivitsky V. V. has performed the duties of the
General Director and Chairman of the Board of PJSC «Ukr
hidroproekt».
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