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Лебедин Юрій Федорович
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ародився 22 травня 1961 р. в с. Великі Солонці
Новосанжарського району Полтавської області.
З 1978 по 1984 р. був студентом факультету
автоматики та приладобудування ХПІ. Закінчивши з відзнакою інститут, був направлений на роботу в НДІ «Хіммаш» (м. Загорськ, Московська обл.), де займався
випробуванням двигунів для космічного корабля багаторазового використання «Буран».
З 1986 по 1989 р. навчався в аспірантурі ХПІ. З 1990
по 1996 р. працював старшим викладачем кафедри
автоматики та електроприводу Полтавського технічного
університету. З 1996 р. по 1998 р. займався розробкою
програмного забезпечення для автоматизації складського та бухгалтерського обліку.
З 2000 р. очолює фірму «МТЕСН», яка є провідним
підприємством, що спеціалізується на проектуванні, монтажі та сервісному обслуговуванні систем вентиляції, кондиціонування повітря та опалення для будь-яких типів
будівель, впровадженні енергозберігаючих технологій.
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e was born on May 22, 1961 in Velyki Solontsi village of Novosanzharskyi district in Poltava region.
From 1978 to 1984, he was a student of the Faculty of Automatics and Instrument-making at Kharkiv Polytechnic Institute. After graduating from the university with
honors, he was assigned to work at the Scientific Research
Institute «Chimmash» (Zahorsk, Moscow Region), where he
tested engines for the multiuse space shuttle «Buran».
From 1986 to 1989, he was studying at the postgraduate department of Kharkiv Polytechnic Institute. From 1990
to 1996, he was working as a senior lecturer of the department of Automatics and Electric Drive at Poltava Technical
University. From 1996 to 1998, he was developing software
for automation of inventory and business accounting.
Since 2000, he has been the Head of the company
«MTECH», which is a leading enterprise specializing in the
design, installation and service of ventilation, air conditioning and heating systems for all types of buildings and implementation of energy-saving technologies.

Лапін Євген Васильович
Випускник Сумської філії ХПІ (1976)
Перший заступник генерального директора ПАТ «Державна холдингова
компанія «Титан України». Народний депутат України IV, V скликань.
Доктор економічних наук

Lapin Yevhen Vasylovych
A graduate of Sumy Branch of KhPI (1976)
First Deputy Director General of JSC «State Holding Company «Titan of Ukraine»
People’s Deputy of Ukraine of IV, V convocations. Doctor of Economic Sciences
ародився 15 листопада 1950 р. у с. Артемо-Расe was born on November 15, 1950 in Artemo-Rasтівка на Сумщині. У 1976 р. закінчив Сумський
tivka village of Sumy region. In 1976, he graduated
філіал Харківського політехнічного інституту
from Sumy Branch of Kharkiv Polytechnic Institute
та здобув кваліфікацію інженера-механіка. Після завер- and obtained qualification of mechanical engineer. After studyшення навчання розпочав трудову діяльність, за 40 років ing, he began his career and for 40 years Yevhen Vasylovych
якої пройшов шлях від слюсаря до голови Правління worked his way up from a locksmith to the chairman of one
одного з найпотужніших підприємств хімічної промисло- of the largest chemical enterprises — JSC «Sumykhimprom»
вості — ВАТ «Сумихімпром» (1995).
(1995).
Автор 51 наукової праці, трьох монографій, має
He is the author of 51 scientific papers, three mono20 авторських свідоцтв, 11 патентів на винаходи, 30 раціо graphs; he has 20 certificates of authorship, 11 patents for
налізаторських пропозицій.
inventions and 30 innovations.
Є. В. Лапін — лауреат Всеукраїнського рейYevhen Vasylovych Lapin is a prize winner of Ukraiтингу «Людина року» (2007). Нагороджений орденами nian rating «Man of the Year» (2007). He was awarded the
«За заслуги» III ступеня, Святого Рівноапостольного князя Orders «For Merit» III degree, «The Holy Great Prince VladiВолодимира» IV ступеня, орденським знаком «Слава на mir, Equal of the Apostles» IV degree, medal order «the Glory
вірність Вітчизні». Відзначений почесними грамотами of Allegiance to the Motherland». He was awarded honorary
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, certificates of the Verkhovna Rada of Ukraine and the CabiПочесною грамотою Міжпарламентської асамблеї країн net of Ministers of Ukraine and the honorary certificate of the
СНД.
Interparliamentary Assembly of the CIS.
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