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Н

ародився 8 грудня 1905 р. у м. Валки Харківської області в селянській родині. Трудову
діяльність розпочав у 1917 р. чорноробом
на заводі «Нафталін» у Харкові. З 1922 р. працював на фабриці «Трудовий хімік», пройшовши шлях
від бурильника до голови комітету (1925), директора
заводу (1927).
У 1930 р. П. В. Науменко, без відриву від виробництва закінчив вечірній робітфак і був направлений на
навчання до Харківського хіміко-технологічного інституту. З 1934 р. Петро Васильович, здобуваючи освіту
в ХХТІ, працював завідувачем виробництва на Державному миловарному заводі ім. Урицького в Харкові,
а з 1936 р. — головним інженером.
У 1937 р. був переведений до Москви та призначений заступником начальника Головрослжирмасло Наркомату харчової промисловості СРСР, а в 1941 р. —
начальником третього сектору та заступником
начальника військового відділу наркомату харчової
промисловості СРСР. У 1942 р. він став начальником
Головного управління навчальних закладів Наркомату
харчової промисловості СРСР, а згодом — головного
інженера Головрослжирмасло наркомату.
Якісна технічна підготовка, великі організаторські
здібності, принциповість і діловитість зумовили висування Петра Васильовича на різні керівні посади. Так,
упродовж 1951–1962 рр. він виконував обов’язки
заступника міністра харчової промисловості СРСР,
начальника Головрослжирмасло, завідувача відділу,
заступника міністра промисловості продовольчих
товарів СРСР та ін.
З 1962 до 1965 р. обіймав посаду голови Державного комітету з харчової промисловості при Держплані
СРСР — міністр СРСР. Протягом 1965–1971 рр. —
заступник міністра харчової промисловості СРСР.
П. В. Науменко видав понад 60 праць, отримав
20 авторських свідоцтв. Двічі лауреат Державної премії СРСР (1948, 1950). Нагороджений трьома орденами Трудового Червоного Прапора та медалями.
Помер 18 березня 1992 р. Похований у
м. Москві.
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e was born on December 8, 1905 in Valky city
of Kharkiv region in a rural family. He started his
career in 1917 as a laborer at the plant «Naphthalene» in Kharkiv. Since 1922, he worked at the factory
«Labor chemist», where he started as a driller and soon
became the Head of the Committee (1925), and afterwards Director of the factory (1927).
In 1930, P. V. Naumenko finished evening technical
school, combining work with study, and he was sent to study
at Kharkiv Institute of Chemical Technology. Since 1934,
Petro Vasylovych was studying at KhChTI, worked as the
Head of production at the State Soap Factory named after
Urytsky in Kharkiv, and in 1936 he became a chief engineer.
In 1937, P. V. Naumenko was transferred to Moscow
and appointed a deputy chief of the Main Department
for plants, fats and oils of people’s commissariat of food
industry of the USSR, and in 1941 he was the chief of the
third sector and deputy chief of the military department
of people’s commissariat of food industry of the USSR.
In 1942, he was appointed the chief of the main Directorate of educational institutions of people’s commissariat of
food industry of the USSR, and later — the chief engineer
of the Main Department for plants, fats and oils of people’s
commissariat.
Good technical training, great organizational skills,
integrity and efficiency led to the assignment of Petro
Vasylovych to various executive positions. Thus, during
1951–1962, he was a deputy minister of food industry of
the USSR, Head of the Main Department for plants, fats
and oils of people’s commissariat, Head of the Department, deputy minister of food commodity industry of the
USSR and others.
From 1962 to 1965, he worked as the Head of the
State Committee for Food Industry within the DerzhPlan of
the USSR — minister of USSR. During the 1965–1971 —
Deputy Minister of Food Industry of the USSR.
P. V. Naumenko has published more than 60 publications, received 20 certificates of authorship. He received
the USSR State Prize twice (1948, 1950). He was awarded
three Orders of the Red Banner and medals.
He died on March 18, 1992. He is buried in Moscow.
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