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Найш Мойсей Наумович (1912–1996)
Випускник факультету транспортного машинобудування (1936)
Головний інженер Луганського паровозобудівного заводу (1953–1973)

Naish Moisei Naumovich (1912–1996)
A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1936)
Chief Engineer of Luhansk Locomotive Plant (1953–1973)

Н

ародився 5 травня 1912 р. в м. Харкові. В 1936 р.
закінчив ХММІ за спеціальністю «ДВЗ». З 1936 р. працював на ХПЗ конструктором, технологом, керівником інструментального відділу та начальником цеху. Займався
впровадженням у виробництво дизеля В-2 для танка Т-34. В
1941–1947 рр. — начальник цеху, начальник моторного виробництва, заступник головного інженера заводу, начальник танкового виробництва на Челябінському тракторному заводі
«Танкоград». Під його керівництвом дизель В-2 був впроваджений у серійне виробництво і організований випуск танків
КВ, ІС, Т-34. У 1947–1953 рр. організовував роботи із впровадження у виробництво дизелів на Коломенському паровозобудівному заводі. З 1953 р. — головний інженер Луганського паровозобудівного заводу. Він брав участь у створенні
тепловозів ТЕ109 і 2ТЕ116. Нагороджений орденами Леніна,
трьома орденами Трудового Червоного Прапора, орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, орденом «Знак Пошани»
та медалями. Лауреат Державної премії СРСР. Заслужений
залізничник Німеччини, Угорщини, Польщі та Болгарії.

H

e was born on 5 May, 1912 in Kharkiv. In 1936, he
graduated from KhMEI in the specialty «Internal Combustion Engines». In 1936, he worked at Kharkiv Locomotive Plant as a designer, technologist, Head of Instrumental
Department, Head of Workshop. He engaged in the introduction
into the production of diesel V-2 for tank T-34. In 1941–1947,
he was a Head of workshop, Head of motor production, deputy
chief engineer of the plant, Head of tank production at Chelyabinsk Tractor Plant — «Tankograd». Under his leadership diesel
V-2 was put into serial production and the production of tanks
KV, IS and T-34 was organized. In 1947–1953, he was organizing work on introduction in manufacture of diesel engines at
Kolomensk Locomotive Plant. In 1953, he became the Chief
Engineer of Luhansk Locomotive Plant. He participated in creation of ТЕ109 and 2TE116 locomotives. He was awarded the
Order of Lenin, three Orders of Labor Red Banner, the Order of
Patriotic War of II degree, the Order «Badge of Honor» and medals. He is a laureate of the State Prize of the USSR. He is an Honored Railwayman of Germany, Hungary, Poland and Bulgaria.

Печеров Олексій Володимирович
Випускник факультету інформатики та управління (2008)
Професійний баскетболіст.
Майстер спорту України міжнародного класу

Pecherov Oleksii Volodymyrovych

Н

A graduate of the Faculty of Informatics and Management (2008)
A professional basketball player.
Master of Sports of Ukraine of international class

ародився 8 грудня 1985 р. у м. Харкові. У
2008 р. здобув вищу освіту в НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Фізичне виховання».
В 2002 р. Олексій почав грати за харківський клуб «Політехнік», звідки його запросили до молодіжної збірної України, а в 2004 р. — до БК «Київ». У 2005 р. перейшов у французький клуб «Парі Баскет Расінг», а в кінці сезону виставив
свою кандидатуру на драфт НБА. В 2006 р. був обраний
на драфті командою «Вашингтон Візардс». Ще один сезон
після драфту провів в У
 країні за БК «Київ» і переїхав до
США, де грав за команди НБА «Вашингтон Візардс» (2007–
2009) та «Міннесота Тімбервулвз» (2009–2010). У 2010 р.
повернувся до Європи, де грав за команди «Олімпія»
(м. Мілан, Італія), «Азовмаш» (м. Маріуполь, Україна), «Червоні Крила» (м. Самара, Росія), «Калев» (Естонія).
Срібний призер Всесвітньої літньої Універсіади
2007 року (м. Бангкок, Таїланд). Чемпіон України (2007).
У складі національної збірної України — учасник чемпіонатів Європи 2005, 2011 рр.

H

e was born on December 8, 1985 in Kharkiv. In
2008, he graduated from NTU «KhPI» in the specialty «Physical Education».
In 2002, he started playing for the Kharkiv club «Polytechnic», where he was invited to the youth team of Ukraine, and in
2004 — to BC «Kyiv». In 2005, he moved to the French club
«Paris Basket Racing» and at the end of the season he put his
candidacy for the NBA draft. In 2006, he was elected for a draft
by the team of «Washington Wizards». One more season after
the draft, he played in Ukraine for BC «Kyiv» and moved to the
US, where he played for the NBA team «Washington Wizards»
(2007–2009) and «Minnesota Timberwolves» (2009–2010). In
2010, he returned to Europe, where he played for the «Olympia» (Milan, Italy), «Azovmash» (Mariupol, Ukraine), «Red Wings»
(Samara, Russian Federation), «Kalev» (Estonia).
He is a silver medalist of the World Summer Universiade
2007 (Bangkok, Thailand), a champion of Ukraine (2007). He
was a participant of European Championships in 2005 and
2011being a part of the national team of Ukraine.
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