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Н

ародився 14 січня 1960 р. в с. Черемошному Бєлгородської області. У 1977–1983 рр.
навчався у ХПІ. Трудову діяльність розпочав на
ДП «Завод імені В. О. Малишева. Роботу на виробництві
поєднував із громадською діяльністю, зокрема був головою Ради молодих фахівців ДП «Завод імені В. О. Малишева». З березня 1993 р. працював в АТ «БАНК «МЕРКУРІЙ», з травня 1996 р. — голова Правління цієї установи.
У 1996 р. закінчив Харківський державний університет, а в 2012 р. став випускником Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Протягом цього часу В. Ф. Соловйов активно займався
громадською діяльністю: був віце-президентом Харківського банківського союзу, членом Правління Харківського обласного благодійного фонду «Правопорядок»,
членом Ради Асоціації «Регіональне будівництво», членом наглядової ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, членом наглядової
ради Харківського національного університету внутрішніх справ.
Під особистим контролем В. Ф. Соловйова активно
здійснювалася підтримка Сахновщинській школі-інтернату, постійно надавалася допомога Харківському дитячому будинку на вул. Слинька, обласному будинку
дитини № 3. Брав участь у фінансуванні будівництва
бібліотеки в ХПІ. Завдяки Василю Пилиповичу в Харкові
були відновлені пам’ятники архітектури. В. П. Соловйов — піклувальник будівництва храму в рідному селі.
Має державні та громадські нагороди: орден «За
заслуги» ІІІ ступеня, Почесна грамота Верховної Ради
України, Грамота Харківської обласної державної адміністрації, Почесна грамота Харківської міської ради,
Срібна Георгіївська медаль «Честь. Слава. Труд» ІІ ступеня, медаль «За заслуги» ІІІ ступеня Української спілки
ветеранів Афганістану, ордени Української Православної Церкви Преподобного Нестора Літописця, Преподобного Іллі Муромця, Святого Рівноапостольного князя
Володимира, Почаївської ікони Божої Матері, знак
«Відмінник освіти України». Також присвоєно звання
«Народний посол України» та звання генерал-командора Міжнародного корпусу офіцерів із врученням
ордена Вітчизни.

H

e was born on January 14, 1960 in Cheremoshnoye village of Belgorod region. In 1977–1983, he
studied at Kharkiv Politechnic Institute. He began
his career at SE «Malyshev Plant». He combined the work at
the plant with social activities, in particular he was the Head
of the young specialists board at SE «Malyshev Plant».
Since March 1993, he had been working at Joint-stock
company «BANK «MERCURY», in May 1996, he became
the chairman of the bank.
In 1996, he graduated from Kharkiv State University,
and in 2012, he became a graduate of Yaroslav Mudryi
National Law Academy. During this time, V. P. Solovyov was
actively engaged in social activities as vice-president of
Kharkiv Bank Union, a member of Kharkiv Regional Charitable Foundation «Law and Order», a member of the Association «Regional construction», a board member of Kharkiv
National Automobile and Highway University, a member of
Supervisory Board of Kharkiv National University of Internal Affairs.
Under his personal supervision, a great support was
given to Sakhnovshchynska boarding school; financial
support was given to Kharkiv Slinko Street Orphanage
and Regional Orphanage No 3. He participated in financing the construction of the library in the Kharkiv Politechnic Institute. Thanks to Vasyl Pylypovych monuments of
architecture have been restored in Kharkiv. V. P. Solovyov
is a trustee over the building of the church in his home
village.
He has state and public awards: the Order «For Merit»
III degree, honorary certificate of the Verkhovna Rada of
Ukraine, certificates of Kharkiv Regional State Administration, honorary certificate of Kharkiv City Council, St.George
silver medal «Honor. Glory. Labor» II degree, a medal «For
Merit» III degree of the Ukrainian Union of Afghanistan
Veterans, the Order of the Ukrainian Orthodox Church of
St. Nestor the Chronicler, the Order of St. Ilya Muromets,
the Order of Equal-to-the-Apostles St. Vladimir, the Order
of Icon Mother of God of Pochaev, the sign «Excellence in
Education of Ukraine». Also he was awarded the title «People’s Ambassador of Ukraine» and the rank of Commander
General of the International Corps Officers with the Order
of Fatherland.
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