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ародився 15 січня 1948 р. у м. Києві. Батько, Курбан Керимович, — військовий (офіцер, танкіст).
Мати, Рима Наумівна, — викладач іноземних мов. У 1966–
1972 рр. навчався на факультеті транспортного машинобудування ХПІ. На вибір майбутньої професії вплинув
батько, а також велике дитяче бажання бути конструктором — творцем нових зразків техніки.
З 1972 до 2015 р. працював на ДП «ЗіМ» та ДП
«ХКБМ», пройшовши шлях від інженера-конструктора
до головного конструктора. Всі професійні успіхи Лютфалія Курбана-Алієвича пов’язані зі знаннями, вміннями та навичками, здобутими в інституті. Нагороджений почесним званням «Заслужений винахідник України»,
орденом «Знак Пошани». Є лауреатом Державної премії
України в галузі науки і техніки.
Має чудову сім’ю. Дружина, Алла Веніамінівна, та
дочка Олена — фармацевти. Син Олексій — підприємець.
Також Л. К. Магерамов — щасливий дідусь трьох онуків.

H

e was born on January 15, 1948 in Kyiv. His father, Kurban Kerymovych is a military (officer, armor crewman). His
mother Ryma Naumovna is a teacher of foreign languages. In
1966–1972, he studied at the Faculty of Transport Machine
Engineering of KhPI. The choice of the future profession
was influenced by his father and a great child desire to be a
designer — a creator of new samples of machinery.
From 1972 to 2015, he worked at the SE «ZiM» and SE
«KhMDB» having passed the way from a design engineer to a chief
designer. All professional successes of Liutfalii Kurban-Aliievych
are connected with knowledge, abilities and skills acquired at the
university. He was awarded the honorary title «Honored inventor
of Ukraine», the order «Badge of Honor». He is Laureate of the
State Prize of Ukraine in Science and Technology.
He has a wonderful family. His wife, Alla Veniaminivna,
and his daughter Olena are pharmacists. His son Oleksiy is an
entrepreneur. L. K. Mageramov is also a happy grandfather of
three grandchildren.
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ародився 1 липня 1962 р. в с. Платонівка Татарського
району Новосибірської області (Росія). Ще зі шкільних
років захоплювався технікою. В 1979–1985 рр. навчався на
факультеті транспортного машинобудування ХПІ. На вибір
спеціальності вплинула можливість навчитися розробці
спеціальної колісної, а також гусеничної техніки.
З 1985 р. до сьогодні працює у ДП «ХКБМ». Роботу
розпочав на посаді інженера-конструктора. З 2007 р. —
заступник головного конструктора. Діяльність В. В. Глєбова пов’язана з проведенням наукових досліджень і створенням зразків бронетанкової техніки. В 2007 р. захистив
кандидатську, а в 2014 р. — докторську дисертації. Має
69 наукових праць і патентів.
В. В. Глєбов — член-кореспондент УАН, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагород
жений Подякою Кабінету Міністрів України та Почесною
відзнакою ДК «Укроборонпром».
Разом із дружиною Тетяною виховує доньок-двійняток
Марину та Людмилу (2000 р. н.).

H

e was born on July 01, 1962 in the village of Platonivka
of Tatarsk district of Novosibirsk region (Russia). Since his
school years he has been interested in machinery. In 1979–1985,
he studied at the Faculty of Transport Machine Engineering of
KhPI. The choice of specialization was influenced by the opportunity to learn the development of special wheeled, as well as
tracked vehicles.
Since 1985 till now he has been working in SE «KhMDB».
He began his work as a design engineer. Since 2007 he is a deputy chief designer. The activity of V. V. Hliebov is connected with
conducting scientific studies and creating samples of armoured
vehicles. In 2007 he passed PhD defense, in 2014 — PhD dissertation. He has published 69 scientific papers and patents.
V. V. Gliebov is an associate fellow of UAS, Laureate of
the State Prize of Ukraine in Science and Technology. He was
awarded the Commendation of the Cabinet of Ministers of
Ukraine and The Badge of Honour of SC «Ukroboronprom».
Together with his wife Tetiana he has been raising two twin
girls, Maryna and Lyudmyla (born in 2000).
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