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Леонід Володимирович
Випускник енергомашинобудівного факультету (1973)
Директор Агентства патентних повірених «Веполь».
Кандидат технічних наук, патентний повірений, адвокат

Cherepov
Leonid
A graduate of the Power Machine Engineering Faculty (1973)
Director of Patent Attorneys’ Agency «Vepol».
Doctor, Patent Attorney, lawyer

Н

ародився 27 березня 1950 р. у с. Дерновому
Тростянецького району Сумської області в сім’ї
Володимира Гнатовича та Христини Іванівни
Черепових.
Після закінчення школи поїхав до Харкова й інтуїтивно вступив до Харківського політехнічного інституту,
що став для нього другою домівкою. Тут навчався упродовж 1967–1973 рр. на енергомашинобудівному факультеті за спеціальністю «Турбінобудування». Кафедра турбінобудування ХПІ була першою в СРСР.
Закінчивши інститут, Леонід Володимирович активно
рухався кар’єрними сходинками, зокрема обіймав такі
посади: інженер, старший науковий співробітник, завідувач сектору Всесоюзного науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту компресорного
машинобудування в м. Сумах (1973–1988); інструктор
міськвиконкому Сумської міської ради народних депутатів (1977–1978); начальник відділу патентно-лі
цен
зійної роботи і науково-технічної інформації Сумського
машинобудівного науково-виробничого об’єднання імені
М. В. Фрунзе (1988–1994).

H

e was born on March 27, 1950 in Dernovy village,
Trostyanets district, Sumy region in the family of
Volodymyr Hnatovich and Khrystyna Ivanivna
Cherepovs.
After finishing school, he moved to Kharkiv and intui
tively entered Kharkiv Polytechnic Institute, which became
his second home. Here he was studying in the specialty
«Turbine construction» of Power Machine Engineering
Faculty from 1967 to 1973. Turbine Construction Department of KhPI was first in USSR back then.
After graduating from the Institute, Leonid Cherepov was
actively moving up the career ladder, in particular held the following positions: engineer, senior research fellow, Head of the
Scientific Research, Design and Technology Institute of compressor engineering in the city of Sumy (1973–1978); Sumy
City Council instructor (1977–1978); Head of patent and
licensing, and scientific and technical information department
of Sumy Machine Building Scientific Production Association
named after Frunze (1988–1994).
In 1984, at St. Petersburg Polytechnic Institute, he
defended his thesis in «Vacuum and compressor technology».

Випускники 1973 р. Зліва направо: Георгій Бобро, Віктор Півень, Віктор Кригін, Володимир Зуєв, Валентина Ролик,
Олександр Путівський, Ольга Антюхова, Володимир Абрамов, Леонід Черепов, Віктор Шарапов, Анатолій Кубах,
Віра Кубах, Михайло Грінштейн
Graduates of 1973 from left to right: Heorhyi Bobrov, Victor Piven, Viktor Kryhin, Volodymyr Zuyev, Valentyna Rolyk, Oleksandr Putivskyi,
Olha Antyukhova, Volodymyr Abramov, Leonid Cherepov, Viktor Sharapov, Anatoliy Kubakh, Vira Kubakh, Mykhailo Hrinshtein
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National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»

Aгентствo «Веполь», 2015 р.

Перша радянська стаціонарна газова турбіна

Agency «Vepol», 2015

The first Soviet stationary gas turbine

У 1984 р. в Санкт-Петербурзькому політехнічному інс
титуті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю
«Вакуумна і компресорна техніка». Сьогодні Л. В. Черепов
обіймає посаду директора першого в Україні Агентства
патентних повірених «Веполь», яке заснував у 1992 р.
Л. В. Черепов із великим захопленням згадує свої
студентські роки: як проводив дозвілля в товаристві студентської групи ЕМ-27б, брав участь в студентських будівельних загонах у Тюмені, Заполярні, Забайкаллі та Магдебурзі, був членом комітету комсомолу інституту.
Однією із пам’ятних для Леоніда Володимировича
стала така студентська пригода: на квітневому суботнику
він разом із одногрупниками з груддя металобрухту виз
волив першу в Радянському Союзі газову турбіну і взяв
участь у її реставрації. Нині вона є експонатом кафедри
турбінобудування.
Леонід Володимирович щиро вдячний викладачам ХПІ,
які упродовж усіх років навчання були мудрими порадниками та наставниками для ще зовсім юних, але надзвичайно
здібних і наполегливих студентів. Це нинішній і тодішній завідувачі кафедри турбінобудування А. В. Бойко та Я. І. Шнєе,
педагоги М. Є. Левіна, Г. О. Соколовський та В. М. Капінос.
Також студентські роки подарували Л. В. Черепову
багато вірних комсомольських друзів — Павла Андренка,
Володимира Золотухіна, Сергія Пустовойта та ін.
Для Леоніда Володимировича ХПІ був справжньою
школою життя, а інститутські знання, вміння та навички
стали міцним фундаментом для побудови подальшої професійної кар’єри. Він підтримує зв’язки з альма-матер,
зокрема здійснює професійну допомогу рідній кафедрі, є
гостем святкових подій у ХПІ.
У вільний час любить збирати гриби і подорожувати
Україною та світом.
Одружений. Має двох дітей і трьох онуків.
Життєвим кредо Леоніда Володимировича стали
такі слова: «Боротись і шукати, знайти і не здаватися!»
(Альфред Теннісон).

Currently L. V. Cherepov holds the position of the Director of the first in Ukraine Patent Attorneys’ Agency «Vepol»,
which was founded by him in 1992.
L. V. Cherepov recalls his student years with great
enthusiasm, the way he spent leisure time in the company of students of PM-27b, participated in student construction brigades in Tyumen, Polar, Baikal and Magdeburg, was a member of the Komsomol committee of the
Institute.
Such student adventure became memorable for Leonid
Cherepov: on April subbotnik (spring-cleaning) he and his
classmates from a pile of scrap rescued the first Soviet gas
turbine and took part in its restoration. Today it is an exhibit
at the Turbine construction department.
Leonid Cherepov is sincerely grateful to the teachers of
KhPI who during all the years of studying were wise advisers and mentors for very young, though talented and persistent students. Among them are the present and former heads of Turbine construction academic department
A. V. Boiko and Ya. I. Shnyee, and teachers M. Ye. Levin,
H. O. Sokolovskyi and V. M. Kapinos.
In addition, student years gave L. V. Cherepov many
faithful friends: Pavlo Andrenko, Volodymyr Zolotukhin,
Serhiy Pustovoit and others.
For Leonid Cherepov KhPI was a real school of life, and
institute knowledge, skills and abilities have become a solid
foundation for building future career. He is still in close connection with his Alma Mater, in particular, he provides professional assistance to his department, and is a guest at
celebrations at KhPI.
In his spare time, he likes to collect mushrooms and
travel around Ukraine and the world.
He is married. He has two children and three grandchildren.
The life credo of Leonid Cherepov is such
words: «Fight and search, find and do not give up!»
(Alfred Tennyson).
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