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У грудні 2003 року на конференції випускників університету з ініціативи колишніх студентів і
ректора створена «Асоціація випускників НТУ «ХПІ», яка у березні 2004 року була
зареєстрована як громадська організація. Одним із напрямків діяльності Асоціації є
сприяння реконструкції, розвитку матеріально-технічної бази, упровадження новітніх
технологій та застосування сучасних програм при підготовці спеціалістів. Головою Асоціації
на цій конференції був обраний ректор нашого університету, доктор технічних наук,
професор Леонід Леонідович Товажнянський. Дякуючи великій роботі, яка була проведена
керівництвом Асоціації, сьогодні до неї вступили 417 чоловік, серед яких ректор, проректори,
декани, завідувачі кафедр, керівники підрозділів. Членами Асоціації стали також наші
випускники – керівники великих підприємств, фірм, бізнесмени не тільки Харкова, але і
багатьох міст України, дальнього та ближнього зарубіжжя.
Першою, надзвичайно важливою справою Асоціації став початок будівництва унікального
книгосховища бібліотеки, введення в експлуатацію якого дасть можливість автоматизувати
обслуговування читачів, здійснювати електронну доставку документів і міжнародний
книгообмін, створити розгалужений довідко-пошуковий апарат бібліотеки, а також
організувати музей рідкісної книги.
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У будівництво бібліотеки, розпочате в 2004 році, вже вкладено біля 4 млн. грн. благодійних
внесків членів Асоціації випускників. Найбільші внески зробили в цю благородну справу
директор фірми «Ансол Лімітед» А.С. Назаров, Герой України, директор ВАТ «Харківська
ТЭЦ-5» Г.К. Вороновський, Заслужений будівельник України, голова правління ТОВ
«Полтавспецмонтажпрофіль» В.І. Лукін, Герой України, Заслужений машинобудівник
України, лауреат Державної премії України, академік Академії технологічних наук України,
академік Східно-Української академії бізнесу А.О. Бугаєць, Заслужений машинобудівник
України, генеральний директор ЗАТ «Завод «Южкабель» В.М. Золотарьов, Заслужений
працівник промисловості України, голова правління ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»
В.В. Казаков, Заслужений працівник промисловості України, кавалер ордена княгині Ольги,
генеральний директор, голова правління АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика» А.А.
Коваленко, голова правління акціонерного комерційного банку «Меркурій» В.Ф. Соловйов,
Герой Соціалістичної Праці, Герой України, лауреат Державних премій СРСР і України,
президент АТ «Сумське МНВО ім. Фрунзе» В.М. Лук’яненко.
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