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Н

ародився 6 квітня 1949 р. у смт Петропавлівка Дніпропетровської області в сім’ї робітників.
Після закінчення Петропавлівської середньої школи № 1
і професійно-технічного училища в м. Дніпропетровську,
розпочав трудову діяльність буровим робочим у Селидівському управлінні шахтної геології Донецької о бласті.
З листопада 1969 р. по листопад 1971 р. служив у Збройних Силах Радянської армії. Після демобілізації вступив
до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту.
Всі роки навчання був старостою групи. Паралельно зі старанним здобуттям знань, брав активну участь в суспільному житті інституту. Був постійним членом студентської та
спортивної рад, заступником голови профбюро факультету стосовно роботи зі студентами. В 1977 р. успішно закінчив виш, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника.
Подальша трудова діяльність В. Ю. Богданова пов’язана
з роботою в Дніпропетровському домобудівельному комбінаті № 1 і тресті «Дніпроміськбуд» Мінтяжбуду УРСР (1977–
1982), де він пройшов школу справжнього будівельника,
поступово піднімаючись кар’єрними сходинками — від монтажника до головного інженера управління. За ці п’ять років
у м. Дніпропетровську за безпосередньою участю Володимира Юхимовича були побудовані десятки житлових будинків, дитячі садки, школи, поліклініки, лікарні та інші об’єкти
соцкультпобуту.
80-ті рр. в нашій країні характеризувалися бурхливим
освоєнням районів Західного Сибіру і Крайньої Півночі
в зв’язку з розвідкою та виявленням колосальних запасів вуглеводневого палива.
Вроджене прагнення до лідерства і активної творчої
роботи зумовило переїзд Володимира Юхимовича в Новий Уренгой Тюменської області. Перед ним відкрилося
широке поле для творчої діяльності. Брав участь в облаштуванні десятків нафтових і газових родовищ, будівництві мільйонів квадратних метрів житла, об’єктів соцкультпобуту, працюючи на посадах начальника будівельного
управління, головного інженера тресту «Уренгойгазжитлобуд», керуючого трестом «Урайнафтожитлобуд», головного
інженера об’єднання «Тюменьнафтогазжитлобуд», начальника об’єднання «Зап
сибгазбуд» Міннафтогазбуду СРСР

в Тюменській області. Тільки Новий Уренгой, у якому на той
час проживало 30 тис. осіб, нині має демографічний показник 110 тис.
З 1995 р. В. Ю. Богданов очолює ЗАТ «Союз Бі-Газ-Сі», яке
в 2011 р. було реорганізовано в ТОВ «Союз Естейт».
Попри повсякденну зайнятість, Володимир Юхимович ніколи не втрачав зв’язку з альма-матер. Понад десять
років він очолює державну екзаменаційну комісію під час
складання державних іспитів та захисту дипломних проектів у Придніпровській державній академії будівництва та
архітектури.
Підтримуючи сімейні традиції, стопами батька пішли і його діти. Дочка Яна в 1999 р. закінчила економічний
факультет ПДАБА. Працює за фахом. Син Роман у 2012 р.
отримав диплом інженера-будівельника,
а в 2015 р. закінчив аспірантуру при кафедрі
технології будівельних
матеріалів, виробів та
конструкцій «батькового» вишу. Готується стати науковцем у будівельній галузі.

Керівники тресту «Уренгойгазжитлобуд»
(В. Ю. Богданов — другий зліва). Вибір нового місця
будівництва одного з об’єктів, червень 1984 р.
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