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Н

ародився 31 травня 1963 р. у с. Карла Лібкнехта
Курчатівського району Курської області Росії.
Батько, Володимир Васильович, працював во
дієм, а мати, Тамара Павлівна, — заввиробництвом на хлі
бозаводі. Сім’я Рижкових виховувала трьох синів.
У 1984 р., після служби в армії, Ю. В. Рижков всту
пив на підготовче відділення ХАДІ та став студентом ме
ханічного факультету цього навчального закладу. Згаду
ючи роки навчання, Юрій Володимирович зауважує, що
саме в ХАДІ зустрів справжніх друзів на все життя. А про
рівень підготовки фахівців у альма-матер свідчить бодай
те, що багато його одногрупників досягли значних профе
сійних висот. Минуло понад 30 років від дня знайомства,
але на перший заклик вони миттєво з’їзджаються до Хар
кова, аби тільки побачитися, поспілкуватися, згадати сту
дентські роки: як разом бігали на заняття, як готувалися
до сесій, як працювали в колгоспах. Усі прагнуть якнай
більше дізнатися один про одного та розповісти про себе,
свої досягнення та проблеми, перемоги та труднощі.
Перші виробничі навички Ю. В. Рижков здобув на по
саді інженера-конструктора Харківського заводу «Будгід
равліка». Робота була дуже цікавою та цілком захопила
молодого фахівця. Завдяки завзяттю та високому фахово
му рівню знань, здобутих у стінах вишу, впродовж нетри
валого часу він став спочатку конструктором 3 категорії,
а згодом і провідним конструктором. Співпраця з досвід
ченими колегами, численні відрядження до різних куточ
ків колишнього СРСР, участь у виставках, де спілкувався
з конструкторами світового рівня, неабияк сприяли про
фесійному зростанню Юрія Володимировича, початку
роботи над власними розробками.
Коли, у зв’язку з переходом на ринкові рейки, виробни
цтво на велетнях машинобудування завмерло на довгі роки,
криза не оминула й «Будгідравліку». Тому Ю. В. Рижков
був змушений покинути улюблену роботу й у жовтні 1996 р.
спільно з колегами із заводу заснувати мале підприємство
з реалізації запасних частин для гідравліки будівельнодорожньої, комунальної та сільськогосподарської тех
ніки. Проте мріяв Юрій Володимирович про створення
підприємства, яке займалося б не торгівлею, а саме вироб
ництвом. Тому в січні 1998 р., об’єднавшись із колегамиоднодумцями, він заснував Спеціальне технологічне

конструкторське бюро «Гідромодуль». Підприємство роз
почало самостійне виробництво вузлів до техніки, деталі
до якої раніше купували. Нині воно розвивається на влас
ній виробничій базі та виробляє гідрообладнання на осно
ві розробок власного конструкторсько-технологічного від
ділу та креслень замовників.
Сьогодні основою підприємства, яке очолює Юрій
Володимирович Рижков, є надійний колектив профе
сіоналів-однодумців, здебільшого випускників ХНАДУ.
Кваліфіковані інженери та робітники отримують надій
ний соцпакет, необхідну підтримку та заохочення, їх ціну
ють і бережуть. Ю. В. Рижков і багато співробітників його
підприємства є членами Українського товариства неруй
нівного контролю та технічної діагностики.
Юрій Володимирович і сьогодні не тільки займається
питаннями менеджменту й управління, а й є конструкторомпрактиком. У 2010 р. на основі власних розробок він за
хистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди
дата технічних наук. У 2012 р. обраний дійсним членом
Підйомно-транспортної академії наук України.
Рідний університет зіграв вирішальну роль і в особисто
му житті Юрія.Ще студентом він одружився з одногрупни
цею Світланою, яка стала надійною соратницею навсе жит
тя. Подружжя виховало двох дітей. Донька Анна закінчила
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, згодом — аспірантуру цього ВНЗ.
Достроково захистила дисертацію стала кандидатом педаго
гічних наук, зараз працює викладачем у ХНЕУ ім. С. Кузне
ця.Син Павло — випускник юридичного факультету ХНУ
ім. В. Н. Каразіна. Нещодавно донька подарувала онуку.
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Зустріч випускників через 20 років

