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ародився в м. Валки Харківської області. У 1958 р.
e was born in Valky city, Kharkiv region. In 1958, he
з відзнакою закінчив ХПІ і, за направленням,
graduated from KhPI and with a job placement he
почав працювати на ХТЗ. У 1959 р. його переbegan working at Kharkiv Tractor Plant. In 1959, he
вели у відділ головного конструктора на посаду інженера- was transferred to the department of chief designer on the
конструктора, в 1964 р. він став керівником групи потуж- position of a design engineer; in 1964, he became the Head
них колісних тракторів, а в 1968 р. — начальником of the powerful wheel tractors group. In 1968, he became
конструкторського бюро.
the Head of the Design Bureau.
У 1972 р. Сергій Леонідович призначений заступниIn 1972, Sergii Leonidovych was the deputy chief
ком головного конструктора з експорту. Він доклав зна- designer of export. He has made significant efforts for
чних зусиль для виходу Харківського тракторного заводу Kharkiv Tractor Plant to gain an access to foreign markets,
на зарубіжний ринок, працюючи з міністерствами, інститу- working with ministries, institutions, companies, subconтами, підприємствами-суміжниками та ін. Поставки трак- tractors and others. The delivery of tractors was carried out
торів здійснювалися в 70 країн.
to 70 countries.
У період з 1975 по 1982 рр. Сергій Леонідович очоIn the period from 1975 to 1982, Sergii Leonidovych
лював підрозділ, робота якого була спрямована на ство- headed the department, which work was directed to create
рення сімейства колісних і гусеничних тракторів Т-150К, a set of wheeled and tracked tractors T-150K, T-155, T-156,
Т-155, Т-156, Т-158, Т-150, впровадження їх у серійне T-158, T-150, their introduction into the production.
виробництво.
In 1982, he became the chief designer of the plant. In
У 1982 р. став генеральним конструктором заводу. На this position S. L. Abdula worked for over than 23 years.
цій посаді С. Л. Абдула працював понад 23 років. У склад- Under the difficult conditions he managed to keep the
них умовах він зумів зберегти працездатний колектив, labour force, to ensure the implementation of a unique set
забезпечити впровадження унікального сімейства уніфі- of wheeled and track-type tractors, to upgrade this set. An
кованих колісних і гусеничних тракторів, провести гли- extensive program of exploration work was implemented. In
боку модернізацію цього сімейства. Була реалізована general, under his leadership, over 60 tractors with capacвелика програма пошукових робіт. Загалом під його керів- ity from 8 to 800 h. p. were developed. Kharkiv Tractor Plant
ництвом розроблено понад 60 тракторів потужністю від brought into production more tractors than any other plant
8 до 800 к. с. Харківський тракторний завод впровадив of this industry.
у виробництво більше трактоHe was awarded the Order
рів, ніж усі інші заводи галузі.
of the Red Banner of Labor, the
Нагороджений
орденом
medal «For Labor Valor», HonТрудового
Червоного
Праorary Diploma of the Presidium
пора, медаллю «За трудову
of the Verkhovna Rada of the
доблесть», Почесною грамоUkrSSR, the Gold medal of ENEA
тою Президії Верховної Ради
of the USSR. He was awarded
УРСР, золотою медаллю ВДНГ
the title «Honored Machine
СРСР. Йому присвоєно звання
Builder of Ukraine» and «Honored
«Заслужений машинобудівник
Citizen of Valky city». He is a curУкраїни» і «Почесний громадяrent member of the Academy of
нин м. Валки». Є дійсним членом
Engineering Sciences of Ukraine,
Академії інженерних наук Украthe author of 26 inventions and a
Трактор Т-150
їни, автором 26 винаходів і низки
number of scientific and technical
Tractor T-150
науково-технічних публікацій.
publications.
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