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Н

ародився в 1959 р. У 1982 р. закінчив кафедру
тракторобудування Харківського політехнічного
інституту. Згідно з розподілом, був направлений
на Харківський завод тракторних самохідних шасі, де
почав трудову діяльність майстром з ремонту металорізального обладнання цеху М-2. Через чотири місяці був
призначений заступником начальника цеху М-2 з технічної частини.
У 1985 р. Валентин Євгенович переведений на посаду
першого заступника головного інженера Харківського
заводу тракторних самохідних шасі, а в 1987 р. став
головним інженером заводу. Високий рівень підготовки
і ефективна робота на займаних посадах сприяла тому,
що в 1994 р. В. Є. Крижановський був призначений генеральним директором Харківського заводу тракторних
самохідних шасі. У 1995 р. обраний головою Правління —
генеральним директором ВАТ «Харківський завод тракторних самохідних шасі». З лютого 2002 р., після реорганізації ВАТ «Харківський завод тракторних самохідних
шасі», колектив підприємства обрав Валентина Євгеновича директором ТОВ «Завод самохідних шасі».
Під його керівництвом було освоєно виробництво
модернізованого самохідного шасі з гідрооб’ємним
рульовим керуванням (трактор Т-16МГ), що істотно поліпшило умови праці тракториста, підвищило продуктивність роботи машини; впроваджено сімейство самохідних
шасі СШ2540 і їх модифікацій: СШ з вантажним пристроєм ПМШ-025; СШ з фронтальним вилковим навантажувачем вантажопідйомністю 0,8 т; СШ з тротуароприбиральним обладнанням; СШ з навісною сегментною
косаркою КШН-1,8; СШ з низько
кліренсною модифікацією; СШ з
сучасною кабіною, уніфікованою
з колісним трактором ЮМЗ-6.
Машини ТОВ «Завод самохідних шасі» надзвичайно популярні
та широко використовуються
промисловими і міськими комунальними підприємствами, заводами, господарствами з виробництва
сільськогосподарської
продукції в Україні та за її межами.

H

e was born in 1959. In 1982, he graduated from the Department of Tractor Machine
Engineering of Kharkiv Polytechnic Institute. According to the job placement, he was sent to
Kharkiv Plant of Tractor Self-propelled chassis, where
he began his career as a repair master of cutting equipment at the workshop M-2. Four months later he was
appointed a deputy chief of M-2 workshop on technical
matters.
In 1985, Valentyn Yevhenovych was transferred to
the position of the first deputy chief engineer of Kharkiv
Plant of Tractor Self-propelled Chassis, and in 1987, he
became the chief engineer of the plant. High level of training and effective work contributed to the fact that in 1994,
V. Ye. Kryzhanоvskyi was appointed Director general of
Kharkiv Plant of Tractor Self-propelled Chassis. In 1995,
he was elected the Chairman of the Board — Director
General of OJSC «Kharkiv Plant of Tractor Self-propelled
Chassis». Since February 2002, after the reorganization
of OJSC «Kharkiv Plant of Tractor Self-propelled Chassis»
the enterprise team chose Valentyn Yevhenovych as the
Director of LLC «Plant of Self-propelled Chassis».
Under his leadership, the production of modernized
self-propelled chassis with hydro volumetric steering (tractor T-16MG) was set up, that significantly improved the
working conditions of a tractor driver, increased productivity of the machine; a family of self-propelled chassis SSh
2540 and their modifications were introduced, in paticular:
SSh with a cargo unit PMSh-025; SSh with frontal forklift
with lifting capacity of 0.8 tons; SSh with pavement cleaning equipment; SSh with hinged
segment mower KShN-1.8; SSh
of low-clearance modification;
SSh with a modern cabin, with
unified wheeled tractor UMZ-6.
The machines of LLC «Plant
of Self-propelled Chassis» are
extremely popular and widely
used in industrial and municipal utilities, plants, farms on producing agricultural products in
Ukraine and abroad.
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