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К 70-летию КОЗЛОВА
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА Главного инженера СПКТБ
«ЗАПОРОЖГИДРОСТАЛЬ»
ольшая честь для нас поздравить Вас
с 70-летием со дня рождения и 50-летием
трудовой и творческой деятельности.
С января 1970 г. по настоящее время Ваша
деятельность неразрывно связана с СПКТБ
«Запорожгидросталь», где Вы прошли путь от
техника-конструктора до главного инженера.
Высокое чувство ответственности, принципиальность и требовательность к себе и подчиненным, высокая работоспособность, целенаправленность и оперативность в решении технических
задач, стремление к разработке проектов только
высокого качества — Ваши главные отличительные черты.
Под Вашим техническим руководством и
непосредственном участии запроектировано и
успешно эксплуатируется оборудование объектов
гидроэнергетики, мелиорации, промышленности
в странах СНГ и дальнего зарубежья, в составе
которого имеются уникальные по своим характеристикам грузоподъемные краны: мостовой кран
грузоподъемностью 400/50 т для машзалов ГЭС
Ла-Еска и Эль-Кахон в Мексике, специальный
мостовой кран г.п. 180/2 ×70 т для учебного центра ЗАЭС, с возможностью выполнять операции
без участия человека, специальное монтажное
устройство грузоподъемностью 63 т/3,2 т с диапазоном подъема 520 м для Зарамагской ГЭС, спе-
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циальный козловой кран грузоподъемностью
2 × 420 т для Днестровской ГАЭС, специальный
козловой кран г.п. 500 т в северном исполнении
для Богучанской ГЭС.
Большой вклад внесен Вами в совершенствование проектирования, в разработку отраслевых
руководящих и нормативно-технических документов на проектирование, изготовление, поставку,
монтаж и эксплуатацию механического оборудования и специальных стальных конструкций ГТС.
Мы уверены, что обладая обширными знаниями, большим практическим опытом в разработке механического и грузоподъемного оборудования объектов энергетики, мелиорации, водного
хозяйства. Вы еще подготовите не одно поколение молодых специалистов, а в дальней-шем
руководителей предприятия СПКТБ.
Желаем Вам творческих успехов,
крепкого здоровья и семейного благополучия
на многие годы.

