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ГОЛОВНИЙ  ІНЖЕНЕР  ПРОЕКТУ
КАЛЕДІНА

ПРОЕКТ УВАЛЬНИК
МЕТР
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розпочала скупати  акцій «ХП». Такі дії 
були не всім до  вподоби, і багато хто 
змінив своє місце  роботи,  незважаючи 
на стаж  взаємовідносин з інститутом. 
Я не виключення. Слід  враховувати, що 
архітектор чи проектувальник це не 
квадратний метр, а ключовий  
нематеріальний актив, який ціни немає. 
На новому робочому місці обсяги 
проектування не зменшилися?
Тоді був докризовий період, і замовлень 
на проектування було більше чим 
достатньо. Навіть в кризу, коли  темпи 
будівництва впали, у нас не було 
проблем з обсягами. Замовнику, перш 
за все необхідна фаховість, він шукає 
саме це, а вже потім домовляється про  
інше, і в результаті складає договір.
Що є сказати про молоде 
покоління  проектувальників?
Безумовно, всім без виключення, в тому 
числі і особисто мені є куди розвиватися. 
Час не стоїть на місці, постійно 
з’являється нове обладнання, нові 
комплектації різноманітної арматури, 
тощо, і  їх технічні характеристики та 
властивості необхідно системно вивчати 
перед тим як використовувати в 
проектних рішеннях. Щодо порад, 
потрібно більше концентрації  уваги до 
роботи яку виконує молодий  фахівець, 
все інше у них є, і прагнення, і  бажання, і 
навіть нетерпимість  опанувати все і 
одразу, але – крок за кроком і все буде 
гаразд.
Щоб Вам хотілося побажати 
читачам «Фахівець V.I.P.»
Знайти свій особистий шлях в житті, 
впевнено і без вагань йти ним з добрим 
настроєм, задоволенням і відчувати себе 
від цього щасливою людиною.

Інколи, мене запитують «Чому будівельний?», 
і я з гордістю відповідаю «Це наше родинне!»
Мій дід був будівельником, мої батьки пройшли 
аудиторіями  Харківського будівельного, і коли 
дійшла черга до мене, єдиною батьківською 
порадою був будівельний напрямок, про що 
я не жалкую, так як в цій професії мені вдалося 
повністю себе реалізувати,  і головне  бути 
потрібною людям як фахівець.

         пройшла всі класичні
         сходинки особистого
                     фахового росту
                проектувальника:
                                  - інженер
               - старший інженер
                - ведучий інженер
            - головний фахівець
               
                          З 2005 року є 
                                 Головним 
             інженером проекту 
       
                             З 2012 року  
          Сертифікований Г І П
                                        Гільдії 
                проектувальників
          
                                     В складі 
                     проектних груп
                     «Харківпроект» 
                                 (30 років)
           та «АРОФ» (14 років)
                    Каледіна Тетяна
           виконувала проекти
                   мереж та систем
                   водопостачання
                            і каналізації
                            Харківських 
                        мікрорайонів: 
                              Олексіївки, 
                                  Північної 
                                  Салтівки,
                                           МЖК
                  Інтернаціоналіст,
                                     а також 
                     з реконструкції 
                       паркової зони 
                            ім. Горького
                                                 та 
                          Харківського 
                                 зоопарку.

ТЕТЯНА КАЛЕДІНА

+380-57-763-29-06
www.arof.com.ua

+380-93-779-10-59  
                                     Складовою частиною 
                           професійного шляху Каледіной 
                          є незначний період  її роботи 
                в Кримській філії ХарківСільгоспПроекті. 
   Тетяна Георгієвна, яким чином Ви туди потрапили?
        ті часи, після завершення навчання, 
        обов’язковим для молодих фахівців було
відповідне направлення на роботу. Я потрапила
до Сімферополя і три роки повинна була від -
працювати згідно  до розподілу за фахом.
Далі я повернулася до Харкова і працевлашту -
валася інженером сектору сантехнічного 
проектування архітектурно-будівельного 
відділу Харківпроекту. Слід зазначити, в той 
період, основу інституту складали проектні 
АБ відділи, які в свою чергу розподілялися на 
сектори за напрямками відповідно до розділів 
проектування. Як за правило, кожний окремий 
відділ Харківпроекту відповідав за один, або 
за декілька проектів.

                       Ви реально працювали за дошкою 
                              для креслення з рейсшиною. 
                  Чи важко було опановувати відповідні 
                       програми при переході на роботу 
                                   з використанням  ПК?
        ьогодні навіть важко уявити що саме так і 
        було. Кожному окремому фахівцю давалось 
по різному, вдосталь було і емоційних  розмов. 
Але з усім впоралися. Нам вдалося здолати 
проблеми переоснащення проектного відділу, 
вирішити питання програмного забезпечення, 
тощо. Справа в тому, що інженер за своїм 
визначенням значно краще від інших
адаптований до технічних нововведень і 
очевидно це було визначальним. Ніхто не хотів 
відставати, і як результат, архаїзм подолано.
.
        Чому довелось залишити Харківпроект? 
          30 років співпраці це ціла епоха …
         ак, цікавий був час …  Пов’язано це з тим, 
         що  з метою придбання активів інституту і 
набуття  власності  одна із бізнес-структур 
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Внутрішній простір, який 
ми створюємо за своїми 
дизайн-проектами - це 
не відірвані від реальності 
картинки, а ретельно  
продумане планування  
стильного,  красивого  і 
головне - комфортного  
середовища.

ТАНОК 
           ДИЗАЙНУ

для двох

V.I.P.

В нашому тандемі моя дружина 
відповідає за дизайнерські 
рішення. Мені, як 
інженеру-будівельнику, 
доводиться виконувати 
креслення, розробляти вузли, 
вирішувати технічні та 
технологічні питання, і все це  
з метою практичної реалізації 
дизайну за проектом. 

Міркуємо, плануємо, 
обговорюємо, як майстри-
оздоблювальники зможуть 
виконати задумане нами, після 
чого приймаємо остаточне 
рішення. Іноді, під час дискусії 
народжується щось нове, більш 
цікаве, навіть неймовірне, від 
чого виникає відчуття танцю для 
двох, настільки це нас захоплює.
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«Житлобуд-1» є найпотужніша будівельна 
організація міста Харків та регіону, одна із 
провідних компаній будівельної  галузі.

За 70 років  діяльності  «Житлобуд-1» 
збудував для харків’ян близько 65 відсотків 
житла, будує трест  і  сьогодні, а це близько
25 багатоповерхівок на рік, або 300 тисяч
зданих  в експлуатацію квадратних метрів 
житлової нерухомості.

«Житлобуд-1» це компанія замкнутого 
циклу, в якій над створенням сучасного 
обліку  міста працює понад 1800 фахівців.

         умлінність, старанність, фаховість і 
         головне - надійність, і все це загалом 
є  складовими  рисами Тамари Канцедал, 
які формують  загальний успіх  любої 
справи а ми, за звичаєм, намагаємося 
зрозуміти чи розпізнати їх через просте 
питання  «В чому є секрет успіху?».

                                        «Все геніальне просто - 
                                  потрібно взяти і зробити!». 

         екрет успіхів колективу в якому 
         працює  Тамара Степанівна - він 
працює,  бере і   робить, і тоді коли скрутно,
і тоді коли час дарує можливість парити 
на вітрилах натхнення. 
 

 

         наш стрімкий та перемінливий час  
         небагато  хто із сучасників може 
засвідчити  в своїй  біографії один запис 
в трудовій. Тамара Степанівна саме той 
фахівець який  це може зробити.   

          далекому 1963-му,  по завершенню 
          навчання  в  Харківському інституті  
комунального  будівництва, вона  пов’язала 
своє професійне життя з  «Житлобуд-1», 
і з тих пір  до сьогодні, уже понад 47 років, 
здолавши шлях від  майстра  будівельного 
майданчика до  заступника голови 
правління флагману  будівельників 
харківщини  Тамара Степанівна в строю.

V.I.P.

- 38 шкіл;
- 72 дитячих садка;
- 22 лікарні та поліклініки;
- Понад  4 млн. кв. м. 
    збудованої  нерухомості;
- Канатна дорога;
- ХНАТОБ та 
    «Площа фонтанів»;
- Колонада 
    та реконструкція
    парку ім. Горького;
- Реконструкція 
    Харківського
    зоопарку;
- та багато іншого...З

Р
О

Б
Л

Е
Н

О
 Т

Р
Е

С
Т 

Ж
И

ТЛ
О

Б
УД

-1

Україна, м. Харків, вул. Алчевських, 43

+380-57-700-4467

www.gs1.com.ua

ПАТ  «ТРЕСТ  ЖИТЛОБУД - 1»
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КАНЦЕДАЛ
ТАМАРА СТЕПАНІВНА

ЗАСЛУЖЕНИЙ
БУДІВЕЛЬНИК
УКРАЇНИ

а вітрилах
атхнення ...Н
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ВИКОНРОБ
КЕРІВНИК  ДІЛЬНИЦІ

ВИНОГРОДСЬКИЙ
АНАТОЛІЙ  АНТОНОВИЧ

V.I.P.
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПІДРЯД

15+
300+

БУДІВЕЛЬНІ  РОБОТИ

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ
РОБОТИ

ПІДЛОГИ

ПОКРІВЕЛЬНІ  РОБОТИ

Розвинена власна 
матеріально-технічна база

років досвіду
в будівельній галузі

реалізованих
проектів  по Україні

- Підготовчі, загальнобудівельні;
- Малоповерхове будівництво;
- Монтаж металевих каркасів 
  та огороджувальних 
  конструкцій;
- Монолітні роботи

- до 1000 кв. м штукатурки 
  стін в день;
- фасадні роботи

- до 1000 кв. м промислових 
  підлог в день

- до 400 кв. м комерційних 
  покрівель в день

www.companyon.com.ua

ТОВ «МТМ-КОМПАНЬЙОН»

       +380-67-444-40-06
               02125 Київ, 
     бульвар Перова 1-Б

Незважаючи на кризу 
та  COVID-19, нам вдалося 
поспілкуватися з одним із 
кращих фахівців  з монтажу
металевих конструкцій, 
виконробом та керівником 
дільниці монтажників
Анатолієм Виногродським 

               Анатолій, чому будівництво? 
               Це вибір фахового напрямку 
            за покликанням, чи щось інше?
На мою думку, це за покликанням.
Ще в школі мені подобалось 
займатися столярною справою. 
Пам’ятаю, як на початку в мене був 
певний жах, що я зіпсую заготовку, 
що не вийде зробити ніжку до 
стільчика чи щось інше. Згодом, в 
мене вже була така впевненість у 
своїх силах, що беручи в руки 
деревину, я вже бачив, який з неї 
буде виріб. Саме тоді до мене 
прийшло розуміння, що я хочу бути 
причетним до будівельної справи.
            Вступний конкурс був високим? 
  Скільки абітурієнтів було на одне місце?
Якщо відверто, не пам’ятаю. Я був 
зарахований до Житомирського
будівельного технікуму за результатами  

ГРУПА  БУДІВЕЛЬНИХ  КОМПАНІЙ
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ВИКОНРОБ, КЕРІВНИК ДІЛЬНИЦІ 
                                                МОНТАЖНИКІВ

      АНАТОЛІЙ  
ВИНОГРОДСЬКИЙ

співбесіди, як «медаліст», після 
закінчення школи. А вже пізніше, маючи 
чималий досвід за плечима, я закінчив 
«Український державний університет 
залізничного транспорту», і отримав 
ступінь магістра.
      Який предмет був самим сприятливішим, 
                  і який Ви терпіти не могли?
Мені завжди подобались і легко 
давались точні, або технічні дисципліни,  
більш прохолодним було  ставлення до 
гуманітарних «наук» - «технар», що тут  
скажеш.
               Що більше всього пригодилося? 
             Чи було по принципу «забувайте 
            про те, чому вчили в інституті»?
По суті, все, в тій чи іншій мірі...  
Я вважаю що принцип «всьому вчаться
під час роботи на будівництві» не 
зовсім  вірним. Практика закріплює
знання, підтверджує теорію, але першим 
є те, що вкладено в голову під час 
навчання.  ВУЗ закладає фундаментальну
 базу для подальшого фахового 
розвитку. 
   Є щось пам’ятне із студентського життя?
Пам’ятним є  захист моїх дипломних 
проектів, і в технікумі, і в університеті.
По відчуттям, це був якби іспит після 
якого відкривався шлях до дорослого 
життя. Із повсякденного  складно 
пригадати щось неймовірне - цікавим і 
неймовірним було саме «студентство».
                 Чи підтримуєте Ви зв’язок із 
              одногрупниками? Чи доводиться 
                        співпрацювати з ними?
Наскільки це можливо  в вихорі 
сучасного динамічного життя всіх... 
На жаль, співпрацювати ще не довелось, 
але все попереду.  Було б цікаво ...
            Після навчання, працевлаштування 
                було вільним чи за розподілом? 
           Яким був Ваш номер? Взагалі, куди 
           були направлення? Ви отримали те 
       що дісталося, чи обрали те що хотіли?
На той час, направлень і розподілу вже  
не було. Я влаштувався працювати 
виконробом, відразу, потім вирішив 

набувати фаху саме з робочих 
спеціальностей. За декілька років мені 
вдалося  напрацювати досвід бетоняра, 
арматурника, муляра...
              Пам’ятаєте свій перший робочий 
       день в якості ІТР? З чого він склався? 
Так, пам’ятаю. Директор ознайомив з 
колективом, і при всіх влаштував мені   
своєрідний іспит, по типу: «Скажіть
будь-ласка, який косинус 90 градусів? 
А синус?» Звичайно, я надав відповіді на
 всі питання, після чого почув на свою
адресу тільки одну фразу - 
«спрацюємось»
           Перше закриття «форми 2» далося 
          легко, чи Вас, як молодого фахівця 
             підстрахували колеги по роботі?
Досить легко, і звичайно завдяки 
старшим колегам. Без цього, ніяк.
            Не лякало ставати на лінію? 
             До речі, чому на лінію, адже 
    можливо було обрати проектування, 
зовсім інші умови роботи? Не жалкуєте?
Я ніколи не боявся роботи. Безумовно,
працювати з людьми на лінії  складніше,
але і цікавіше - це «жива» робота, яка 
мені подобається. «Протирати штани» в
 кабінетах, це точно не моє. 
         Якою є Ваша практична спеціалізація 
                    за фахом:
                    - В минулому?
                    - Зараз?
На початку кар’єри, в основному, я був 
пов’язаний з  монолітним бетонуванням, 
та роботами з оздоблення. 
В останній період, значно більше,
 я виконую роботи з монтажу  металевих 
конструкцій. 
         Яким був шлях фахового зростання? 
                 Не виникало бажання  стати 
          головним інженером, або керівником 
                    управління з будівництва? 
                    Не було гідних пропозицій, 
       чи є  інші фахові принципи та амбіції?
Скоріше всього так як у більшості. Але, 
як бачите , з точки зору посад я 
особливо не виріс. Безумовно, з  кожним  
новим  збудованим об’єктом, йде 
зростання особистого досвіду, так як  

нові виклики завжди є. Пропозиції 
спробувати себе на більш відповідальній
посаді були, але як правило несвоєчасні.  
«Кидай - переходь» мене не влаштовує,
я звик завершувати розпочату роботу, 
отже, до сьогодні не склалося. 
               Монтаж металевих конструкцій, 
           не проста річ. Чи доводилося вести 
          монтаж ферм з великим прольотом? 
Так, річ не проста, якщо не сказати 
більше, але цікава. Безумовно 
доводилося, і неодноразово - це і є 
моя робота. 
              Що є додати про її специфіку?
Майже завжди робота виконується на 
висоті, тому особлива увага до техніки 
безпеки. Масивність  конструкцій та їх 
значні габарити потребують  чіткого 
розуміння технології та послідовності 
монтажу окремих елементів. Надзвичано 
важлива точність, отже тут, на першому 
місці  контроль,  особливо геодезичний.
          Як давно Ви стояли за нівеліром, чи 
        теодолітом? Сучасні пристрої освоїли, 
          чи користуєтеся старими зразками? 
Навіть не згадаю, коли я в останнє стояв 
за нівеліром чи теодолітом. Ми 
користуємось тахеометрами. Самостійно 
стаю за пристрій  з метою контролю, а 
так, якщо відверто, у нас за штатом є 
геодезисти - це їх «хліб». 
              Які збудовані об’єкти є у Вас за 
               плечима, про які Ви  з гордістю 
    можете сказати «Я будував цю будівлю»?
Їх немало. З останніх які я можу назвати, 
це Вінницька  фабрика №2 «Рошен»,  
робоча вежа  для ТОВ  «Українська 
Чорноморська Індустрія»,  зерновий 
елеватор в смт. Васильківка 
Дніпропетровської області.
     У літаків є бортові самописці, так звані 
«Чорні ящики» які фіксують дії всіх учасників 
     польоту від його початку до завершення. 
         Журнал виробництва робіт Ви ведете 
    щоденно, чи по принципу поширеної думки 
           «зробимо роботу, потім запишемо»?
Я веду день-в-день. Бувають відставання
на один день, в разі об’єктивних  причин.
                                             

  

Продовження

Але є такі, що впадають в паніку, коли 
чують про документацію, особливо про 
виконавчу.
                 «Декадки» та інші програмні 
           комплекси - як справи з усім цим?
Ексель, МС Проджект - володію вільно,
опанував легко. На сьогодні, вкрай 
складно працювати, навіть неможливо 
без використання  єдиного формату для
всіх учасників будівництва. По іншому, 
або збитки, або терміни виконання робіт 
не можуть бути прогнозованими.
    В галузі достатньо досвідчених фахівців?
У нас, кожний другий це будівельник, а 
досвідчених, як завжди не вистачає. 
Особисто я намагаюсь підтримувати
свою фаховість, і в 17-му та 18-му роках 
проходив додаткові курси з навчання.  
Зараз, з введенням сертифікації, я 
планую  пройти підвищення кваліфікації.
             З висоти Вашого досвіду, щоб Ви
            порадили молодим будівельникам?
Коли щось не зрозуміло, не соромитися,
запитувати, і переймати досвід та знання
від більш досвідчених колег.

   



                      Тарас, що є цікавого в напрямку 
                  роботи, обраному Вами? Нескучно?
        айцікавіше для мене це вирішувати  
        нестандартні будівельні конструкції. 
В наш  час,  коли комп'ютери розв'язали руки 
архітекторам, практично кожен будинок 
являється нестандартним.  Мені зараз не 
трапляються проекти де можна заскучати.
        учасна архітектура прагне зробити 
        навколишнє середовище красивим — 
а це криволінійні форми, нерегулярність 
фасадів, парковки в підвалах де розташування 
колон не співпадає з несучими конструкціями 
будинку зверху. Тож, чи скучно — ні, аж ніяк!
                 Чому пріоритетом для себе визначили 
                    будівельну сферу, а не щось інше? 
        коріше, це за  покликанням... 
        Мрія з дитинства...
   Що запам’яталося із студентського життя?
Науково-дослідна частина дипломної роботи. 
           Якою була тема, чи складним був захист?
        ема цікава: «Вплив високої температури 
        на позацентрово-стиснуту залізобетонну 
колону  при пожежі”. Захист був нескладним, 
але самі  дослідження захопили і поглинули 
мене  повністю. 

СТОЙКО
ГОЛОВНИЙ  ІНЖЕНЕР  ПРОЕКТУ

КОНСТРУКТОР  КЗ, КМ

«Пам'ятаю — коли я був маленький, мій батько 
працював на об'єкті прямо напроти будинку в 
якому ми жили, і я дивився  у вікно і паралельно, 
граючись — складав будиночки з конструктора. 
Для мене не було питання «Що робити після 
школи?» - я знав що буду будівельником».

ТАРАС

V.I.P. V.I.P.

КОНСТРYКТИВ

ЮРІЙ ГАВРАДА
Керівник 
архітектурного
відділу

«Тарас - талановитий і 
досвідчений інженер, вирішує 
задачі якісно і швидко, уміє 
доступно пояснити про складне, 
завжди йде на компроміс, що 
дуже важливо в співпраці 
архітектора і конструктора. 

Він - цікавий співрозмовник, 
завжди готовий 
проконсультувати і допомогти 
в різних робочих питаннях. 

Улюблена фраза: «Конструкція 
повинна бути красива!»

                                    ОЛЕНА КОССАК
                                             Комерційний
                                                           директор

«Тарас Стойко виявляє на роботі 
винятково дипломатичні і 
стримані якості. М’яко підводить 
до роботи новеньких 
працівників, вимогливо та 
скурпульозно перевіряє роботу 
досвідчених. 

Винятково на своїх професійних 
та особистісних якостях 
він  спромігся стати еталонним
лідером колективу. 

Ми дуже раді, 
що в нашій команді є такий 
фахівець, який будучи сам 
молодою людиною вже встиг 
виростити  цілу когорту молодих 
інженерів.»

                Чи складно було працевлаштуватися 
                            відразу після навчання?
        лаштуватись було не складно, пам’ятаю 
        як викладачі повідомили нас про те 
що проектні організації зацікавлені взяти на
 на роботу студентів. Отже, з другого  
семестру 4-го  курсу я влаштувався разом з 
одногрупником працювати  «на половину 
ставки» в  «Укрдизайнгруп». Це і був початок.
                      Перше фахове завдання. Що це було?
        овсім першого не згадаю, але основні 
        роботи що я виконував це розрахунки 
та  креслення  до розділів проектування.
              Чи доводиться переконувати архітектора 
        змінити його рішення із-за конструктиву?
                        Наскільки часто це буває?
        ак, безумовно. Кожний проект 
        проходить етап спільної роботи  коли 
ми  разом  шукаємо компроміс щоб і будівля 
була  красивою і міцність «достатньою». 
Компроміси шукаємо не тільки з 
архітекторами, частіше доводиться 
приділяти увагу інженерам з вентиляції, ніж 
архітекторам, так як  магістралі розділів «ВК», 
чи «ОВіК» нерідко розрізають  несучі 
конструкції. 
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вул. Хуторівка,
40 А,  м. Львів
Україна, 79070

  ТОВ Архітектурна
                   компанія
    «КОНСТРУКТИВ»
www.konst.com.ua

+380-97-537-20-67
+380-63-231-19-93

const.com.ua@gmail.com



ГОЛОВНИЙ  ІНЖЕНЕР  ПРОЕКТУ
КОНСТРУКТОР  КЗ, КМ

ТАРАС  СТОЙКО

V.I.P. V.I.P.

КОНСТРYКТИВ
АРХІТЕКТУРНА   КОМПАНІЯ

                    Тарас, що є нового, або цікавого 
             в конструкторських думках які суттєво 
   можуть вплинути на методологію проектування?
        спеціалізовані виробництва які 
        займаються  розробкою окремих 
конструктивних  елементів – ми цього не 
робимо, а використовуємо вже готові вироби. 
Нову  методологію проектування ще не 
придумали,  і тут все залишається як є. 
Архітектор задає концепцію, а потім до 
проекту долучаються інші фахівці за розділами 
і в технологічній  послідовності. В частині 
конструкторських  думок, тут від академічних 
знань нікуди  і вони застосовуються при 
розрахунках конструкцій монолітних 
залізобетонних та металевих каркасів. 
Ключовим питанням залишаються терміни, 
і тут без автоматизації процесу ніяк. 
       Досконала проектна документація, як правило 
     займає достатньо значний час для її створення. 
       Чи є механізми, чи технології за рахунок яких 
   можливо значно скоротити терміни проектування?
        учасні методи ВІМ проектування 
        дозволяють значно швидше виявляти 
несумісності конструкцій з іншими 
інженерними розділами, своєчасно вирішувати 
питання — і таким  чином уникати додаткової 
втрати часу на виправлення помилок.  
Скорочення термінів ми досягаємо  за рахунок 
використання  програмних комплексів 3D - 
моделювання та розрахункових програм  для  
конструкцій.  На терміни виконання проекту 
впливає  рівень досвіду фахівців  проектної  
групи.  Розуміючи це, керівництво компанії і я 
особисто намагаємося проводити  внутрішні 
навчання працівників, системно відправляємо 
попрацювати їх на діючому  будівництві, тощо, 
так і зростаємо.
                Які є думки з приводу застосування в 
                   проектуванні штучного інтелекту? 
        Чи загрожує  проектувальникам безробіття? 
            До речі, чи є конкуренція серед фахівців? 
          тучний інтелект у проектуванні — це те, 
          чого я чекаю! Автоматизація — є  одним із  
рішень  за рахунок якого можливо скоротити  
час  виконання проектної  документації.  
Одного  разу я відвідав презентацію японської  
компанії  яка, по суті,  вже втілила у  виробни -
чий  процес роботу штучного інтелекту.  
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       кщо коротко – це щось! На жаль, для 
       України  взагалі, і окремо для нас, все це поки 
непідступні  речі, але я оптиміст.  Незважаючи на 
ефективність  систем автоматизації, їх роботу 
забезпечує  фахівець, отже безробіття не 
загрожує, особливо  тим хто постійно працює 
над своїм фаховим  розвитком.  
Щодо конкуренції … Навіть при  певному  
дефіциті досвідчених фахівців,  конкуренція є і  
завжди буде на різних рівнях.  Це процес  
середовища, в якому час не стоїть на місці, адже  
ще вчора  ми були студентами, а  сьогодні за  
нашими проектами  будують  реальні об’єкти. 
         Чи доводилося суттєво змінювати свої рішення 
              в частині конструктивів за результатами 
       експертизи проекту? Чи вдається переконувати 
                експерта, і якщо так, за рахунок чого?
На щастя, в експертизі працюють розумні люди ...  
Конструктор  конструктора розуміє з пів слова. 
                Який розділ проектування Вам більше до 
                               вподоби, КЗ чи КМ? Чому?
        ереважна більшість проектів, що ми 
        виконуємо,  це збірний та монолітний 
залізобетон — тому розділу КЗ віддаю перевагу.
                                  Зараз Ви Г І П… Розрахунки виконуєте 
                                самостійно, чи частіше обмежуєте себе 
                                 простою перевіркою робіт, виконаних 
                                                      колегами з проектної групи?
        азвичай, я виконую концептуальні 
        розрахунки, задаю попередні перерізи 
елементів,  вибираю максимально ефективні з 
економічної  точки  зору матеріали, та вирішую 
питання  стабільності будівлі в цілому, так би 
мовити  «розпочинаю» проект.  Далі, більш  
детальні  прорахунки виконують проектні групи. 
Питання,  які виникають вирішуємо спільно. 
Складні та  нестандртні рішення  розбираємо 
ретельно.  Додатково, за мною  обов’язки 
контролю  графіків проектування.
             Чия якість проектної документації краща: 
                              вітчизняна чи закордонна?
        орівнювати некоректно, але ...   Закордонні 
        проекти менше наповнені кресленнями і  
випускаються з додатками 3D, коли виконроб 
може «покрутити» проект, зробити динамічний 
розріз, оглянути конструкцію з різних сторін на 
предмет розташування закладних, чи армування, 
чи з’єднань, тощо, або використати функцію  
«окуляр» доповненої реальності … Розумієте, 
яким за фаховістю повинен бути виконроб!?
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        ізьміть нашу реальність - більшість 
        будівельних майданчиків не 
забезпечується комп’ютером …
     Що саме нам необхдно вдосконалювати?
        и виконуємо проекти для інших 
        країн.  І тут, як приклад із досвіду, 
за  кордоном мало хто проектує 
багатоквартирні  будинки з 
використанням autocad. Вам не  
довірять проект, якщо ви не 
застосовуєте ВІМ - технології.
                           Чи є мрії за фахом, 
                    чи Ви вже всього досягли?
        рії безумовно є, мені здається що 
        «в принципі»досягти всього — 
неможливо. Я працюю в розділі КЗ, 
що є маленькою частиною від повного 
обсягу будівельних конструкцій, і 
навіть в цьому невеличкому секторі я 
ще далеко не все знаю, тому вчитись і 
ще раз вчитись. А основна мрія  
стосовно будівництва — щоб наш 
рівень проектування та виконання 
будівельних робіт був «на голову» 
вищий ніж світовий, отже — є ще
 багато над чим працювати.
  Чи є побажання читачам «Фахівець V.I.P.»
    Вчитись,  і ще раз - вчитись! 
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м. Київ, Україна, 04111

   avcom.sell@gmail.com

   lk.oks@gmail.com

   moemorekiev@gmail.com

   info@katarsis.com.ua

+380-99-555-90-90

+380-67-989-79-37

+380-44-500-05-55
+380-50-462-14-76

+380-44-599-67-43
+380-95-779-33-80
+380-96-285-36-93

www.katarsis.com.ua
+380-67-223-74-83

+380-68-555-90-90

Будівництво у всіх 
  регіонах України

Проектування

 Проектування, дизайн,
монтаж та підключення

   Аксесуари для камінів та печей

     Виробництво всіх необхідних
          елементів згідно проекту

                    Авторський розпис
                        печей та камінів

N
ZE

B

Тепло 
      та затишок

Вашої оселі

КАТАРСИС

Будівництво:

Виробництво
обладнання

- хамаму
- SPA
- альпійської бані
- фінської сауни
- руської бані
- турецької бані

3D - моделювання

Консультація
Проектування
Всі етапи робіт

Монтаж обладнання

w
w

w
.m

oe
m

or
e.

ua

років 
досвіду

виконаних 
проектів

БУДІВНИЦТВО
БАСЕЙНІВ

Пуск 
і налагоджування

Обслуговування

20
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 ЗАСЛУЖЕНИЙ
 БУДІВЕЛЬНИК

 УКРАЇНИ

V.I.P.V.I.P.

www.budova.ua www.allianceif.com.ua

БУДІВНИЦТВО
котеджних містечків

www.gs1.com.ua

Житлові комплекси від

ІНФРАСТРУКТУРА

РОЗТАШУВАННЯ

ЕКОЛОГІЯ

РОЗУМНА КВАРТИРА

БЕЗПЕКА

КОМФОРТ

                 міста Одеси

УСПІШНОГО ДОСВІДУ

   вул. Велика Арнаутська, 39
       м. Одеса, Україна, 65012

      вул. Алчевських, 43
м. Харків, Україна, 61002

        вул. Незалежності, 93 А
м. Івано-Франківськ, Україна, 
                              76018

вул. Генерала Чупринки, 58 А
          м. Львів, Україна, 79044

   budova@budova.ua

   trest@gs1.com.ua

   allianceif.com@gmail.com

   capitalprombud@ukr.net

+0-800-30-98-60

+380-57-715-61-13

+380-50-383-73-81
+380-96-383-73-81
+380-342-55-99-93

+380-67-927-06-52

+380-96-255-33-55

www.capitalprombud.com+380-57-751-17-57
+380-57-700-44-67

+380-66-614-44-80
+380-96-307-26-23

більше

РОКІВ

Лідер нової забудови

   ПАТ «ТРЕСТ  ЖИТЛОБУД-1»

     Лідер житлової забудови
                       міста Харків

НАДІЙНІСТЬ

ГАРАНТІЯ

ЯКІСТЬ ПП «Капіталпромбуд»

Будівництво, генпідряд
Спецтехніка

Земляні та дорожні роботи

Виготовлення та монтаж 
  металевих конструкцій

Влаштування монолітних
            залізо-бетонних 
                 конструкцій

ЯКІСНЕ  і  СВОЄЧАСНЕ

БУДІВНИЦТВО

Котедж чи квартира?
У нас є пропозиції !

МИ БУДУЄМО

ВАШЕ
МАЙБУТНЄ

20

М� ��������л�
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 ЗАСЛУЖЕНИЙ
 БУДІВЕЛЬНИК

 УКРАЇНИ

V.I.P.V.I.P.

www.plitka.kharkov.ua

Система якості ISO

www.goldentile.com.ua
www.arof.com.ua

www.polyrovka.com

КОЛЕКЦІЇ
КЕРАМІЧНОЇ
ПЛИТКИ
2020 РОКУ

   вул. Машинобудівельна, 50
          м. Київ, Україна, 03680

   проспект Московський, 297
      м. Харків, Україна, 661106

вул. Червоноткацька, 29
  м. Київ, Україна, 02094

проспект Московський, 199 Б
       м. Харків, Україна, 61037

вул. Люстдорфська дорога, 55/2 
           м. Одеса, Україна, 65088

   info@goldentile.com.ua

   khpz@plitka.kharkov.ua

   polyrovka@ukr.net

   office@arof.com.ua

+380-57-763-29-06
+380-93-779-10-59

+380-48-700-89-00
+380-48-788-74-08
+380-94-922-04-08

www.dekoder.com.ua
www.dekoder.od.ua

+380-63-245-97-98
+380-67-743-06-44

+380-57-754-45-11
+380-44-408-09-00

   Висока якість
   Кваліфіковані фахівці

ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ

ДИЗАЙН-ЕСКІЗРЕМОНТ
БЕЗКОШТОВНО

Від розробки
концепції
До реалізації
проекту
Всі стадії дизайну
та проектування

      ВИРОБНИЦТВО   
      24
  млн.кв.м на рік

        ПОСТАЧАННЯ   
      30
     країн світу

ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД
ХАРКІВСЬКИЙ

SRGSRG Stone
Restoration
Group

М
А

Р
М

У
Р

Кристалізація
Полірування
Реставрація

   Комплексний підхід
   Повний цикл робіт
   Гарантія якості

Д
И

ЗА
Й

Н

AROF
МИ СТВОРЮЄМО КОМФОРТ



 ЗАСЛУЖЕНИЙ
 БУДІВЕЛЬНИК

 УКРАЇНИ

V.I.P.V.I.P.

www.rpp1-lift.com.ua
www.llentab.ua

www.viplift.com.ua

ВИРОБНИЦТВО

МОНТАЖ

ГАРАНТІЯ

СЕРВІС

РЕМОНТ

ПІДЙОМНИКИ ШВИДКО    ЯКІСНО
            НАДІЙНО          ЛІФТИ

   вул. Білогородська, 51, корпус 5,
       м. Боярка, Київська область, 
                           Україна, 01001

вул. Люстдорфська дорога, 92/94
             м. Одеса, Україна, 65088

         вул. Соборна, 114     
 с. Софіївська Борщагівка,
Київська область, Україна, 
                            08131

     вул. Шевченка, 325
м. Харків, Україна, 61070

   rpp1lift@gmail.com

   info@viplift.com.ua

   info@llentab.ua

   info@variant-factory.eu

+380-99-723-69-70
+380-98-696-63-22

+380-44-391-03-43

+380-57-756-37-77

+380-50-360-84-29

+380-63-204-08-36

+380-67-672-58-57
www.variant.kharkov.com

  0-800-330-496
+380-48-789-30-60

+380-44-457-77-19
+380-97-202-02-49
+380-66-704-00-05

ПП  Ремонтно-виробниче
          підприємство № 1

Працюємо 
у всіх регіонах
України

   ТОВ «ВІП ЛІФТ»
         Повний спектр послуг
       від підбору обладнання
до сервісного обслуговування

МОНТАЖ

РОБОТА «ПІД КЛЮЧ»

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГАРАНТІЯ

ФАБРИКА «ВАРІАНТ» ТОВ
ОСНАЩЕННЯ

ОПАЛУБКА

ТОВ ЛЛЕНТАБ  УКРАЇНА
                 Ваша
 сталева будівля за

        15
               тижнів

Логістичні будівлі та склади

Виробничі цехи

Будівлі для сільського
господарства

Спортивні арени

Торгівельні будинки 

Будинки для харчової
промисловості 

ре
ал

із
ов

ан
и

х 
п

ро
ек

ті
в 

ПРОЕКТУВАННЯ

ЕСКАЛАТОРИ

ЛІФТИ     КАБІНИ   

MORE  THAN  STEEL  BUILDINGS

Харків

Київ

Одеса

Львів



 ЗАСЛУЖЕНИЙ
 БУДІВЕЛЬНИК

 УКРАЇНИ

V.I.P.V.I.P.

www.izovat.ua www.viknaland.ua

www.kerameya.com.ua

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ПАРОПРОНИКНІСТЬ

МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ

БІОСТІЙКІСТЬ

ДОВГОВІЧНІСТЬ
більше 50 років

ТОВ «ОБІО»

                   вул. Промислова, 6
       м. Житомир, Україна, 10025

    вул. Погранична, 47
м. Суми, Україна, 40012

                    вул. Вишнева, 22 Е
смт. Димер, Вишгородський район,
          Київська область, Україна, 
                                   07330

           вул. Миколаївська, 13
смт. Хролі, Харківська область. 
                    Україна, 62480

   office@kerameya.com.ua

   info@viknaland.ua

   info@stdm.net.ua

0-800-503-308

www.stdm.net.ua

тел: 0-800-501-071

+380-412-412-412

+37-517-234-6131

+373-691-292-16

+380-68-585-76-50
+380-50-020-47-45

+373-692-798-31

   ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

           ГАРАНТІЯ НА ЦЕГЛУ

                             100 
                              років

           ВИРОБНИЦТВО

                       100 
млн. умовних цегл на рік

Клінкерна цегла

Клінкерна бруківка

Керамічні 
поризовані блоки

стіна в один шар
в 3 рази швидше
будівельні роботи
не потрібне додаткове
утеплення
100 % натуральна глина
повна вогнестійкість

Н
О

В
І

ПЕРШІ в УКРАЇНІ
українські вікна

базальтова теплоізоляція

      СУЧАСНА
    УКРАЇНСЬКА
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

Беларусь

Молдова
У
К
Р
ІМ
А

те
пл

оі
зо
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STDM

КЕРАМЕЙЯ
керамічні будівельні матеріали

контактна лінія

Філії та представництва
      Біла Церква, Вінниця, Дніпро,
Житомир, Запоріжжя, Київ, Львів,
   Івано-Франківськ, Одеса, Суми,
       Кропивницький, Кривий Ріг,
          Харків, Ужгород, Черкаси, 
           Чернівці, Хмельницький,
              Тернопільска область.

    Якість   Сучасна мода
Екологічність   Безпека



 ЗАСЛУЖЕНИЙ
 БУДІВЕЛЬНИК

 УКРАЇНИ

V.I.P.V.I.P.

www.ebms.com.ua www.vent.te.ua

СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ

СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ

ВИРОБНИЦТВО  
ПОВІТРОПРОВОДІВ

МОНТАЖ СИСТЕМ:
      ВЕНТИЛЯЦІЇ
        КОНДИЦІОНУВАННЯ
        ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПР
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ЄМ

О 
 У 
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www.santehmontazh.cn.ua

РОЗРОБКА
ТА УЗГОДЖЕННЯ
ПРОЕКТНИХ  РІШЕНЬ

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ
РОБОТИ

ПРОФЕСІЙНО
    І НАДІЙНО ПУСКО-

НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ
РОБОТИ

ВИПРОБУВАННЯ

ЗДАЧА РОБІТ
ЕНЕРГОНАГЛЯДУ
(Київ та область)

вул. Братиславська, 9 А
  м. Київ, Україна, 02166

             вул. 30 років Перемоги, 2 Г
    с. Павлівка, Чернігівський район,
Чернігівська область, Україна, 15505

       вул. Кобилянської, 36,
м. Хмельницький, Україна, 
                           29016

            пер. Тамбовський, 2
м. Запоріжжя, Україна, 69057

   sdr-2@ukr.net

   s0674772684@gmail.com

   vent.km@gmail.com

   dp@msk.zp.ua

+380-97-329-80-39
+380-97-262-58-68
+380-96-129-15-02

+380-50-519-22-13
+380-67-378-82-09

+380-61-212-21-41

www.msk.zp.ua

+380-67-477-26-84
+380-93-911-95-72

+380-44-228-07-19

+380-97-375-77-75

+380-67-740-29-13
+380-50-903-09-29

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

   САНТЕХМОНТАЖ
     Ліцензія класифікації ВОЗ
                           № 471069

твердопаливніх котлів

електричних котлів

газових котлів

блочно-модульних
котелень

систем опалення

систем водопостачання

систем каналізації

систем «теплої підлоги»

«ПІД КЛЮЧ»У
С

ТА
Н

О
В

К
А

    
    

    
 М

О
Н

ТА
Ж

ПРОМИСЛОВИЙ
ДЕМОНТАЖ

БУДІВНИЦТВО
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

ПРОКЛАДКА ТРУБ
ПІД ДОРОГОЮ

ВЕРТИКАЛЬНЕ
БУРІННЯ

ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ
БЛАГОУСТРІЙ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
ВЕНТИЛЯЦІЇ та КОНДИЦІОНУВАННЯ

СПЕЦ
МОНТАЖ
СЕРВІС

ФОП

ЧЕРНІГІВ
та область

VENT

      Проектування та монтаж
         вентиляційних систем
будь-яких ступенів складності

монтажно-будівельна компанія

ДОСВІД
   більше

РОКІВ
20



 ЗАСЛУЖЕНИЙ
 БУДІВЕЛЬНИК

 УКРАЇНИ

V.I.P.V.I.P.

www.zku.zp.ua www.ngok.com.ua

www.novomoskovskij.in.ua

ВІДСІВ

БУТОВИЙ КАМІНЬ

ЩЕБІНЬ

      вул. Дніпровські зорі,  1
м. Запоріжжя, Україна, 69015

        вул. Гетьманська, 29, копус 2
        Дніпропетровська область,
м. Новомосковськ, Україна, 51200

        вул. Піщана, 2,  с. Новоселівка,
            Нововодолажський район,
Харківська область, Україна,  63209

вул. Романа Кармена, 21
м. Одеса, Україна, 65058

   zku2018@ukr.net

   zku_sbut@ukr.net

   zavod.zbi17@gmail.com

   ngok@sibelco.com

   office@automagistral.com.ua

+380-67-941-90-95

+380-5740-425-02
+380-5740-350-15

+380-48-728-95-83

www.automagistral.com.ua

+380-67-734-28-73

+380-66-749-68-00

+380-67-612-24-36

+380-61-226-24-95

НАЙМЕНУВАНЬ
ПРОДУКЦІЇ

НОВИХ  ВИРОБІВ
ЩОМІСЯЦЯ

ПОСТАВКА 
ПО УКРАЇНІ

1200

30

24

НОВОСЕЛІВСЬКИЙ  ГЗК

ВИДОБУВАННЯ

ЗБАГАЧЕННЯ

ДРОБЛЕННЯ
ЯКЩО ХОЧЕШ -
МОЖЕШ БРАТИ,
І СПОРУДУ
БУДУВАТИ ...П

ІС
О

К

ЗАПОРІЗЬКЕ
КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ

РОКІВ
СТАБІЛЬНОГО
РОЗВИТКУ50+

Підприємство №1 в Україні

Лідер видобування 
щебеню та 
бутового каменю

Від

годин

МИ ПОБУДУВАЛИ

МОСТІВ

ДОРІГ, км

50+
3000+

БУДІВНИЦТВО
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

РЕКОНСТРУКЦІЯ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ




