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Обладнання

Зажим серії ZX
З 2002 року для
з'єднання щитів між
собою використову
валися зажими Z5 та
Z12 гвинтового типу.
За час експлуатації вони
нормально виконували свої
функції. Але від будівельників,
які працювали з іншими опалубками
надходили побажання в необхідності
розробки зажимів клинової дії. На їх
погляд вони більш зручні в експлуатації.
В один час в 2005 р. одночасно з роз
робкою щитів нової серії  серії Profi
FORM почалося проектування нового за
жиму  зажиму клинової дії. За ціль роз
робки було поставлено розробити зажим
в двох варіантах  зажим для з'єднання
щитів без встановлення підгоночної де
рев'яної вставки і зажима для з'єднання
щитів з можливістю встановлення підго
ної вставки шириною до 80 мм.
В результаті розробки були спро
ектовані зажими ZX  для з'єднання щи
тів без підгоночних дерев'яних вставок
та ZXU для з'єднання щитів з можливі
стю встановлення дерев'яної вставки
шириною 080 мм. Принцип дії зажи

м і в
анало
гічний
зажимам
фірм PERI  BFD,
Bauman Mostostal
BM260, Bauma 
Z5 та Pilosio  P300,
але має відмінності і є патентно "чи

стим". Конструкція зажимів уніфікова
на. ZX та ZXU відрізняються однією де
таллю. Зажими виготовлені методом
лиття із сталі.
Близько року було витрачено на
доводку конструкції, відпрацювання
технології лиття, підбір марки сталі та її
термообробки. Зажими пройшли ста
тичні та динамічні випробування. Ре
зультати статичних випробувань свід
чать, що навантаження, які вони
витримують та деформації від них зна
ходяться в межах характеристик зажи
мів провідних фірм. Кількість циклів
спрацювання зажимів більше 100. Ро
боче навантаження до 20 кН.
Три партії зажимів на різних етапах
були передані будівельним організаціям
для випробування в умовах реального
будівництва. Всі недоліки та побажання
були внесенні в конструкцію зажимів.
Покриття зажимів  цинк нанесе
ний гальванічним методом або так зва
ним "холодним цинкуванням".
Сьогодні у наших замовників у Ки
єві, Одесі та Харкові працює більше ти
сячі зажимів серії ZX.

080 мм
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* Порівняльна діаграма випробувань
зажимів різних фірм.
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Новини з регіонів

Придніпровське представництво
ТОВ "ГІПРОМ" –
містамільйонники в роботі компанії!
Придніпровське представництво
ТОВ "ГІПРОМ" було відкрите ще в трав
ні 2002 року. Директор представництва,
Лівадний Віталій Іванович  досвідчений
менеджер, який починав свою
діяльність майже з моменту заснування
компанії. Але саме завдяки його зусил
лям, частка ринку опалубки "ГІПРО" се
ред інших конкурентів в сегменті поста
вок нового обладнання сягає в
Придніпровському регіоні майже 30%. Про своє бачення рин
ку та становища компанії більш докладніше розкаже він сам.

ить с ее помощью новые обьекты. При этом "докупка" опалуб
ки к уже существующему комплекту незначительна. Работа с
этим заказчиком ведется больше инжиниринговая  предоста
вление бесплатного технического сопровождения, консульта
ции, чертежи раскладок опалубки по новым обьектам.

– Как Вы оцениваете рынок Вашего региона?
– В регионе Восточной и Южной Украины потенциал ра
звития строительного рынка, и сопутствующего ему  рынка
опалубочных систем достаточно высок и до сих пор не достиг
своего апогея. Все возрастающее количество операторов этого
рынка  производителей и посредников  напрямую подтвер
ждает это. Наша доля на этом рынке возрастает. Мы поставля
ем не только оборудование для работы с монолитным бето
ном, но и различные инжиниринговые услуги. Например,
известная строительная компания Днепропетровска приобре
ла опалубку "ГИПРО" еще в 20032004 гг., и продолжает стро

– В чем Вы видите свои достижения и основные задачи?
– Приднепровское представительство нашей компании
открыто еще в мае 2002 г. Строительный рынок региона тогда
не был так развит как сейчас: немногие компании строили , а
монолит вообще  единицы. Из опалубок присутствовали  три
европейских бренда и одна отечественная  "ГИПРО". За про
шедшие 4 года нашей работы нашу продукцию эксплуатируют
более полусотни строительных организаций региона. Наш
подход к заказчику  узнать о его потребностях и проблемах,
предложить оптимальные пути решения их, поставить каче
ственное оборудование и в дальнейшем помагать ему.

Торгівельний центр по бул. Театральний
в м. Днепропетрівськ
Підрядник на секції Б: ТОВ "Дніпрокапрембуд"
Генпідрядник та підрядник по секції А:
ТОВ "СК "ДОПСОК"

– Как Вы считаете какими критериями отбора обору
дования руководствуются наши заказчики?
– Одним из решающих факторов при выборе опалубки
это цена, качество выполнения и удобство в работе. Таким на
илучшим показателем "ценакачество" и обладает опалубка
"ГИПРО".

Дві секції. Монолітний каркас із збірномонолітним
перекриттям та рігельними балками. Висота поверху
становить більше 4000 мм.
Формування колон висотою 3120х670 мм. здійснюється з
використанням "Середньої серії" опалубки "ГІПРО"
Для формування горизонтальних перекриттів застосована
вдосконалена стійка телескопічна максимальною висотою
4200 мм та несучою спроможністю до 3,5 т.
Булычев
Сергей Анатольевич,
начальник участка
СК "ДОПСОК"
"Строительство торговоде
лового центра на Театральном
бульваре ведется на данный
момент на двух из трех секций
по 12 этажей каждая, сборномонолитная конструкция.
С опалубкой "ГИПРО" начал работать еще на пре
дыдущих обьектах. Здесь мы используем
универсальные щиты для формования колонн
различного сечения с помощью доборных щитов
размером 600х670 мм и 800х670 мм, а также
горизонтальную опалубку. К опалубке претензий нет,
все устраивает"
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Новини з регіонів
Тимаревский
Иван
Григорьевич,
директор
строительтва
ЗАО "Трест
Реконструкции
и Развития".

"Опалубку "ГИПРО" мы применили на
строительстве 10этажного односекцион
ного офисного здания по ул.Московской.
Выбору поставщика опалубки пред
шествовало исследование рынка , при
нимались во внимание ценовая поли
тика , качество и быстрота исполнения
заказа. После этого мы поговорили со
строителями на различных обьектах го
рода, которые работали разными опа
лубками. Оптимальный вариант "цена
качество" удовлетворил нас только в
опалубке "ГИПРО". В работе эта опалуб
ка зарекомендовала себя хорошо, мы
убедились в ее достойном качестве и
высокой технологичности".

Офісноадміністративна будівля по вул. Московській, 17А в м. Дніпропетрівськ
Генпідрядник: ТОВ "СПК "Трест реконструкції та розвитку"

Монолітні роботи здійснюються з використанням "Середньої серії" опалубки "ГІПРО"(колони, діафрагми, опалубка для
перекриттів).

Одеське представництво ТОВ "ГІПРОМ"
Як розбудовується "жемчужина у моря"!
Одеса завжди жила за своїми
правилами. Це абсолютно особливе
фантастичне місто, зі своїми гли
бокими історичними традиціями, в
тому числі і традиціями забудови.
Одесу не можно порівняти з жодним
місцем на світі, адже її своєрідна ау
ра неповторна. Відкриваючи пред
ставництво в Одеському регіоні, ке
рівництво
компанії
"ГІПРОМ"
наперед було впевнене, що це буде
дуже важливий досвід. Про особли
вості Одеського регіону та роботи з
опалубкою на ньому, розкаже ди
ректор представництва, Бойко Віта
лій Федорович:
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Бойко Виталий Федорович:
Одесское представительство ООО "ГИПРОМ" было официаль
но зарегистрировано в феврале 2006 года. С начала нашей рабо
ты мы взяли быстрый старт, и уже сегодня успешно работаем с де
сяткой крупных строительных компаний Одессы.
Рынок
Одесского региона очень тесен и для того чтобы завоевать здесь
достойные позиции нужно постоянно совершенствовать качество
своей продукции, улучшать постпродажный сервис. Огромную
роль играет скорость поставок, так как объемы строительства очень велики. Ключевыми
факторами выбора поставщика опалубки являются: цена; условия продажи  аренда,
продажа; скорость поставок; быстрота решения организационных вопросов. Возможно
доля одесского рынка опалубки "ГИПРО" и невелика на данный момент, но это только на
чало. У нас есть все, чтобы составить достойную конкуренцию иностранным опалубкам.
Строители хорошо отзываются о нашем оборудовании и мы стараемся постоянно поддер
живать с ним связь, чтобы учитывать все их замечания, если таковые возникают.

№ 2, листопад 2006

Новини з регіонів

Будівельна
компанія
"АССОЛЬ"
Житловий
будинок по
вул. Говорова,
в районі Фонтана
в м. Одеса
Поставка вертикальної
опалубки серії
ProfiFORM  об'ємні
елементи, шахта ліфту,
а також опалубка для
перекриттів

Будівельна компанія "Стікон"
Гур'єв Леонід Іванович
Начальник управління
Томчій Володимир Андрійович
Старший прораб
Тесно сотрудничаем с Одесским предста
вительством "ГИПРОМ" на строительстве

жилого дома по ул. Мечникова в
г. Одесса. На стройке эксплуатируем
серию "ProfiFORM" для формования
вертикальных поверхностей. Нет пре
тензий к щитам, качество отформова
ной поверхности полностью устраи
вает. Если возникают замечания по
опалубочному оборудованию, сотрудники
"ГИПРОМ" оперативно их устраняют.

№ 2, листопад 2006

5

Наші об’єкти

Будівництво навчального корпусу Педагогічного коледжу при
Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка
Замовник: Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування
Оболонської райдержадміністрації у м. Києві

Спорудження будинку з монолітним каркасом по вул. Осінній в м. Києві
Генпідрядник: ХК "Київміськбуд"
Забудовник: ВАТ "Київміськбуд3", БУ №45
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Наші об’єкти
Марищук
Юрій
Миколайович
Майстер
дільниці

На будівниц
тві монолітно
каркасного бу
динку в Вишневому використовуємо
серію "ProfiFORM" опалубки "ГІПРО".
Ми абсолютно задоволені, до якості
кінцевої поверхні претензій не має, ду
же добре, що ця опалубка має велику
номенклатуру розмірів щитів. Маю від
значити, що нова серія опалубки
"ГІПРО" вимагає до себе належної уваги
замовника, працювати з нею за допо
могою кувалди абсолютно недопусти
мо. ProfiFORM при належній експлуата
ції може використовуватися дуже
довго.

Житловий комплекс по
вул. Л. Українки, 82
в м. Вишневе
Замовник: ДП "Консул Метіз"
Генпідрядник: ДП "Будінвест
Холдинг"

Тітаренко
Сергій
Генадійович
Директор

Працюємо
разом з ком
п а н і є ю
"ГІПРОМ" вже досить довго. Побу
дували цілий ряд будинків, зокрема
в Києві на вул. Ф. Пушиної, за допо
могою "Середньої серії" опалубки
"ГІПРО". На даному будівництві ви
користовуємо "ProfiFORM". Претен
зій до опалубки не маємо. Технічні
зауваження до суміжних елементів,
компанією "ГІПРОМ" швидко врахо
вуються. Маємо надію на подальше
плідне співробітництво.

№ 2, листопад 2006

7

Довідкова інформація

ЛІДЕР ГАЛУЗІ
Влітку 2006 року компанія "ГипроМ" отримала нагороду
Національного Бізнесрейтингу  диплом та почесний знак
"Лідер галузі".
Національний Бізнесрейтинг  це комплексна рейтингова
програма, яка визначає дійсних лідерів вітчизняної економіки
на базі офіційних даних Державного комітету статистики Укра
їни. Компанії відбираються за наступними критерія
ми: "Об'єм реалізованої продукції", "Прибуток",
"Продуктивність праці", "Заробітна плата".
Рейтингова програма проводиться під егідою
ТорговоПромислової палаті України. Результати
рейтингу свідчать про високі результати, досяг
нуті компанією "ГІПРОМ" в галузі наукових роз
робок та впровадження прогресивних техноло
гій,
які
стали
можливими
завдяки
професіоналізму конструкторської групи та ме
неджменту організації.
Результати Національного Бізнесрейтингу бу
дуть подані в ексклюзивному розділі " книги "Ліде
ри економіки України" міжнародного каталогу Тор
говопромислової палати, який на протязі п'яти
років презентує економічний потенціал нашої краї
ни на світовій арені. Кожного року, торгові палати,
інвестори та економічні місії близько 90 зарубіжних
країн користуються каталогом ТПП України для по
шуку потенційних клієнтів.

Офіційні новини компанії!
До уваги замовників "ГІПРОМ"!
У зв'язку із встановленням нового техно
логічного обладнання вартість опалубки
ТМ "ГІПРОМ" знижена на 210%.

Новини регіональних
представництв!
У вересні 2006 року компанія "ГІПРОМ"
офіційно відкрила представництво в м. Хар
ків. Основні завдання  розширення регіо
нального портфелю замовлень компанії
"ГІПРОМ", підтримка зворотнього зв'язку із

Засновник і видавець:
компанія «ГІПРОМ»
Адреса видавця
та редакції:
вул. Гоголівська, 2224
Київ, Україна, 01601
Телефон для довідок:
(044) 4862426
hipro@g.com.ua
Керівник проекту
Василь Стасюк
Виконавчий директор
Ганна Вікторук
Наклад 500 прим.
При використанні матеріалів, які
надруковані в ГІПРОСЬОГОДНІ,
посилання (для інтернетвидань
 гіперпосилання) обов'язкове

замовниками компанії. Очолив представниц
тво Єрьоменко Сергій Федорович.

Тел. моб: 8 (066) 2447460

Приємні новини!
3 листопада 2006 року генеральному
конструктору компанії "ГІПРОМ" Клєбанеру
Іллі Борисовичу виповнилося 70 років. Із зна
менним ювілеєм щиро вітає нашего шановно
го співробітника весь колектив компанії
"ГІПРОМ"!

Якщо Ви хочете отримати каталог продукції компанії "ГІПРОМ"  заповніть будьласка
нижченаведену анкету та надішліть поштою: 01601, м. Київ, вул. Гоголівська, 2224, оф. 203Б
або факсом: (044) 4862426
ПІБ ________________________________________________________________________________________________________
Компанія__________________________________________________________________________________________________
Напрямок діяльності компанії ___________________________________________________________________________
Контактна інформація (тел. роб. або моб.)
Email________________________________________________
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Головний офіс
ТОВ «ГІПРОМ»
01601, м. Київ,
вул. Гоголівська, 2224
тел./факс: (044) 4862426,
4866969
Email: hipro@g.com.ua
www.hipro.com.ua
Придніпровське регіональне
представництво
69000, м. Запоріжжя,
вул. Заводська, 3
тел./факс: 8 (0612) 132185
моб. тел.: 8 (050) 3351556
Одеське регіональне
представництво
65026, м. Одеса,
вул. Приморська, 27
тел./факс: 8 (048) 7237595
Харківске регіональне
представництво
61023, м. Харків,
вул. Сумська, 130 а

