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У НАСТУПНОМУ
ВИПУСКУ
Нові рішення та зміни
в конструкції опалубки
та її елементів
Огляд ринку
Наші об’єкти
Довідкова інформація
Колона з щитів опалубки серії «ProfiFORM» висотою 3150 мм на будівництві
торгівельного комплексу в м. Дніпропетровськ по вул. Барикадна.
Генеральний підрядник: ТОВ «Крост»
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Будівництво солодового заводу ЗАТ «Оболонь»
в пгт. Чемерівці Хмельницької області

Будівництво торгового комплексу
по вул. Десантній в м. Кривий Ріг

Замовник: ЗАТ «Оболонь»
Генпідрядник: Renaissance Construction

Генпідрядник: ТОВ «КРОСТ»
Поставка опалубки для колон
та горизонтальних перекриттів

Ігор Гринчишин
Інженер виробничого відділу

Бабенко Ігор Петрович
Генеральний директор ТОВ «КРОСТ»

Працюємо з радіусною опалубкою “ГІПРО”
зокрема на будівництві сушарок для солоду. Вважаємо, що ця опалубка дуже вдало
запроектована для вирішення завдань замовника. В
нас немає претензій до якості поверхні, дуже зручно
монтувати та демонтувати обладнання.

«Наша компания строит монолит давно.
С 2002 г. мы начали пользоваться опалубкой «ГИПРО». Обьекты в г. Кривой Рог,
Днепропетровск и др. мы построили с помощью
данного оборудования. Мы рады, что наше сотрудничество успешно и долговременно».

Бабенко І.П. с колегами на будівництві
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Будівництво житлового будинку «Нова Шатіловка»
по вул. Леніна, 1 в м. Харкові

Будівництво бізнес-центру «Ковчег» на розі
вул. Клочковської та Космічної в м. Харкові

Замовник та генпідрядник: Макрокап
Девелопмент Україна
Поставка вертикальної опалубки
серії «ProfiFORM»

Замовник та генпідрядник: Макрокап
Девелопмент Україна

ДЕДОВ Семен Якович
Директор по будівництву
Таркун Сергій Іванович
Начальник дільниці
У меня есть опыт предыдущей работы с
опалубками иностранного производства,
и хочу подчеркнуть, что опалубка «ГИПРО»
по ключевым характеристикам не уступает лучшим
иностранным образцам. С опалубкой «ГИПРО» удобно работать, качество элементов и отформованной
поверхности меня абсолютно устраивает.

С компанией «ГИПРО-М» мы сотрудничаем
уже очень давно. За это время в самой
компании произошли большие изменения,
и в первую очередь значительно усовершенствовалось оборудование. Сегодня это современная опалубка, учитывающая потребности заказчика и строителя. Ее легко монтировать и демонтировать, более того в номенклатуре есть уникальные нестандартные конструкции, идеально подходящие для
решения наших задач

Перші враження після застосування
нової петлі підйомної на будівництві
После примерки новой крановой петли (см. выпуск
№5 «ГІПРО СЬОГОДНІ») на опалубку конкурентов на
данном объекте, рабочие и руководители стройки
пришли к выводу. что она очень компактная, легкая,
хорошо входит в сцепление с щитами, хороша в исполнении и в цене.
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Будівництво житлового будинку
по вул. Автозаводській, в м. Києві
Генпідрядник: ВАТ «Трест Київміськбуд-3»
Підрядник: БУ-45
Поставка «Середньої» серії опалубки «ГІПРО»
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Генпідрядник: ТОВ «Крост»
Поставка опалубки для колон
та горизонтальних перекриттів
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Будівництво житлового 23-поверхового будинку
по просп. Генерала Наумова, 66 в м. Києві
Замовник: Святошинська районна рада міста Києва
Підрядник: ТОВ «Північно-Східна Будівельна
Компанія»

Тітаренко Микола Володимирович
Начальник дільниці

Будівництво торгівельного комплексу
по вул. Барикадна, в м. Дніпропетровську

НАШІ ОБ’ЄКТИ

«На строительстве многоэтажного монолитно-каркасного дома используем опалубку
«ГИПРО» серии «ProfiFORM». При сборке
объемных элементов консультационную помощь
оказывали конструктора поставщика опалубки, что
очень помогло нам. Опалубка очень хорошая, иностранным аналогам этого оборудования не уступает».
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Поздоровляємо іменинників
2 січня голова правління «Луцький ДБК», Вайман Руслан Олексійович
7 січня президент корпорації «Столица», Ісак Валентин Михайлович
1 лютого директор ТОВ «Стікон», Крючков Леонід Яковлевич, м. Одеса
генеральный директор ЗАРСО «Севастопільжитлобуд»,

4 лютого Данцев Сергій Іванович

3 березня менеджер групи компаній «ГІПРО», Маслієва Оксана Анатоліївна
генеральный директор групи компаній «ГІПРО»,

7 березня Стасюк Василь Ярославович

генеральний директор ТОВ «РАВІС», Замниборщ Ігор Володимирович,

8 березня м. Херсон

кандидат технічних наук, співзасновник ТОВ «Бантіна» (г. Дн-ск),

5 квітня Шликов Микола Юрійович, м. Дніпропетровськ

12 квітня директор ТОВ НПП «Новтех», Тимаревський Іван Григорович
2 травня директор ЧП «Рубікон», Сопельник Віктор Іванович

Щоквартальне інформаційнодовідкове видання
№6 березень 2008 р.
Засновник і видавець:
Група компаній «ГІПРО»
Адреса видавця та редакції:
вул. Гоголівська, 22-24
Київ, Україна, 01601
Телефон для довідок:
(044) 486-2426
hipro@g.com.ua
Керівник проекту
Василь Стасюк

менеджер Придніпровського представництва групи компаній «ГІПРО»,

Виконавчий директор
Ганна Вікторук
тел/факс: (044) 482-0133

директор Придніпровського представництва групи компаній «ГІПРО»,

Наклад 1000 прим.

20 травня Ливадна Юлія Олександрівна
21 травня Ливадний Віталій Іванович

Група компаній «ГІПРО» запрошує відвідати стенд
опалубки «ГІПРО» на наступних виставках
Одеса

14–17 березня 2008 року
«Vira Ukraine» – обладнання для будівництва
за адресою: Одеса, Морвокзал

Київ

25–29 березня 2008 року
«Будівництво та Архітектура»
за адресою: Київ, вул. Салютна, 2-Б

Якщо Ви бажаєте отримати каталог продукції групи компаній «ГІПРО» – заповніть будь-ласка
нижченаведену анкету та надішліть поштою: 01601, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, оф. 203-Б
або факсом (044) 486-2426 або зверніться у будь-яке регіональне представництво групи компаній «ГІПРО»

ПІБ ______________________________________________________________________________
Компанія _________________________________________________________________________
Напрямок діяльності компанії _______________________________________________________
Контактна інформація (телефон робочій або мобільний)
E-mail: _______________________________________

При використанні матеріалів, які
надруковані в ГІПРО-СЬОГОДНІ,
посилання (для інтернет-видань –
гіперпосилання) обов’язкове.

Головний офіс
групи компаній «ГІПРО»

01601, м. Київ,
вул. Гоголівська, 22-24
тел./факс: (044) 486-24-26, 486-69-69,
482-01-33
E-mail: hipro@g.com.ua
www.hipro.com.ua

Придніпровське регіональне
представництво
69000, м. Запоріжжя,
вул. Заводська, 3
тел./факс: 8 (0612) 13-21-85
моб. тел.: 8 (050) 335-15-56

Одеське регіональне
представництво

65026, м. Одеса,
вул. Приморська, 27
тел./факс: 8 (048) 723-75-95
моб.тел.8-050-333-6168

Харківске регіональне
представництво

61023, м. Харків,
пр. Леніна, 40, оф. 518
тел./факс: 8 (057) 720-43-15
тел. моб. 8 (066) 244-74-60

