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Василь Стасюк
Генеральний директор
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Шановні колеги!
Після деякої перерви, ми поновлюємо випуск нашої газети.
Як Вам відомо, минуло майже два кризових роки. Спад світової економіки, нажаль,
не минув Україну з її будівельною галуззю. З ринку обладнання для будівництва
України вийшли повністю або значно скоротили обсяги реалізації продукції ціла
низка фірм. Наша фірма безумовно теж відчула скорочення обсягів будівництва.

Що втратила наша фірма від
кризи і що отримала?
Найважчі часи для нас були
літом 2009 року, коли обсяги реалізаційної продукції значно впали.
Ми скоротили штат. Мінімізували
витрати. Зменшили прибутковість
нашого бізнесу. І ми вижили.
Криза змусила нас звернути
увагу на питання відносин з замовниками в реаліях кризи, зовнішні ринки, якості продукції та
менеджмент організації.
В докризовий період надходження від прямих продаж опалубки досягали 95% доходу. В
2008–2009 роках значна частина
наших обігових коштів була направлена на збільшення орендного парку опалубки. Завдяки цьому
і вимог ринку, в цей період надходження від оренди інколи досягали 90–100% доходу фірми.
Зараз нами реально розглядаються лізинг і значні відстрочки платежів за поставлену продукцію.
Значні зусилля ми направили
на пошук збуту нашої продукції за
кордоном та нових замовників.
Вершиною цього стала наша
участь на найбільшій у світі виставці обладнання для будівництва Bauma 2010 в Мюнхені (Німеччина). Ми були однією з двох
фірм з України і однією з п’яти з
СНД які представляли свою продукцію на виставці. Досвід отриманій на ній вартий багатого. До
нашої скромної експозиції був
виявлений неприхований інтерес
як будівельників так і комерційних структур у будівництві і наших конкурентів з усього світу.
Ми збагатили своє розуміння вимог, до такого обладнання в Західній Європі, налагодили контакти з
постачальниками і виробниками
найновіших комплектуючих і матеріалів для опалубок і, безумовно, зібрали інформацію про останні досягнення в галузі обладнання
для бетону.
Нажаль, ряд подій з якими ми
зіткнулись на виставці і під час
підготовки до неї, підтвердили те
що, нашій країні вітчизняні виробники не потрібні, принаймні уряду, як минулому так і нинішньому.
Все що у нас робиться – це не
«завдяки», а «всупереч».

Експозиція групи компаній «ГІПРО» на виставці «Bauma-2010», м. Мюнхен.
Зліва направо: Генеральний директор В. Стасюк, заступник директора
С. Яворський, менеджер з маркетингута реклами Г. Вікторук

Робота в цьому напрямку дала
результат – сьогодні близько половини нашої продукції відправляється на експорт.
В даний час, у порівнянні з до
кризовим періодом, ми збільшили

виробничий парк верстатів. Розробили, виготовили та впровадили у виробництво ряд спеціалізованого технологічного обладнання, яке дозволило значно підвищити продуктивність виробництва

та якість продукції. Розробили і
впровадили нові конструктивні
рішення елементів опалубки. Це
підвищило її експлуатаційні характеристики. Нажаль, раніше на це
не вистачало ні часу, ні людей.
Криза нам в цьому допомогла.
Криза навчила нас дуже уважно відноситись до всіх аспектів
життєдіяльності фірми. Важливий
аспект роботи любої організації,
як раніше, а зараз особливо, її
менеджмент. Якісний професіональний менеджмент організації,
що охоплює всі сфери діяльності
фірми, в тому числі і виробництво, гарантує оптимально-найкращу співпрацю замовника з
фірмою постачальником. Тому
сьогодні ми дуже наполегливо і
відповідально ведемо роботу по
впровадженню в нашій фірмі системи ISO 9001.
Шановні колеги, підводячи підсумок, можу запевнити Вас, що
сьогодні група компаній «ГІПРО»
стала міцнішою, покращила продукцію і готова до подальшої і
нової співпраці.
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Система огороджень захисних
підйомно-переставних ОЗПП 8115
Роботи з використанням
опалубки відносяться до
робіт з підвищеною небезпекою. Підвищена небезпека
полягає в наступному:
›› монтаж (демонтаж) данного обладнання, як правило, виконується з використанням вантажопідйомних механізмів;
›› опалубка, під час роботи, знаходиться під тиском бетону та
вібрацією;
›› у 90% випадків роботи виконуються на висоті від 3м до майже
100 м і більше (можливе падіння
з висоти інструменту, матеріалів,
обладнання і, нажаль, робітників).
Крім цього, роботи на висоті – це
вітрові навантаження і на людей і на
обладнання. Із збільшенням висоти
цей фактор збільшується зменшуючи продуктивність та якість праці і
збільшуючи травматизм.
Фірми виробники опалубки
працюючи над вирішенням цих
проблем розробляють різні варіанти огороджень робочих зон. В
залежності від складності, технологічності у використанні, транспортування, надійності і гарантованості захисних функцій вартість
цих систем, безумовно, різна. Але
досвід тих організацій де мали
випадки тяжких травм або смертельні випадки підтверджує, що
запобігання однієї тяжкої травми
або смертельного випадку під час
ведення монолітних робіт виправдовує придбання і використання
Технічна характеристика

Виставка Bauma 2010 з висоти пташиного польоту

ОБЛАДНАННЯ

№9 серпень 2010

Призначення

Захист робочої зони від
вітрового навантаження.
Захисне огородження при
виконанні висотних
монтажно-будівельних
робіт.

Вітрове навантаження, найбільше, Па
(кг/м.кв.)

520 (≈52)

Висота встановлення, найбільша, м

100 (при вітровому навантаженні до 520 Па
(≈52 кг/м.кв.))

Зменшення розмірів
сторони опалубки
шахти

до 30 мм (при встановленні двох кутів)

Габаритні розміри
суцільного екрану,
найбільші, мм
- ширина
- висота

4000
6000

Переміщення
по вертикалі

з використанням вантажопідйомних механізмів

Маса секції
(без екранів), кг

1200

систем, що повністю огороджують
поверхи на яких ведуться роботи
з використанням опалубки.
Огородження захисне підйомно-переставне (ОЗПП) – секційна система, що служить для
захисту робочої зони від вітрового навантаження, а також допомагає уникнути випадків пов’язаних
з падінням з висоти матеріалів,
обладнання і робітників під час
ведення будівельних робіт.
Огородження складається з
окремих секцій що встановлені по
периметру робочого поверху.
Секція ОЗПП являє собою просторову рамну конструкцію, що
складається з двох консолей
з’єднаних між собою двома діагональними і двома поперечними
зв’язками.
З зовнішньої сторони встановлені захисні екрани. За бажанням
замовника вони можуть бути двох
типів – з сітки або суцільні (фане-

ра, ДВП, OSB-плити або металевий
профнастил). Конструкція консолей дає можливість встановлення
суцільного екрану до 4 метрів
шириною та до 6 метрів висотою
при можливих вітрових навантаженнях на висотах до 100 метрів
практично у всіх зонах України.
Консолі передбачають встановлення робочих підмостей в двох
рівнях між екраном і робочою
зоною для знаходження на них
робітників.
Секції огородження кріпляться
до відформованого перекриття
через опорно-направляючі блоки.
Опорно-направляючі блоки
втримують огородження вертикально. В конструкцію блока входить храповий механізм що забезпечує переміщення консолі тільки
вверх і утримання їх.
Після закінчення виконання
робіт на робочому горизонті секції
переміщують в опорно-направля-

ючих блоках за допомогою підйомного крана на наступний рівень.

Презентація системи на виставці
«Interbudexpo» в м. Києві

Для довідки

Характеристика значень вітрового навантаження для міст України на висоті 100 м (додаток до ДБН В.1.2.-2:2006) Па (кг/м.кв.)
Київ 

370(≈37)

Житомир 

460 (≈46)

Миколаїв 

470(≈47)

Хмельницький 

500(≈50)

Сімферополь 

460 (≈46)

Запоріжжя 

460 (≈46)

Одеса 

460 (≈46)

Чернівці 

500 (≈50)

520(≈52)

Вінниця 

470 (≈47)

Івано-Франківськ 

500(≈50)

Рівне 

Дніпропетровськ 

470 (≈47)

Луганськ

460(≈46)

Харків 

430(≈43)

Донецьк 

500 (≈50)

Львів 

520(≈52)

Херсон 

480 (≈48)
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Опалубка серії
Враховуючи побажання будівельників, була доопрацьована
конструкція щитів, елементи кріплення талрепів та кронштейнів
площадок обслуговування.

№9 серпень 2010

НАШІ ОБ’ЄКТИ

5

Реконструкція НСК «Олімпійській»
на пл. Спортивній, 1 в м. Києві під проведення «ЄВРО-2012»
П оставка серії «ProfiFORM» опалубки
«ГІПРО» на будівництво VIP-лож

1. Встановлена друга допоміжна
ручка. Введено з II кварталу
2010 року.

4
2. Всі поперечні ребра щита оснащені парами отворів з запресованими гільзами. Це дає можливість встановлювати елементи
обслуговування опалубки
(кронштейни обслуговування,
талрепи, вирівнюючі шини і т.п.)
в потрібному місці. Введено з
січня 2010 року.

1

3. Кути щита оснастили кутовими
вставками. Це спростило і зробило не вандальним точне встановлення щита (щитів) в горизонтальній площині монтажкою. Кутові вставки зміцнили щит при,
можливому, ударному контакті
опалубки з бетоном. Вводиться у
виробництво з серпня 2010 року.

2

4

Олександр Зозулинський
Виконроб по монолітним роботам
Очень удобная опалубка, особенно в том плане, что ее
можно стыковать с оборудованием других производителей, например с «ДОКА». С иностранными
опалубками мы работаем постоянно,
и были очень удивлены качеством
оборудования от отечественного производителя, компании «ГИПРО».

Будівництво міжнародного терміналу аеропорту
в м. Львів

4. Головка 7932-ТК.00.00.И.
П оставка опалубки
для круглих колон «ГІПРО»

3

5. Змінена конструкція головки
кріплення талрепа. Головка універсальна (7932-ТКУ.00.00.И.)
кріплення талрепа дала можливість встановлювати талрепи до
щитів які встановлені як вертикально так і горизонтально.
Введено з IV кварталу
2009 року.

5

6

6. Змінено і підсилено конструкцію п’яти (7576-00.00.И)

Семчак Анатолій Павлович
Виконроб
Зауважень до обладнання
практично не має. Якість кінцевої відформованої поверхні
дуже висока. Монтажні бригади задоволені тим, що колони легко збираються та розбираються. Були побажання до виробника стосовно конструкції
площадки обслуговування колони, але
в нових типах площадок, що їх запустила в виробництво «ГІПРО», побажання будівельників враховані.

6
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22-поверховий житловий будинок з підземним паркінгом
на розі вулиць 4-й донецькій та 18-лінії в м. Луганськ
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Будівництво 24-поверхового монолітно-каркасного житлового
будинку №3 в житловому масиві Осокорки-Північні в м. Києві

Односекційна, 22-поверхова будівля.

Березний Павло Романович
Виконроб
«Опалубка жесткая, отклонений в геометрии не наблюдалось, отформованная поверхность достойная. Комплект имеющейся опалубки серии ProfiFORM отработал уже на 4 объектах. Строили 2-х
этажное здание, 3-х этажное здание,
лили колонны сечением 400х400мм,
в одном месте колонны были
8-метровые (ставили одну на другую).
Деформаций, отклонений не наблюдается. У нас нет отдельно комплекта на
лифтовую и поэтому приходиться раз
за разом разбирать ее и собирать
колонны. Все щиты совмещаются
и нормально работают».

Будівництво багатоповерхового житлового будинку
на розі просп. Чорновола та вул. Дмитрівської
П оставка серії «ProfiFORM» опалубки
«ГІПРО» на будівництво

Жиленко Віталій Леонідович
Заступник виконроба
«С опалубкой «ГИПРО» работали на многих предыдущих
объектах, начинали сотрудничество с компанией с ее первых продуктов – «Средней» серии опалубки
на металлической основе. Кстати, металлическую опалубку с удовольствием используем на стройках до сих
пор, геометрия ее щитов
выдерживается согласно требованиям
технического надзора, а качество
практически не изменилось.
Единственный минус – достаточно
большой вес».

Будівництво житлового будинку
по вул. Бреуса в м. Одеса
Головний інженер:
Ярим Сергій Ульянович

«Мы уже давно
используем опалубку группы
компаний «ГИПРО» на
своих строительных
объектах, внимательно
отслеживаем все изменения, которые
выполняют конструктора
компании, совершенствуя это оборудование
для строительства. Можем с уверенностью
сказать, что опалубка
«ГИПРО» оптимально
соответствует потребностям строителей, дает
возможность быстро и
качественно выполнять
монолитные работы».

Будівництво житлового мікрорайону
по Французському бульвару в м. Одеса
Бригадир: Марущак Володимир
Михайлович

Риженко Сергій Вікторович
Директор
«Работаем с опалубкой «ГИПРО» на строительстве жилых
домов – качество оборудования нам очень подходит. Монтаж и
демонтаж происходит без задержек,
удобная опалубка для профессионалов в строительном бизнесе».
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Поздоровляємо іменинників
9 липня

генеральний директор «Трест реконструкції та розвитку», Уріх Євген Степанович

9 липня

начальник БУ-7 КМБ-3, Василенко Петро Олександрович

8 серпня

керуючий Трест «Укрреставрація», Орленко Микола Іванович

16 серпня

голова правління ВАТ «Трест «Запоріжалюмінбуд», Антоненко Анатолій Михайлович

31 серпня

генеральний директор «Основа-Солстрой», Живицький Олег Володимирович

В 2010 році група компаній
«ГІПРО» прийняла участь
також у міжнародному
вітчизняному будівельному
форумі
«Interbudexpo–2010»,
представивши найновіші
розробки в галузі
будівельного обладнання.
Цей виставковий захід
вважається найбільшим
в Україні, та охоплює всі
галузі будівельної індустрії.

Щоквартальне інформаційнодовідкове видання
№9 серпень 2010 р.
Засновник і видавець:
Група компаній «ГІПРО»
Адреса видавця та редакції:
вул. Гоголівська, 22-24, оф. 203-Б
Київ, Україна, 01601
Телефон для довідок:
(044) 486-2426
hipro@g.com.ua
Керівник проекту
Василь Стасюк
Виконавчий директор
Ганна Вікторук
тел/факс: (044) 482-0133
Наклад 1000 прим.
При використанні матеріалів, які
надруковані в ГІПРО-СЬОГОДНІ,
посилання (для інтернет-видань –
гіперпосилання) обов’язкове.

Головний офіс
групи компаній «ГІПРО»

З Днем

Будівельника!

З нагоди від Дня будівельника, від імені колективу ГК«ГІПРО»
щиро поздоровляю наших колег – всіх робітників будівельної
галузі, а також наших партнерів, постачальників та
підрядників з нашим спільним святом, Днем будівельника!
Від усього серця бажаю здійснення надій та творчих планів
в цей непростий час, успіхів та процвітання колективам ваших
компаній, щастя та здоров’я вашим родинам, шановні колеги!
Генеральний директор
Василь Стасюк
Комерційний директор
Микола Лисюченко

Директор Придніпровського регіонального представництва
Віталій Ливадний
Директор Одеського регіонального представництва
Віталій Бойко
Директор Харківського регіонального представництва
Сергій Єременко

01601, м. Київ,
вул. Гоголівська, 22-24, оф. 203-Б
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

Дилери в Російській Федерації
Компанія «Техносфера» (м. Москва)

Дилери в Республіці Бєларусь
Компанія «Белфантекс» (м. Мінськ)

