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«Транс Строй Комплекс» на ринку з 2010 року.
Фахівці «ТСК» спеціалізуються на виконанні
проектувальних робіт в якості генпідрядника, та 
підрядника з розробки окремих розділів проекту. 
Особливу увагу команда «ТСК» приділяє 
металевим, залізобетонним та кам’яним 
 конструкціям і розділам проектування «КМ», «КБ».

Фаховість та досвід виконавців «ТСК» дозволяє 
виконувати експертні висновки з обстеження 
будівель та споруд, надавати окремі експертні 
заключення, виконувати комплексну розробку 
проектної документації  з метою нової забудови,
чи підсилення окремих існуючих конструкцій, чи  
забезпечення  стійкості всієї будівлі або споруди.
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Продовження

Сьогодні, багато хто звертається до Вас як до 
фахівця-експерта? На Ваш погляд, чому обирають 
особисто Вас? Це визнання, чи широке коло 
знайомих – що?
Частіше звертаються замовники, які 
знають мою репутацію і для яких 
важливий кінцевий  результат. Зазвичай 
це або складні аварійні об’єкти, або 
пов’язані з можливістю надбудови, чи 
збільшення навантажень, або об’єкти зі 
складними інженерно-геологічними 
умовами. Простими словами - 
звертаються коли є проблема. 
       Коло знайомих теж має значення, і це 
добре коли є рекомендації від них. 
      Формат роботи, окрім візуального 
обстеження та відбору зразків для 
лабораторних досліджень, це розрахунки 
різних етапів експлуатації об’єкту, аналіз 
та прийняття рішень і рекомендацій, 
далі – в разі потреби, розробка проектної 
документації за обумовленими розділами.
З якими запитами більше всього 
доводиться зіштовхуватися? 
Що хвилює потенційних «замовників»? 
Замовників, особливо якщо це іноземні 
компанії, дуже хвилюють гарантії. 
Їм не цікаво яка відповідальність 
експерта у випадках допущення їм 
помилки, або помилок, які можуть 
призвести до завдання збитків  
підприємству. Гарантії фінансові. 
Враховуючи ці обставини, «ТСК» пройшла 
акредитацію і має угоду зі страховими 
іноземними компаніями, які готові 
відшкодовувати збитки у разі помилки 
експерта. З одного боку, ми в ринку і 
маємо змогу надавати такі гарантії, а з 
іншого - честь «мундира» експерта 
важливіше, отже, працюємо , і надійно,
 і професійно. 

ЧЕСТЬ «МУНДИРА» ВАЖЛИВІШЕ
Чи здійснюєте Ви виконання проектних робіт: 
в цілому, або окремих розділів проектування?
Проектні роботи – є невід’ємною частиною нашої
роботи.  Здебільшого ми спеціалізуємося на 
будівельних  конструкціях: металевих, 
залізобетонних, кам’яних, але відокремити одне 
від іншого в окремому проекті неможливо, все 
пов’язано між собою. Частіше нам довіряють 
генпроектування, що дозволяє комплексно 
вирішувати всі питання. Також є запрошення 
від колег - в таких випадках частіше ми виконуємо
розділ «КМ», або «КЗ», - буває по різному.
Як фахівець-практик, Ви особисто займаєтеся 
розрахунками, чи частіше покладаєтеся на 
колег-конструкторів? З точки зору технології яким чином 
це відбувається?
На мою думку, експерт має вміти самостійно 
виконувати розрахунки конструкцій, креслення, 
ескізи, орієнтовно визначати міцність матеріалів, 
та приймати рішення з підсилення наземних 
конструкцій або фундаментів, і все це я вмію 
робити особисто, пройшовши добру школу в 
недалекому минулому. Зараз, як правило, збір  
вихідних даних  виконують колеги, і навіть
розрахунки. Але, за моєї особистої 
відповідальності,  моя співпраця є паралельною, 
і в  разі відхилень, або помилкових їх дій, є  фахові 
корегування з мого боку, деталізація, тощо, тут
спрацьовує досвід роботи з  Шагіним та Рябовим. 
Не завжди, але в залежності від складності  
рішення і окремо взятої  ситуації, мені доводиться 
виконувати  часткові обсяги робіт - буває і так.
Скільки сертифікованих фахівців є у Вашій команді?
Постійно задіяних є  три. Але це не є для нас 
проблемою тому, що на співпраці з іншими
експертами, архітекторами та  проектувальниками 
ми виконуємо достатньо багато робіт саме з тими, 
хто  пройшов сертифікацію, і як  фахівець не тільки  
гідний, але і спроможний до  персональної  
відповідальності за прийняті технічні рішення.
ВІМ-технологію запровадили, чи це тільки в 
планах до запровадження?
ВІМ, в широкому сенсі, ми на даний момент  

не використовуємо. Локальне застосування є,
але це пов’язано зі складними за 
геометричними параметрами  конструкціями 
які доводиться проектувати. Впровадження 
ВІМ, так як це виконується за кордоном, чекає 
на нас у найближчому  майбутньому - 
всьому свій час.
Чи є в мріях, або в планах, участь  в  створенні 
проекту, на зразок Ейфелевої вежі?
Звісно... Кожен проектувальник має бажання 
створити знаковий об’єкт, будинок чи споруду 
своєї мрії. В цьому питанні повинен відбутися 
певний збіг обставин. На мою  думку, рано чи 
пізно це відбудеться, все  попереду.
Ваше ставлення до багатоповерхової забудови міста? 
Мається на увазі, щось на зразок 100 поверхів і 
більше, або щось на зразок  сучасного Сіті-району із 
хмарочосів?  Чи це не про нас?
Нещодавно мені довелось побувати в 
Нью-Йорку де, як ніде більше, можна 
зрозуміти що таке забудова міста хмарочосами. 
Це специфічні особливості, які  обумовлені 
певною культурою та рівнем  економіки. Ми 
не готові. Технологія  будівництва і будівельна 
конструкція - це ще не всі питання. Мої перші 
враження від тісної  забудови хмарочосами 
різної висоти були  сумнівними. Наш 
традиційний погляд на  інсоляцію повністю 
порушений. Виявляється, що забудовник 
хмарочосу має платити відшкодування  для  
компенсації сусідньому  будинку, якому
хмарочос  закриває світло.  Це інший підхід до 
забудови. Інша справа - Лондон. Дивовижна 
сучасна  архітектура, ретельно спланована 
забудова та  прекрасні мегабудинки залишили 
в мене дивовижні враження. На мою думку, 
коли  замовник і потенційний власник 
квадратних метрів  будуть готові, забудова 
хмарочосами стане реальністю і для нас. 
Сьогодні відбуваються реформи в будівельній  сфері, 
впроваджуються нововведення, тощо?  
Чи є що запропонувати?
На жаль, наша галузь сьогодні переживає 
не найкращі часи... Пропозиції, навіть якщо 
вони є, то пуста розмова.
На що необхідно звернути особливу увагу  молодому 
поколінню проектувальників та конструкторів?
Необхідно  вчитися інженерному мисленню в 
самому широкому розумінні цього терміну, і 
 важливо не гаяти часу - він спливає швидко.
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