
ТАМ «В. Коробка»
В. Л. Коробка народився в 1952 році у м. Старобільськ Луганської

області. У 1979 році закінчив архітектурний факультет Київського
інженерно-будівельного інституту.

У 1979 – 2000 рр. Володимир Леонідович працював у АТ
«Київпроект» архітектором, старшим архітектором, провідним
архітектором, головним архітектором проектів.

В. Л. Коробка – член Національної спілки архітекторів України,
лауреат архітектурних конкурсів України та СРСР.

Під час роботи у АТ «Київпроект» В. Л. Коробка працював над
рядом проектів, серед яких – приміщення архітектурного факультету
Київського інженерно-будівельного інституту (автори Л. І. Філенко, 
М. Ш. Гершензон, В. Л. Коробка); котеджна забудова у
Святошинському районі (Новобіличі) в м. Києві; житловий комплекс
«Академмістечко» у Святошинському районі м. Києва та багато інших.

За особистий внесок у справу піднесення ролі Церкви в житті
суспільства і держави, відродження духовності Українська
Православна Церква нагородила Володимира Леонідовича Коробку
орденом рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня.

В 1992 році було створено архітектурну майстерню «В. Коробка»,
яка плідно співпрацює з провідними проектними інститутами та
індивідуальними бюро.

Успіх майстерні забезпечують досвідчені і талановиті молоді
архітектори В. Л. Коробка, О. П. Гурін, А. В. Слєпцова, С. Ю. Марченко,
М. С. Андрушко, А. В. Апухтін.

Творчий колектив майстерні працював над створенням
адміністративно-офісного комплексу з житлом та підземним паркінгом
по вул. Булаховського у м. Києві; МЖК «Академмістечко» на
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Творча архітектурна майстерня «В. Коробка»

Коробка 

Володимир Леонідович
Творчий керівник

Святошинській площі, 1 в м. Києві; педагогічний коледж по вул. Зої
Гайдай у м. Києві (стадія-поект спільно з ТАМ «Вісак»); церкви святого
Феодосія Чернігівського в Святошинському районі м. Києва та ін.

ТАМ «В. Коробка»
Святошинська площа,1, м. Київ, 03115
Тел.80508179284
Тел./факс 8 (044) 459-54-83

Церква св. Феодосія Чернігівського
по вул. Чорнобильській, м. Київ

Архітектурний факультет Київського
інженерно-будівельного інституту

Колектив майстерні


