
АТЗТ «НВО «Созидатель»
Леонід Турчин народився в 1946 році в Ташкенті. 1964 року закінчив

енергобудівельний технікум, а 1975�го Дніпропетровський інженерно�
будівельний інститут. Понад 20 років були віддані роботі в Науково�
дослідному інституті «Дніпрогромадянпроект». 1987 року заснував
«Созидатель».

Л. А. Турчин нагороджений знаком відмінності голови
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, нагрудним знаком
«За розвиток регіону», знаком Криворізької міської ради – нагрудним
знаком «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня, пам'ятною медаллю «За
заслуги перед містом» Дніпропетровської міської ради, медаллю «За
ефективне управління», орденом Святого Володимира ІІІ ступеня.
Заслужений будівельник України. Двічі лауреат премії «Людина року»
у номінаціях: «Підприємець року» (1995) і «Кращий бізнесмен року»
(1996), член Міжнародної Академії лідерів бізнесу (США).

АТЗТ «НВО «Созидатель» – універсальне підприємство,
управлінська структура якого забезпечує повний комплекс робіт,
починаючи від відводу земельної ділянки, узгодження, проектування й
будівництва і закінчуючи дизайном та обробкою приміщень,
організацією експлуатації зведених споруджень. Це потужна
будівельна компанія з традиціями і значним досвідом роботи. В 2007
році «Созидатель» відзначив свій 20� літній ювілей.

Історія підприємства почалася у вересні 1987 року зі створення
однойменного кооперативу, на базі якого вже через три роки й було
створено акціонерне товариство закритого типу «Науково�виробниче
об'єднання «Созидатель». За двадцять років роботи у будівельній
індустрії компанія зробила величезний крок в організації і якості
виробництва, у розробці й впровадженні перспективних архітектурних
і технологічних рішень.
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Одним з перших в Україні АТЗТ «НВО «Созидатель» розробило й
впровадило систему керування якістю підприємства, сертифіковану
міжнародним органом по сертифікації TUV NORD, відповідну до вимог
міжнародного стандарту ISO 9001:2000. А з 2007 року «Созидатель» –
член Української асоціації якості. Впродовж усієї діяльності
підприємства висока якість його робіт неодноразово відзначалася
престижними нагородами. Серед останніх серйозних досягнень
компанії – присвоєння статусу «Визнання досконалості в Україні» у
рамках конкурсу «Сузір'я якості 2007».

Будівельна компанія брала участь у реконструкції обласної лікарні
імені Іллі Мечникова, вокзалів Дніпропетровська, Запоріжжя,
Мелітополя, Дніпродзержинська, Євпаторії, у будівництві
Дніпропетровського метрополітену, лінії швидкісного трамвая в
Кривому Розі.

Сьогодні АТЗТ «НВО «Созидатель» – один з лідерів за обсягами
житла, збудованого у Дніпропетровську. За два десятиліття фахівцями
компанії було побудовано й уведено в експлуатацію об'єктів загальною
площею понад триста тисяч кв. м. Динамічно розвиваючись на ринку,
у цей час об'єднання здійснює будівництво 10 комплексів різних класів
комфортності, на стадії проектування – ще 14 великих об'єктів. Серед
них є цілі мікрорайони, такі як «Воронцовський», «Квіти», «Південний»,
які покликано втілити в життя зовсім нову концепцію «місто в місті», що
допускає створення комфортного життєвого простору.

1. Житловий комплекс по набережній  Перемоги (м. Дніпропетровськ)
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4. Мікрорайон «Квіти». Торговельні комплекси OBI, AKY по Запорізькому шосе3. Торгово-офісний комплекс з апартаментами по вул. 6-ї Стрілкової дивізії

Авторський колектив мікро�
району «Квіти»: керівник проекту –
М. Г. Луценко. Гол. архітектор – 
Л. Я. Федоренко. Архітектори: 
А. І. Лисиченко, Я. О. Вороніна,
Д. В. Степаненко, О. О. Масич-
Струкало. Гол. конструктор – 
Б. Л. Галочкін (мал. 4)

Авторський колектив мікро�
району «Південний»: 

Архітектори: 
М. Г. Луценко, Ю. В. Куниць�

кий, Д. В. Шумбасов. 
(фото 2, мал. 5)

Авторський колектив житло�
вого та торгово-офісного
комплексів:

Гол. архітектор проекту –
М. Г. Луценко. Архітектори: 
А. І. Лисиченко, Я. О. Вороніна, 
Д. В. Степаненко, О. О. Масич-
Струкало. Гол. конструктор – 
Б. Л. Галочкін (фото 1, мал. 3)

2. Мікрорайон «Південний» (м. Дніпропетровськ)

5. Мікрорайон «Південний»


