
Після служби в армії закінчив Вінницький політехнічний інститут –
факультет «Промислове та цивільне будівництво».

У 1989 році розпочав свою трудову діяльність на посаді інженера у
Житомирському філіалі інституту «Діпроцивільбуд».

З 1989 до 2006 року пройшов шлях від інженера до керівника
архітектурно&планувальної майстерні.

У 2006 році був призначений на посаду головного інженера
підприємства.

Житомирський проектний інститут  «Житомирпроект» заснований у
грудні 1945 року. За час свого шістдесятирічного існування інститут
пережив ряд реорганізацій, але було незмінним його головне завдання:
спочатку піднімати з руїн села й міста Житомирської області, потім,
коли на Житомирщині розгорнулося спорудження великих підприємств
і почалася комплексна забудова населених пунктів, – брати участь в
проектуванні багатьох житлових і цивільних об'єктів.

Під час Великої Вітчизняної війни в Житомирі було зруйновано
сорок відсотків житлових будинків, більшість підприємств, закладів
соціально&культурного призначення. За проектами зодчих інституту
будівельники піднімали місто з руїн понад п'ятнадцять років. За цей час
колектив інституту набув значного досвіду у проектуванні цивільних
об'єктів. Упродовж шістдесятих років поступово піднялись з руїн
Соборний майдан, вулиця Київська, Замкова Гора та прилеглі вулиці. 

Сімдесяті роки були початком бурхливого будівництва промислових
об'єктів, промислового зростання міст, в тому числі Житомира. Тоді
почалося масове будівництво великих мікрорайонів, житлових масивів.
Отож фахівцям «Житомирпроекту» доводилося не тільки компетентно
вирішувати великий комплекс містобудівних проблем, збільшувати
обсяг проектів, а й значно підвищувати їх якість. Саме у ці роки було
споруджено чимало оригінальних будівель, що народилися в
майстернях інституту. Це санаторій «Дениші», профілакторій
«Електрон», дитячий садок у Східному мікрорайоні, будівля другого
корпусу обласного Державного архіву.

Наступне десятиріччя для проектного інституту було періодом
комплексного вирішення проектувальниками всіх містобудівних
питань, створення проектів, в яких застосовувалися прогресивні
технології та матеріали, більше уваги приділялося сучасному
оздобленню фасадів та малим архітектурним формам, благоустрою
території, комфортності й енергозбереженню споруд. В цей час
відбувалася забудова Північно&Західного житлового району, були
зведені такі об'єкти, як готель «Україна», кінотеатр «Космос», літній
театр в парку ім. Юрія Гагаріна.

Найскладнішим для працівників «Житомирпроекту» були дев'яності
роки XX століття, коли у вирі бурхливих соціально&економічних
перетворень і суттєвого спаду будівельного виробництва потрібно було
зберегти колектив, перебудуватися згідно новим потребам часу,
знайти своє місце у ринковій економіці. Попри всі труднощі інституту це
вдалося, більше того, ним було освоєно проектування принципово
нових об'єктів: храмів, елітних житлових будинків, торговельних центрів
та офісів.

Довгий час (з 1975 року по 2007 рік) колектив КП «Житомирпроект»
очолював Малін Леонід Анатолійович.

За фахом Малін Л.А. інженер&будівельник, закінчив Львівський
політехнічний інститут. Очолюючи колектив протягом 33 років,

Колективне підприємство
«Житомирпроект»

Самойло Олександр Федорович – директор проектного інституту
«Житомирпроект». На цю посаду його було обрано у травні 2007 року
рішенням колективу.

Народився Олександр Федорович у 1963 році у селищі Теплик
Вінницької області. Коли закінчив  школу, навчався  у Немирівському
будівельному технікумі.
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Колективне підприємство «Житомирпроект»

Самойло
Олександр Федорович
Директор 

Культурно	оздоровчий центр ТОВ «НАРС» в смт Гуйва
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Колективне підприємство "Житомирпроект»

заслужив авторитет та повагу не тільки в колективі,а й серед
багаточисельних замовників, підрядних будівельних організацій та
влади міста.

Це він, у найскладніші для працівників «Житомирпроекту» 90&ті роки
минулого століття, зумів зберегти колектив, перейти на новий спосіб
господарювання, переорієнтувати на проектування принципово нових
для підприємства об'єктів, таких як культові споруди, елітні будинки,
торговельні та офісні центри.

У 2006 році Маліну Л.А. було присвоєно звання заслуженого
будівельника України.

У нове тисячоліття «Житомирпроект» вступив з великим досвідом і
оптимізмом. У квітні 2000 року рішенням Житомирської обласної
державної адміністрації «Житомирпроекту» надано функції
територіальної проектної організації.

Із поступовим підйомом економіки, відродженням капітального
будівництва, збільшенням інвестицій перед його колективом
відкрилися нові горизонти. Збільшуються обсяги проектування
багатоповерхових житлових будинків, великих комплексів соціального
призначення, науки і культури.

Варто виділити такі напрями діяльності інституту: розроблення
містобудівної документації, проектування житлових і громадських
будівель, будівельних споруд
промислових підприємств, транс&
портних споруд, проектування
внутрішніх та зовнішніх інженерних
мереж, розроблення спеціальних
розділів проектів і технологічне
проектування.

Сьогодні в інституті працює
майже 140 висококваліфікованих
спеціалістів у комплексних та
спеціалізованих підрозділах. Серед
них головний архітектор проектів
Самінін М. І., головні інженери
проектів Лапшин В. І., Павленко В.
Г., Свисюк П. Н., Цойриф А. Д.,
головні спеціалісти Кравчук Г. Г.,
Великий М. М., Нестерівська Г. П.,
Стаховський В. А., Сементіна Л. К.
та інші. Головним архітектором
підприємства є голова обласної
спілки архітекторів Польовий
Анатолій Костянтинович. Понад
тридцять років віддав улюбленій
справі головний архітектор
проектів – заслужений архітектор
України Плотко Олександр
Семенович. 

Надійність та висока якість – це
головний принцип роботи
колективу «Житомирпроекту»,
який не лише за специфікою своєї
діяльності, а й за набутими

упродовж десятиріч досвідом, вмінням і кваліфікацією працівників
разом із державою дивиться завжди в майбутнє, адже працює на
перспективу! Зараз фахівці інституту працюють над проектами
оздоровчого центру в Зарічанах, дитячого садка в Київській області,
шістнадцятиповерхового будинку на розі проспекту Миру й вулиці
Маршала Жукова, проектом комплексної реконструкції Житнього
ринку в Житомирі.

«Житомирпроект» – понад 60 років бездоганної діяльності на ниві
проектування об'єктів цивільного будівництва. Його архітектурні
витвори прикрашають міста та села Житомирщини і є результатом
кропіткої та наполегливої праці творчого колективу.

У своїх нових роботах зодчі «Житомирпроекту» широко
застосовують передові технології, відкриваючи у своїй багаторічній
діяльності нову сторінку біографії, щоб у недалекому майбутньому їх
задуми втілилися у життя в містах і селах України.

Колективне підприємство «Житомирпроект»
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9
тел./факс: (0412) 24�36�39, 24�36�41
e�mail: ztproekt@impuls.zhitomir.ua

10	поверховий житловий будинок по вул. Героїв Чорнобиля (м. Житомир)


