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Н

ародився 23 квітня 1937 р. у м. Харкові у сім’ї служ
бовців. Зі шкільного віку займався спортом, був
майстром спорту з боксу, чемпіоном Харкова й об
ласті з боксу в легкій вазі, брав участь у Чемпіонаті Украї
ни. Але згодом, зробивши вибір між спортивно-тренерською
кар’єрою та будівельною професією на користь останньої,
Станіслав Фініасович назавжди залишив спорт і в 1954 р.
став студентом дорожньо-будівельного факультету Харків
ського автомобільно-дорожнього інституту.
Інженер-автодорожник Станіслав Головенчиць присвя
тив усе життя праці на землі Харківській, де народився, здо
був освіту та став на ноги, раз і назавжди обравши свій жит
тєвий шлях. У 1959 р., після закінчення ХАДІ, він розпочав
роботу на легендарному Заводі імені В. О. Малишева: спо
чатку на посаді майстра з ремонту та будівництва автомо
більних доріг, потім — начальника дільниці благоустрою.
А в 1964 р. талановитий випускник ХАДІ Станіслав Го
ловенчиць, який уже встиг довести на практиці свій про
фесіоналізм і дар організатора, був призначений головним
інженером щойно заснованого в Харкові асфальтобетонно
го заводу. На той час Станіславу Фініасовичу було всього
27 років, але він із честю впорався з непростими обов’язками
зі становлення заводу та зміцнення його колективу. Ста
вати на ноги — завжди нелегке завдання, але Харківський
асфальтобетонний завод витримав цей іспит і вже того ж
1964 р. розпочав випуск асфальтобетонних сумішей. До
процесу зміцнення підприємства активно долучалися й на
укові співробітники кафедри дорожньо-будівельних мате
ріалів ХАДІ: професори М. І. Волков та І. М. Грушко й до
центи І. В. Корольов і В. О. Золотарьов (нині професор), які
обрали асфальтобетонний завод науковою й експеримен
тальною базою для впровадження своїх наукових розробок.
У 1987 р. С. Ф. Головенчиць став директором асфаль
тобетонного заводу тресту «Харківспецбудмеханізація».
На цій посаді він працює й нині — тепер уже як генераль
ний директор ТОВ «Завод «Будінвест».
Заслуги Станіслава Фініасовича Головенчиця від
значені медаллю «Ветеран праці» та почесним званням
«Заслужений будівельник України». Він був неоднора
зово нагороджений почесними грамотами Міністерства
промислового будівництва СРСР та України. З 2000 до
2004 р. перемагав у обласних конкурсах «Кращий робо

тодавець року», а в 2003 р. був обраний «Харків’янином
року». В 2004 р. за бездоганну репутацію в бізнесі здобув
нагороду «Золотий ягуар». Продукція ТОВ «Завод «Буд
інвест» відзначена нагородами «Вища проба в Україні» та
«Європейська якість», а в 2004 р. його генеральний дирек
тор нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. У 2009 р.
здобув Почесне звання «Кращий керівник року».
Станіслав Фініасович тісно пов’язує свою трудову ді
яльність із громадським життям міста: він упродовж бага
тьох років був членом Фрунзенської районної ради, досі є
членом асоціації «Регіональне будівництво». А в 2012 р.
С. Ф. Головенчиць нагороджений нагрудним знаком «Ви
пускник ХНАДУ» № 0001. І недаремно, адже він усе життя,
особливо після того, як очолив дорожньо-будівельне підпри
ємство, тісно співпрацює із рідним навчальним закладом.
У 1994 р. завдяки науковим розробкам працівників ка
федри ДБМ ХНАДУ на виробничій базі «Заводу «Буд
інвест» уперше на Харківщині було налагоджене вироб
ництво сухопресованої дорожньої та тротуарної плитки.
У 1998 р. ТОВ «Завод «Будінвест» спільно з завідува
чем кафедри «Технології дорожньо-будівельних матеріа
лів» проф. В. О. Золотарьовим уперше на теренах Харків
щини впровадив у виробництво асфальтобетонні суміші на
бітумно-полімерному в’яжучому (СБС-модифікованому).
Таке асфальтобетонне покриття з високим опором механіч
ним навантаженням та, відповідно, збільшенням терміну
служби, було вперше укладено на вул. Сумській. У 2002–
2003 рр. спільними зусиллями фахівців «Заводу «Будін
вест» і співробітників кафедри ДБМ ХНАДУ був розробле
ний, впроваджений у виробництво й укладений, знов-таки
вперше у місті, кольоровий асфальтобетон. ТОВ «Завод
«Будінвест» і сьогодні є єдиним виробником кольорових
асфальтобетонних сумішей у Харкові й області. З 2004 р.
на підприємстві налагоджено випуск щебенево-мастичних
асфальтобетонних сумішей (ЩМАС), а в 2007 р. укладена
перша дослідна ділянка дороги із застосуванням ЩМАС на
пр-ті Тракторобудівників.
Тісна та плідна співпраця «Заводу «Будінвест»
і ХНАДУ не припиняється й сьогодні. Студенти універси
тету постійно проходять практику на підприємстві, багато
з випускників приходять сюди працювати та стають інже
нерами, начальниками дільниць і керівниками.
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