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ГОРБАНЬ
Федір Іванович
Випускник автомобільного
факультету (1977)

Голова правління
ПАТ «Головинський граніт»

Н

ародився 24 липня 1955 р. на Полтавщині
в сім’ї робітників Івана Федоровича та Олександри Іллівни Горбань.
З дитинства захоплювався технікою, плекав
амбітну мрію про конструювання нових моделей
автомобілів. Тому після закінчення школи вступив
на автомобільний факультет Київського автомобільнодорожнього інституту, який із відзнакою закінчив
у 1977 р.
Студентське життя (особливо практики у студентських таборах на Чукотці) назавжди лишилося
в пам’яті Федора Горбаня яскравим і світлим
спогадом. Добрим словом він згадує і секретаря
парткому факультету Павла Івановича Бортницького.
А ще Федір Іванович і сьогодні підтримує зв’язок із
alma mater через старосту групи Івана Юхимовича
Паламарчука.
Федір Іванович Горбань вважає, що рідний
університет дав початок його професійній кар’єрі,
адже після закінчення військової кафедри КАДІ він
30 років віддав військовій службі. З 1972 до 2005 р.
Федір Горбань служив спершу в Радянській армії,
згодом — у лавах Збройних сил України. Брав участь
у бойових діях у Косово.
У 2005 р. очолив комерційну телекомунікаційну
фірму «Спільне підприємство «Інтернешнл Телекомунікейшн Компані» бренду «CDMA UA». Був директором Житомирської філії цієї компанії до 2009 р.
З 1 січня 2010 р. Ф. І. Горбань — голова правління
ЗАТ «Головинський граніт» (нині — ПАТ). Завдяки
наполегливій праці та стратегічному мисленню
Федору Івановичу вдалося надихнути співробітників
підприємства на працю, прищепити їм віру в
подальший розвиток і стабільність. Підприємство
потужно запрацювало, видобуток гірничої маси
збільшився в десятки разів, був запроваджений вахтовий позмінний режим роботи. На території ПАТ
були побудовані власна їдальня та гуртожиток для
іногородніх працівників.
ПАТ «Головинський граніт» проводить розробку
в трьох постійних кар’єрах із запасами граніту на
500 років. Завод оснащений сучасним іноземним
обладнанням, аналогів якому немає в Україні, має
передовий парк спецтехніки.

Сьогодні ПАТ «Головинський граніт» є лідером на
теренах СНД та, частково, Європи з виготовлення
ексклюзивних виробів, а також плитки і слябів із натурального каменю (граніту, оніксу, габро, лабрадориту).
Залежно від бажання замовника, підприємство здатне
виготовляти практично всі види продукції з каменю:
пам’ятні та облицювальні плити, гранітну бруківку,
щебінь, кам’яні блоки, художні вироби на замовлення
тощо. Воно має значну перевагу перед конкурентами
через високу якість продукції, можливість оперативно
виконувати великі обсяги замовлень.
Але головна родзинка ПАТ «Головинський граніт»
не в застосуванні передового обладнання чи інноваційних технологій каменеобробки (хоча вони,
безперечно, надзвичайно важливі), а в унікальності
самого природного каменю. Насамперед це головинський лабрадорит «Blue Volga» (відкритий у 1894 р.),
а також габронорит Сліпчинського родовища (почав
розроблятися трохи пізніше).
Довговічність і надійність цього каменю підтверджують не лише фізико-механічні характеристики,
а й меморіальні комплекси, об’єкти елітного житлового будівництва та адміністративні будівлі, де він
уже багато років успішно експлуатується. Це Майдан
Незалежності в Києві, Мавзолей Леніна у Москві, колони будівлі Національного банку України, фасад будинку Кабінету Міністрів України, будівля Верховної
Ради України, меморіальний комплекс «Хатинь»
у Білорусі тощо.
За висновками міжнародних і вітчизняних
експертів, українські лабрадорити за декоративними
якостями перевершують лабрадорити інших країн.
Через естетичні властивості й повну екологічну
безпечність український лабрадорит Головинського
родовища «Blue Volga» ось уже багато років має
стабільну популярність у Франції та Італії, а зараз
підприємство активно працює над видобутком його
ще й для Китаю.
Федір Іванович Горбань нагороджений орденами
«За доблесть і честь», «Золотий хрест честі і звитяги
«Лицар Вітчизни», медаллю «За бойові заслуги»,
відзнаками за високі показники в розвитку бізнесу.
Захоплюється ландшафтним дизайном, будівництвом із натурального каменю.
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