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будівництва України. Заслужений будівельник
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професор Віденського міжнародного університету
та Міжнародного слов’янського
університету (м. Харків)

Н

ародився 6 вересня 1937 р. у м. Києві. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Генріх разом із
матір’ю, Славою Львівною, був змушений евакуюватися
на Урал,а його батько,Давид Самуїлович,пішов на фронт.
Він загинув у 1942 р. під час проведення Харківської наступальної операції. Мати ж працювала старшою медсестрою військово-польового госпіталю, отримала багато
державних нагород і звання «Заслужений донор СРСР».
Генріх Шпігель змалку звик розраховувати тільки на
власні сили, щоб вижити у складному післявоєнному
світі. Повернувшись у квітні 1944 р. до визволеного від
німецької окупації Києва, він почав навчатися у школі № 91. Там знайшов товаришів на все життя, з якими не
втрачає зв’язку й досі. Після закінчення школи у 1954 р.
вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту.
Г. Д. Шпігель із вдячністю згадує роки навчання у
виші, адже завдяки здобутим там знанням йому було
легко вивчати спеціальні дисципліни, пов’язані з будівництвом. З особливим теплом згадує своїх викладачів:
першого ректора КАДІ Юрія Миколайовича Даденкова,
професорів Петра Михайловича Варвака та Якова Давидовича Лівшиця. Крім того, у стінах інституту Генріх
Давидович здобув дещо більше, ніж освіту, — тут він
зустрів свою майбутню дружину, з якою прожив усе
життя, — Світлану Федорівну.
Після закінчення КАДІ в 1960 р. Г. Д. Шпігель розпочав
трудову діяльність у тресті «Дніпроспецбуд» (м. Кривий
Ріг). У 1962 р. був переведений до Києва у трест «Укргідроспецбуд», де пройшов шлях від майстра до головного
інженера Київського спеціалізованого управління. Генріх
Давидович брав участь у будівництві Центрального гірничого збагачувального комбінату, Кременчуцького нафтопереробного заводу,Побузького нікелевого заводу,каскаду
гребель та мостів у Київській і Житомирській областях,
багатьох об’єктів житлового будівництва Києва, Львова,
Рівного, Житомира, Луцька, Харкова та Одеси.
У 1972 р. очолив Київське спеціалізоване управління
№ 580 тресту «Укрбудвод», яке займалося унікальними
на той час роботами — створенням технологій спорудження бурових паль і глибоким бурінням на воду.
Ця будівельна організація не мала аналогів у Радянському Союзі. Під керівництвом Г. Д. Шпігеля за новою
технологією виконані пальові фундаменти багатьох

об’єктів української столиці: Музею Великої Вітчизняної
війни (зокрема й фундамент споруди скульптури
«Вітчизни-Матері»), Українського дому, Національного
оперного театру, Національного драматичного театру
ім. І. Франка, готелів «Салют», «Київська Русь», «Спорт»,
«Україна», будівлі Нацбанку.
Наприкінці 80-х рр. Генріха Давидовича запросили
викладати в Інституті підвищення кваліфікації
керівних кадрів при Держбуді СРСР. Він запатентував
вісім винаходів, які стосуються переважно будівництва.
Був нагороджений багатьма орденами та медалями СРСР.
На початку 90-х рр. управління № 580 було реорганізоване в орендне підприємство, а в 1993 р. —
у ЗАТ «Фундамент» (у 2010 р. стало приватним акціонерним товариством). Зусиллями Генріха Давидовича під
час забудови Бессарабського кварталу вперше у світовій
практиці була запроваджена новітня технологія влаштування паль методом «розкатування» (без винесення
ґрунту на поверхню), яка отримала схвальні відгуки
провідних фахівців світу з питань фундаментного будівництва. Серед останніх проектів, виконаних за участю
ПрАТ «Фундамент», — великий комплекс робіт під час
реконструкції НСК «Олімпійський» до «Євро–2012», а
також спорудження об’єктів висотного будівництва
житла та будівель спеціального призначення.
За досягнення у сфері будівництва компанія та її
керівник були удостоєні численних державних нагород:
ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, почесних грамот
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, почесного диплома Міжнародного конкурсу «Бізнес
Олімп», звання «Золота торгова марка», знака пошани
«Князь Святослав», ордена святого Миколи Чудотворця.
ПрАТ «Фундамент» — лауреат національної програми
«Український національний Олімп» у номінації
«Спорудження фундаментів».
У 2006 та 2012 рр. за впровадження новітніх технологій і високу якість пальових робіт підприємство
отримало сертифікат якості ISO 9001:2000. Європейська
бізнес-асамблея та Оксфордський міжнародний центр
рейтингових досліджень присвоїли йому звання «Найкраще підприємство Європи» у галузі будівництва
(фундаменти).
«Професіоналізм, порядність, пунктуальність», — ось
принцип, якого завжди дотримується Генріх Шпігель.
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