18 Архітектура
За три роки з дня заснування STEEL
FREEDOM дав старт успішної професійної кар’єри багатьом майбутнім архітекторам. Найкращі проекти III Національного архітектурного студентського
конкурсу в двох основних категоріях і
додаткових номінаціях названо у фіналі
26 листопада 2016 року в Києві. Журі –
провідні архітектори та експерти ринку
нерухомості – оцінювали фіналістів за
десятьма критеріями, серед яких сучасність і функціональність архітектурнопланувальних рішень та використання
сталевих несучих конструкцій каркасу.

Стань першим! Стань вільним!

Архітектурний конкурс STEEL FREEDOM 2016

1 місце у категорії «Бізнес-центр» і відзнака компанії
«Сталекс» – M36 (Аліна Головатюк, КНУБА)

Організатор конкурсу – Український Центр Сталевого Будівництва –
асоціація, в яку входять провідні виробники і дистриб’ютори сталевого прокату, заводи з виготовлення металоконструкцій, покрівельних і фасадних систем, галузеві проектні і наукові організації, монтажні та будівельні компанії. Генеральний партнер – «Метінвест»,
офіційні партнери – компанії Tekla/Trimble, GreenCoat/SSAB, AVEC,
«Паритет-К» (ТМ Griffon), «Сталекс».
Контроль за дотриманням правил конкурсу протягом його проведення,
а також обробку фінальних протоколів журі здійснювали фахівці міжнародної аудиторської компанії KPMG.
У творчому змаганні традиційно брали участь студенти 4, 5, 6 курсів
профільних вузів України. Зазначимо, що можлива як індивідуальна
участь, так і у складі групи до 5 осіб, а при оформленні роботи прізвища
не вказуються – тільки 3-значний шифр, який надається координатором
при подачі заявки.
– Сьогодні це один із кращих студентських конкурсів, причому не
тільки в Україні. По-перше, він має конкретику в постановці завдання, по-друге, зрозумілу систему оцінки, по-третє, відмінно організований. До того ж у процесі пошуку ідей задано конкретний напрям –
сталь. Цей матеріал дозволяє продемонструвати широкі можливості в
архітектурі, починаючи від виразності форм і закінчуючи організацією
простору, – відзначає член журі, керівник компанії «Архіматика» Олександр Попов.
Фінальний акорд конкурсу, що стартував у вересні, закінчився архітектурним фестивалем 26 листопада, який об’єднав понад 450 гостей і традиційно пройшов в атмосфері свята і гарного настрою. День був насичений
безліччю пізнавальних лекцій, розіграшів цінних призів від організатора і
компаній-партнерів.

Переможці STEEL FREEDOM 2016

1 місце у категорії «Торговий центр» – K14 (Анна Кожевникова,
Дмитро Вовк, Назар Дутківський, Юлія Колошва, КНУБА)

У категорії «Бізнес-центр»
1 місце – M36 (Аліна Головатюк, КНУБА); 2 місце – B24 (Анастасія Козицька, Іванна Загинайло, Дмитро Волошко, Іван Буртовий, КНУБА). 3 місце – K42 (Андрій Євтух, Дмитро Пилипенко, Дмитро Щепетнов, Максим
Верходуб, КНУБА).
У категорії «Торговий центр»
1 місце – K14 (Анна Кожевникова, Дмитро Вовк, Назар Дутківський,
Юлія Колошва, КНУБА); 2 місце – D17 (Дмитро Атаєв, Дмитро Бондаренко, Максим Сінулін, КНУБА); 3 місце – Z57 (Вікторія Федоренко, Яна Кончева, Полтавський НТУ ім. Юрія Кондратюка).
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В Україні проводиться величезна кількість конкурсів для студентів, тому основним нашим завданням було створення конкурсу, що відрізняється від інших за концепцією,
умовами, візуальним супроводом тощо. Ключовою складовою STEEL FREEDOM є спів
праця з українськими девелоперськими компаніями, коли в конкурсне завдання включається не гіпотетичний проект, а реальний майданчик певного цільового призначення, який знаходиться в проектному портфелі девелопера і планується до реалізації.
Ще однією відмінністю є захист робіт перед членами журі – провідними архітекторами країни, а також відвідувачами фіналу, що проходить в форматі архітектурного
фестивалю. Публічний формат виступів допомагає студентам отримати досвід захисту
своїх проектів і проявити себе перед потенційними роботодавцями.

Тетяна Колчанова, директор з розвитку УЦСБ:

«Через 3–5 років учасники STEEL FREEDOM будуть вершити долю міст».
Кращі команди в додаткових номінаціях
Найцікавіше рішення із застосуванням металоконструкцій, на думку генерального партнера – «Метінвест-Холдинг», запропонувала команда Q55 (Валентин Хоменко, Галина Блещенко, Тарас Шматко (Полтавський НТУ ім. Юрія Кондратюка).
Офіційний партнер – компанія Tekla/Trimble відзначила команди, що зайняли два
перших місця в основних категоріях, а також дві кращі команди, визначені глядачами, сертифікатами на онлайн курс по Tekla Structures: K14 (КНУБА); M36 (КНУБА);
Q94 (Олександр Могила, В’ячеслав Івахов, Іван Буртовий, Максим Морсін, Михайло Балалаєв, КНУБА); S97 (Роман Прокопів, Івано-Франківський НТУ нафти і газу).
ВКП «Паритет-К» (ТМ Griffon) вручила сейф Griffon R.26 з електронним кодовим
замком учасникам команди A15 (Андрій Глущенко, Христина Кірс, Юлія Кабанова,
КНУБА), яка успішно реалізовувала ідею проекту бізнес-центру.
Архітектурну подорож на Expo-2017 від компанії «Архіматика» отримала команда
M48 (Анастасія Кропових, Володимир Савчук, ХНУБА).
Дві команди, які реалізували найкращі проекти за оцінкою експертів «Сталекс» –
провідної компанії на ринку покрівельних та фасадних систем в Україні, отримали графічні планшети. Голова правління Олександр Кіктенко відзначив команди M36 (КНУБА) і Z57 (Вікторія Федоренко, Яна Кончева, Полтавський НТУ ім. Юрія
Кондратюка).
Номінація «Приз глядацьких симпатій»
У категорії «Бізнес центр»
Q55 (Валентин Хоменко, Галина Блещенко, Тарас Шматко, Полтавський НТУ
ім. Юрія Кондратюка); B24 (Анастасія Козицька, Іванна Загинайло, Дмитро Волошко,
Іван Буртовий, КНУБА); S97 (Роман Прокопів, Івано-Франківський НТУ нафти і газу).
У категорії «Торговий центр»
S27 (Олександр Ізвеков, Катерина Рибальченко, Вікторія Мицик, Микола Мясоєдов, ХНУБА); D17 (Дмитро Атаєв, Дмитро Бондаренко, Максим Сінулін, КНУБА);
Q94 (Олександр Могила, В’ячеслав Івахов, Іван Буртовий, Максим Морсін, Михайло Балалаєв, КНУБА).
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Компанія «Сталекс» відзначила команду Z57, Полтавський НТУ ім. Юрія Кондратюка
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«Приз глядацьких симпатій» у категорії
«Торговий центр» – команда S27, ХНУБА

Спеціальний приз від ПКП «Паритет-К» за успішну
ідею бізнес центру – команда A15, КНУБА

Компанія Tekla вручила сертифікат на онлайн курс –
команді S97, Івано-Франківський НТУ нафти і газу

