GRUNDFOS CASE STORY

Адміністрація Президента
України
Адміністрація Президента України — постійно діючий
орган, утворений Президентом України для здійснення
його повноважень. Загальне керівництво Адміністрацією
здійснює Глава Адміністрації. Основними завданнями
Адміністрації є забезпечення здійснення Президентом
України його конституційних повноважень на засадах
відкритості, гласності та прозорості.
Будівля на вул. Банковій, 11 в Києві є пам'ятником
архітектури. Її було збудовано в 1936-1939 роках за
проектом харківського архітектора Сергія Григор'єва для
штабу Київського особливого військового округу. Будинок
на Банковій, 11 вважається вершиною творчого доробку
майстра, одним з кращих його творінь, якому вдалося
органічно поєднати елементи класичного стилю та
українського бароко.
Перше, що може вразити відвідувачів, неймовірна товщина
стін будинку. Фахівці пояснюють це тим, що в тридцяті
роки минулого століття в СРСР не дозволялось будувати
адміністративні будівлі. Аби обійти цю офіційну заборону
пішли на хитрість: скористалися симетричними корпусами,
збудованими за проектом київського архітектора Олександра
Шиле в 70-х роках XIX століття. На існуючому «фундаменті»
добудували нові стіни і оформили будинок на Банковій,
11 як реконструйовану споруду. Новий величний будинок
одержав видовжені крила, а в центрі композиції - масивний
ризаліт зі вставною колонадою великого корінфського
ордера. Владну монументальність будинку підкреслено
важким антаблементом, обличкуванням цоколя полірованим
лабрадоритом, сірим тинькуванням «під шубу». Додали
величі й чотири поліровані кам'яні кулі, що фланкують
портал парадного входу. Зодчий настільки точно розрахував
усі деталі, що величезний будинок, незважаючи на
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розташування на вузькій вулиці, не тільки не розчавив довкілля, а й добре
проглядається з усіх точок: з Інститутської та Лютеранської, з сусідньої площі ім.
Франка та з далекого Михайлівського майдану.
Згідно http://www.president.gov.ua/
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Related Products
TP, TPE
Для кондиціювання повітря та опалення у промислових
спорудах.

NB, NBG, NBE, NBGE
Повна серія несамовсмоктуючих одноступінчатих
відцентрових спіральних насосів.

CUE
CUE – перетворювач частоти для насосів

HYDRO MPC
Агрегат підвищення тиску в комплекті

CR
Багатоступінчасті насоси для підвищення тиску у низці
сфер застосування

CRE/CRNE
Багатоступінчасті насоси для підвищення тиску у низці
сфер застосування

