П Р И Д Н І П Р О В С Ь К А Д Е Р Ж А В Н А А К А Д Е М І Я Б УД І В Н И Ц Т ВА ТА А Р Х І Т Е К Т У Р И

М

Цирульников
Ігор Євгенович

Цирульников
Артур Євгенович

Випускник факультету
промислового
та цивільного
будівництва (2013)

Студент ІІІ курсу
факультету
промислового
та цивільного
будівництва

Начальник групи
в геодезичній компанії
«Lifemann» LTD (Ізраїль)

ає звання молодшого лейтенанта, яке здобув у 2012 р. під
час навчання на військовій кафедрі інституту інженерів транспорту. Придніпровську державну академію будівництва та
архітектури закінчив у 2013 р. Впродовж 2011–2013 рр. проходив виробничу практику на підприємстві «Сантехмонтаж», де, за прикладом батька та діда, розпочав свою трудову
діяльність, зокрема став заступником начальника виробництва. Під час роботи неодноразово представляв підприємство на державних і міжнародних виставках передових технологій у галузі будівництва та енергозбереження, брав
участь у створенні технологічних карт і внутрішніх стандартів підприємства.
У 2015 р. переїхав до Ізраїлю, де працював інженером-проектувальником на заводі металоконструкцій «Glassteel» LTD.
Під його керівництвом були змонтовані фасадні системи в готелях і торгових центрах таких міст, як Тель-Авів, Беер-Шева
та Рішон-ле-Ціон. З 2016 р. до сьогодні обіймає посаду начальника групи в геодезичній компанії «Lifemann» LTD.
Як молодий спеціаліст, І. Є. Цирульников відмінно зарекомендував себе ще на першому робочому місці. Підлеглі відзначають професіоналізм і рішучість Ігоря Євгеновича під
час прийняття рішень, які допомагали йому досягати високих результатів за короткі терміни. Незважаючи на всю складність і відповідальність праці, завдяки міцним знанням, умінням і навичкам, отриманим у стінах альма-матер, він завжди
успішно виконував поставлені завдання.
Протягом усієї професійної діяльності І. Є. Цирульников виявляв неймовірну
працьовитість та цілеспрямованість. Так, були реалізовані
багато проектів не тільки в рідному місті, а й у багатьох інших містах України та Ізраїлю.
Студентам, випускникам та викладачам рідної
академії Ігор Євгенович бажає великих професійних та
особистих успіхів на життєПід час виїзду на об’єкт
вому шляху.
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аймолодший з когорти Цирульників, як і дідусь,
батько та брат, вирішив присвятити своє життя справі
будівництва.

Цех з виробництва поліетиленових та оцинкованих
оболонок
На підприємстві «Сантехмонтаж» упродовж 2014–
2015 рр. проходив виробничу практику. На прикладі найрідніших людей усвідомив величезну роль у житті професії будівельника, зокрема її вагомий вплив на особистісні
моральні і духовні якості.
Сім’я Артура Євгеновича покладає великі надії на
нього, як четвертого будівельника у їхньому роду, і впевнена, що він гідний продовжувати родинний бізнес.

Цех з емалювання труб
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