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ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ . 

РОЗГЛЯД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ. 

 

22 березня  2018 року.  

З доповіддю «Розвиток підземної урбаністики м. Києва» виступив Г.І. Гайко, 

д.т.н., проф. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра геоінженерії),  співдоповідачі – 

Нестеров В.Г., голова наглядової ради «Будіндустрія»; Чирич В.З., голова ради 

директорів «Укрполімерконструкція». 

Заслухавши доповіді та виступи, Президія підтвердила доцільність системного 

підходу до освоєння підземного простору Києва й виділяє найбільш актуальні завдання 

його реалізації. 

1. Розробка стратегічного майстер-плану розвитку підземної урбаністики Києва, 

складовою частиною якого має стати нова модель транспортного розвитку міста з 

урахуванням будівництва автомобільних тунелів, підземних переходів Дніпра, а 

також подальшого розвитку Київського метрополітену та прилеглих до станцій 

багатофункціональних комплексів. 

2. Вирішення проблеми захаращення вулиць і тротуарів запаркованими автомобілями 

шляхом будівництва в середмісті (а в перспективі також і в інших районах столиці)  

комплексів підземних автомобільних парковок.  

3. Забезпечення надійного й безпечного транспортування каналізаційних стоків з 

правого берега Дніпра до Бортницької станції аерації шляхом будівництва 

підземного дюкера під Дніпром. 

4. Системна консолідація умов розвитку підземної урбаністики, зокрема її 

транспортної складової, потребує комплексу організаційних заходів, зокрема: 

- міських приписів обов’язкового спорудження підземних парковок і переходів 

при будівництві об’єктів, що є джерелами концентрації автомобільного трафіку; 

- включення до нормативних документів комунальної корпорації «Київавтодор» 

положень, щодо компенсації будівельними компаніями, які освоюють компактні 

території або споруджують великі багатофункціональні Центри, витрат за 

збільшення автомобільного трафіка до зазначених об’єктів; 

- наближення за досвідом країн ЄС вартості наземних і підземних парковочних 

місць у середмісті та збільшення штрафів за порушення правил паркування до 

східноєвропейського рівня. 

5.  Важливими практичними кроками для будівництва автомобільних тунелів Києва 

може стати розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на будівництво 

першочергових тунелів 1) від Кирилівської вулиці (колишня Фрунзе) до 

правобережного підходу до подільського мосту (передбачено в комплексній схемі 

транспорту, яка затверджена Київрадою на період до 2020 р. рішенням №433/3009 

від 16.06.2005 р.) та 2) тунельний перехід через р. Дніпро від площі Перемоги до 

Броварського проспекту (згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва до 2025 

р.). 

     

25 жовтня 2018 р. 

У вступному слові президент Академії І.І.Назаренко зазначив, що з  розвитком нових 

технологій, появи активних, висококваліфікованих фахівців галузі, в діяльності АБУ 

запроваджено диверсифікаційний підхід: різнобічний розвиток; розширення сфери 

діяльності, в межах положень Статуту. Сутність нових підходів полягає в наступному. 

1. У  діяльності між засіданнями Президії змінена форма прийняття раціональних 

рішень не тільки складом  Координаційної Ради, а і за розширеною системою 

залучення   фахівців-професіоналів галузі.  
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2. Проведення  круглих  столів  на базі територіальних відділень та з іншими 

громадськими організаціями, з якими заключено відповідні меморандуми.  Так, 

проведені круглі столи в містах: Полтави, Черкас, Запоріжжя, Одеси, Львова, 

Дніпра та  спільно з Будівельною палатою  України і  Спілкою наукових та 

інженерних об’єднань України.   

3. Нові умови роботи, у зв’зку з розширенням напрямків діяльності, вимагають від 

Виконавчого органу АБУ  більшої  гнучкості, мобільності, здатності 

адаптуватися й вчасно реагувати та перебудовуватися на реалізацію нових 

завдань.   

 

Віце-президент Академії В.П. Адріанов доповів «Про стан технічного 

регулювання в будівництві».  

Заслухавши доповідача та виступаючих, Президією прийнято наступне рішення. 

- вважати одним із пріоритетних напрямків діяльності Президії АБУ, галузевих 

та територіальних відділень з удосконалення технічного регулювання в будівництві, 

як головного важеля здійснення державної технічної політики. 

- активізувати практичну роботу членів Академії з підготовки проектів, 

законодавчих та нормативно-правових актів з технічного регулювання, а також 

проектів державних будівельних норм та державних стандартів, звернувши увагу, в 

першу чергу, на гармонізацію європейських стандартів. 

- підтримати пропозиції будівельної спільноти щодо надання провідним 

будівельним внз України статусу базових організацій і на цій основі збільшити ними 

обсяги робіт з підготовки проектів нормативної бази у будівництві. 

- представникам АБУ, які працюють у складі Робочої групи при Мінрегіоні 

України, залучити до підготовки Плану заходів з оновлення національної гілки 

нормативної бази у будівництві на 2019–2020 роки, в т.ч. перегляду (заміни) чинних 

СНиПів та СНів та чинних ДБН із терміном затвердження більше 10 років. 

- визнати необхідність підготовки та проведення із залученням громадських 

організацій будівельної галузі круглого столу з розгляду актуальних питань 

удосконалення технічного регулювання у галузі будівництва. Звернутися до 

Мінрегіону, з проханням про сприяння в організації круглого столу. 

 

З інформацією про створення  інформаційної структури ринку праці будівельників 

виступив Директор керуючої компанії ТОЦ  ТОВ «ДРСУ «Новострой» С.В. Охременко. 

Він запропонував до розгляду свій проект , який передбачає наступне. 

1. Створення під егідою АБУ всеукраїнської громадської організації (ГО) 

«Ринок професіоналів», як новий союз працівників і роботодавців для 

гармонізації їхніх стосунків із замовниками, встановлення показників 

професійної компетентності, верифікації їх для кожного її учасника, 

моніторингу якості їх діяльності, просування достовірної інформації, а все це 

задля зниження транзакційних витрат на ринку праці України. 

2. Створення мережі її відділень та агенцій кар’єри та фрілансу будівельників 

регіону. 

3. Створення системи верифікації інформації щодо кваліфікації, компетентності, 

портфоліо робіт та інновацій будівельників 

4. Організація онлайн моніторингу якості робіт та виконання угод будівельників 

і веб публікації їх оцінок замовниками та експертами. 

Президія прийняла до відома інформацію С.В. Охременка.  та доручала йому 

продовжити роботу над вдосконаленням проекту. 
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ЗАХОДИ АКАДЕМІЇ 

 

 У 2018 році Академія будівницва України окрім чергових засідань Президії провела  

розширені збори територіальних відділень, які є головною ланкою в структурі  організації 

та здійснюють свою діяльність на базі  вищих навчальних закладів будівельного профілю 

та  виробничих і проектних організацій, семінари та круглі столи із залученням 

представників місцевих органів самоврядування та підприємств регіону.  

 Проведення подібних заходів сприяє впровадженню інноваційних ідей, які дозволяють 

інтенсифікувати будівельну галузь і є цікавими і корисними для розвитку реального 

сектора економіки. 

 

     На честь 25-річчя Академії будівництва України відбулися  заходи у 

багатьох регіонах країни. 

 

 

Перше розширене засідання організовано Полтавським територіальним відділенням  

Академії у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю.Кондратюка.  
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З метою залучення молодих кваліфікованих кадрів та допомога органам 

місцевого самоврядування в реалізації масштабних інфраструктурних об’єктів  до 

Черкас приїхали члени Академії будівництва України.  

 

24 квітня 2018 р. у Запоріжжі  відбувся семінар на тему: «Актуальні питання 

проектної діяльності в контексті проходження комплексної експертизи проектів 

будівництва». 

 В заході прийняли участь керівництво та представники Академії, 

Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької державної інженерної 

академії, Запорізького територіального відділення Академії будівництва України, 

проектних і будівельних організацій та приватних фірм. 

Прозвучали доповіді про аспекти партнерства та співпраці з 

територіальними відділеннями Академії будівництва України, розвиток 

інноваційного будівництва в Україні на основі сучасних енергоефективних 

технологій та інтелектуальних інженерних систем, дозвільну документацію на 

будівництво об’єктів, комплексне забезпечення пожежної безпеки об’єктів 

будівництва, забезпечення безпеки часників дорожнього руху за допомогою 

проектних рішень. 
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Круглий стіл – «25 років Академії будівництва України» відбувся у 

Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.  

 

 Участь у проведенні круглого столу взяли :  президент АБУ І. І. Назаренко, 

ректор В. І. Большаков, проректор М. В. Савицький, представники науково -

педагогічного загалу ПДАБА. У своїй доповіді керівник Дніпропетровського 

територіального відділення В. І. Большаков, розповів про широку наукову та 

громадську діяльність всіх членів відділення.  М. В. Савицький докладно розповів 

про всі наукові школи, що працюють у ПДАБА, зупинився на сучасних проблемах 

будівництва, зокрема на розробці концепції «Розумний будинок».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент АБУ І. І. Назаренко розповів про широку наукову та 

організаційну роботу Академії будівництва України за чверть століття, особливо 

відзначивши діяльність Дніпропетровського відділення, як одного з найбільших та 

результативніших. 

Засідання круглого столу закінчилось урочистим нагородженням багатьох 

членів АБУ почесними грамотами за широку наукову та організаційну діяльність.  
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18 червня 2018 р з нагоди 25-ти річчя Академії будівництва України на базі 

Одеської державної академії будівництва та архітектури відбулося урочисте 

засідання Одеського територіального відділення АБУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь в засіданні прийняв президент АБУ, д.т.н., проф. І.І. Назаренко. У 

своєму виступі  він зазначив вагомий внесок Одеського територіального 

відділення в розробці комплексних науково-дослідних програм стосовно 

будівельного комплексу Одеського регіону та України в цілому, підготовку 

наукових та технічних кадрів для будівельної галузі.  

 Провідні науковці ОДАБА та визначні діячі будівельної галузі Одеського 

регіону були нагороджені Почесним грамотами та відзнаками Академії 

будівництва України. 
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АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ - 25 

 

  У червні 2018 року Академія будівництва України відзначила свою 25-ту 

річницю зі дня заснування – дати  проведення Установчих зборів 24 червня 1993 року. 

За чверть сторіччя Академія показала себе, як важливий засіб співпраці 

провідних спеціалістів будівництва, впливаючи на формування розгалуженої системи 

обміну загальної та спеціалізованої інформації про науково-технічну діяльність, 

пріоритетною  організацією у якості методологічного координатора цілеспрямованого  

вирішення  питань ефективного розвитку будівельної галузі. 

 Святкування відбулося у приміщенні Київського національного університету 

будівництва і архітектури.  

  У рамках відзначення визначної дати учасники ряд заходів, починаючи з 

проведення круглих столів за актуальною тематикою. 

   Учасники круглого столу   «Освіта і наука в сучасних умовах розвитку 

будівництва» :ректор КНУБА, доктор економічних наук, професор Куліков Петро 

Мусійович, президент Академії будівництва України, доктор технічних наук, 

професор Назаренко Іван Іванович, ректор ОДАБА, доктор технічних наук, професор 

Ковров Анатолій Володимирович, проректор ХНУБА, доктор технічних наук, 

професор Гончаренко Дмитро Федорович, проректор ПДАБА доктор технічних наук, 

професор Савицький Микола Васильович, проректор ПНТУ, доктор технічних наук, 

професор Коробко Богдан Олегович, академік АБУ , кандидат технічних наук, 

професор Кривошеєв Петро Іванович, доктор технічних наук, професор Городецький 

Олександр Сергійович, доктор технічних наук, професор Барабаш Марія 

Олександрівна, доктор технічних наук, професор Ємельянова Інга Анатоліївна, 

директор ТОВ «УкрНДІагропроект» Галібаренко Микола Федорович, директор 

Київського коледжу будівництва та дизайну Булгаков Валерій Андрійович, дійсний 

член АБУ Крицький Володимир Борисович 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 
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Круглий стіл «Перспективи реновації аварійного житлового фонду України: 

напрацювання моделі імплементації кращої європейської практики». 

 

У зустрічі взяли участь керівники відповідних напрямків діяльності та 

представники Академії, представники  посольств, українських урядових організацій, 

керівники органів місцевого самоврядування і органів державної законодавчої і 

виконавчої влади, представники експертного середовища у сфері енергоефективної 

модернізації житлового фонду. 
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На весь час проведення заходів у холі актової зали діяла 

виставка досягнень різних структур Академії 
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Урочисті збори Академії  розпочалися урочистості з виконання Гімну України. 

. 
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З привітальним словом виступили: 

 

 

 Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального господарства Андрієвський Д.Й. 

 

 

           Президент Будівельної палати України, Герой України П.С. Шилюк  
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Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Куліков 

П.М.   

 

 

 

Перший президент Академії будівництва України Злобін Г.К. звернувся до учасників 

урочистих заходів 
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За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі України відбулося вручення відзнак  

Верховної Ради членам Академії:  

Почесна Грамота ВР: Дмитренку В.І. ,головному архітектору Черкаської області; 

Павлікову А.М.,  зав. кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору 

матеріалів Полтавського національного технічного університету  

ім. Юрія Кондратюка, професору, доктору технічних наук 

Грамота ВР:Лещинському В.П., віце-президенту Академії будівництва України, 

директору ТОВ «Проексп»; Білику С.І., завідуючому кафедри металевих і дерев’яних 

конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури, 

доктору технічних наук. 

 

 

 

Звернення 

першого Президента Академії будівництва України Г.К. ЗЛОБІНА до учасників 

коференції з нагоди 25-річчя Всеукраїнської громадської організації 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Поздравляю членов Академии строительства Украины с 25-летием научно-

технической деятельности. 

За этот период Президиум Академии и местные; органы областей создали 

академические, научно-технические центры - региональные и отраслевые 

отделения, имеющие авторитет в регионах страны и известность за рубежом. 

Академия внесла весомый вклад в развитие строительного комплекса и 

наладила плодотворное сотрудничество ученых и специалистов со всеми 

участниками строительства - архитекторами, проектантами, 

стройматериальщиками, механиками и работниками инфраструктуры населенных 

мест. 

Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что создание 

Академии было своевременным и важным событием в деле решения проблем 

строительной науки, совершенствовании техники и технологии строительного 

производства, поддержки членов профессионального строительного сообщества. 

Выражаю глубокую уверенность, что новый этап деятельности Академии 

ознаменуется качественно новым уровнем деловитого творческого 

сотрудничества, будут укрепляться позиции ведущего научного центра в области 

строительных наук. 

Еще раз от всей души поздравляю участников Конференции со 

знаменательным событием. 

Искренне желаю всем вам дальнейших успехов в совершенствовании и 

развитии строительной отрасли, новых творческих достижений, открытиий, 

расцвета на сложном тернистом пути науки и архитектурно-строительной 

практики в деле создания передовой школы строительного искусства в нашей 

стране. 

 

Спасибо за внимание.  
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Президент Академії І.І. Назаренко презентував  ювілейну книгу «Академія 

будівництва України. Роки творення.» 

 

 

 

 

 

 

Шановні друзі! 

Ви тримаєте книгу, присвячену ювілейній даті – 25-річчю Академії будівництва 

України. Академія будівництва є громадською організацією. Її діяльність регулюється 

положеннями статуту, який визначає систему пріоритетних напрямків діяльності: 

освіта – наука – проектування – виробництво матеріалів, конструкцій – будівництво. 

Формування закономірностей розвитку галузі як цілісної системи знань, умінь, методів 

управління й раціонального використання і є втіленням ідей Академії будівництва 

України. 

Кожен історичний період України формував певні напрямки розвитку 

будівництва, логіку й закономірності певної домінуючої галузі. Протягом тисячоліть 

людство поступово розвивало будівельну справу, удосконалюючи своє житло та 

споруджуючи більш складні, унікальні будови. З давніх часів і до сьогодні на теренах 

України побудовано багато всесвітньо відомих об’єктів та споруд. Вражають технології 

будівництва трипільської культури, собор Софії Київської, будівля управління 

Державної промисловості та безліч інших громадських, культових та промислових 

об’єктів. Так, на кожному історичному етапі розвитку з’являються нові творчі ідеї, 

інтелектуальні інженерні знахідки проектування та способи будівництва. Саме через це 

перший розділ ювілейної книги присвячений системному розкриттю всіх етапів 

будівництва: виникнення (погляд у минуле), розвитку (епоха інтенсивного 

впровадження методів різних архітектурно-будівельних систем), становлення (епоха 
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структурних новацій, перетворень, визначень критеріїв ефективності та комфорту), 

перспективних уявлень та високих технологій (погляд у майбутнє). Такий підхід є ще 

одним переконливим свідченням того, що одним із основних дороговказів розвитку 

людства є розвиток саме галузі будівництва. Під час добору матеріалу ми 

користувалися відомими джерелами опису історії будівництва, не акцентуючи при 

цьому увагу на різних поглядах та підходах. Метою видання є привернення уваги до 

тенденцій технічного прогресу будівництва без претензії на всебічне висвітлення його 

історії. Вважаємо, що саме такий підхід є ефективним для аналізу минулого та 

визначення подальших напрямків розвитку будівництва в цілому. Інші розділи 

ювілейної книги присвячені структурній будові та діяльності відділень і членів АБУ, 

навчальних закладів, наукових та проектних установ, будівельних організацій, що 

входять до складу Академії. 
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Вручення нагород Академії. 
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Герої України, які в рядах Академії надихають молоде покоління своїм прикладом – 

М.І. Орленко, П.С. Шилюк.   
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     Академію привітали з ювілеєм творчі колективи Києва.  
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СПІВПРАЦЯ 

 

14.02.2018. 

ПРОВІДНІ ФАХІВЦІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ОБ`ЄДНАЛИСЬ ЗАРАДИ 

ПРИВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ДО РІВНЯ ЄС 

 В УНІАН відбулося підписання «Меморандуму про співробітництво» між 

Асоціацією інженерів-консультантів України, Українським співтовариством 

будівельного права та Академією будівництва України. 

 Тим самим провідні експертні організації будівельного ринку засвідчили свої наміри 

та бажання вивести будівельну галузь України на новий рівень та втілити у реальних 

проектах високі міжнародні стандарти якості і безпеки. 

 

 
 

 Зокрема, у вступному слові І.І.Назаренко, президент Академії будівництва України  

зазначив, що підписання Меморандуму – дуже визначна подія, яка відбувається вперше 

в Україні. За його словами, об`єднання зусиль фахівців будівельної галузі дасть 

можливість не тільки розробити і втілити нові стандарти і нові підходи до будівництва, 

але й покаже Євросоюзу, що Україна здатна на системні перетворення, і що з нами 

можна і треба мати справу. «З підписанням Меморандуму, відкриваються великі 

перспективи будівельної галузі як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. В 

нашому Меморандумі багато уваги приділяється розвитку новітніх технологій – 

екологічного, безпечного, енергозберігаючого будівництва, за якими майбутнє. Отже, 

залишається наполегливо працювати, і разом поступово втілювати наші задуми в 

життя», - наголосив президент АБУ. 

❖  

 

 04.04.2018. 

ВІДБУЛИСЯ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«УКРАЇНСЬКА РАДА ІНЖЕНЕРІВ БУДІВЕЛЬНИКІВ –УкРІБ (Ukrainian Council of 

Construction Engineers – UCCE)», далі скорочено УкРІБ.  

       На зборах були присутні представники Будівельної Палати України, в особі 

Президента, Героя України Шилюка Петра Степановича, Київського 

національного університету будівництва та архітектури, в особі Ректора Кулікова 

Петра Мусійовича, Всеукраїнської громадської організації «Академія будівництва 

України», в особі Президента Назаренка Івана Івановича, Громадської організації 
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«Спілка наукових та інженерних об’єднань України» , в особі Президента Кірюхіна 

Миколи Михайловича. 

Установчими зборами було одноголосно вирішено створити громадську спілку, мета 

якої – консолідація української спільноти інженерів будівельників для подальшої 

інтеграції будівельних корпорацій та проектних організацій на європейський ринок 

праці та  оформлення членства у Європейській Раді Інженерів-Будівельників (European 

Council of Civil Engineers – ЕССЕ), Європейській Раді Будівельних Палат (European 

Council of Engineering Chambers - EСЕС).  

Затверджено найменування спілки - «Українська Рада інженерів будівельників»(ГС 

«УкРІБ»).Найменування англійською мовою «Ukrainian Council of Construction 

Engineers»(«UCCE») та їх Статут. 

Відповідно до затвердженого Статуту, обрати терміном на 5 років Президентом - Героя 

України Шилюка Петра Степановича, Віце- президентом з з євроінтеграції - Кірюхіна 

Миколу Михайловича. 

Вже є перші результати роботи - УкРІБ обрана членом Європейської Ради 

інженерів-будівельників та Європейської Ради інженерних палат і є єдиним 

представником (за Статутами цих організацій) будівельної галузі України в Європі. 

 

 

 

 

Академія прийняла участь у розробці аналітичних записок № 9 «Дозвільні 

процедури, проблематика. Реінжиніринг дозвільних процедур (єдність, спрощення, 

автоматизація, публічність, транспарентність та безконтактність).Інтеграція 

пам’яткоохоронної, землевпорядної та екологічної документації та процедур до складу 

містобудівних»; №18 «Професійна та академічна освіта у сфері містобудування, 

будівництва та її формати. Кадрове забезпечення галузі: запит та пропозиція на ринку 

профільних спеціалістів (інженери, будівельники, містобудівники, архітектори, 

урбаністи). Навчання та освіта для державних службовців в муніципалітетах. 

Стандарти та вимоги до професійної кваліфікації». 
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27-29 вересня 2018 р  

ДРУГА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ м. ОДЕСИ» . 

Конференція проведена на базі Одеської академії будівництва і архітектури. 

І.І. Назаренко презентував Проект Академії будівництва України «Інтерактивна 

системи фахової підготовки та працевлаштування інженерно-технічних кадрів»  

Для набуття студентами ВУЗів практичних навичок, АБУ пропонує створення 

віртуальної бази інженерно-технічної інформації: 

✓ Наповнення через локальні задачі, що є частинами реальних проектів у діючих 

проектних та будівельних організаціях;  

✓ Створення на базі цієї інформації системи модульних завдань і практичних 

задач для студентів старших курсів; 

✓ Коментарі діючих головних інженерів проектів; 

✓ Віртуальні модульні курси для студентів на базі ВУЗу; 

✓ Задачі для відпрацювання  проектних рішень з коментарями експертів. 

o Додатковими перевагами даного проекту є: 

✓ Залучення до розробки курсу фахівців із університетів Євросоюзу 

✓ Аналіз європейської практики та імплементація європейських технічних 

рішень; 

✓ Забезпечення постійного обміну професійною інформацією між діючими 

організаціями та студентами  

o Для зменшення трудової міграції кваліфікованих кадрів закордон АБУ 

пропонує: 

✓ Створення єдиної біржі праці для працівників будівельної сфери будь-якої 

кваліфікації та досвіду. 

✓ Об’єднання діючих в Україні суб’єктів господарювання шляхом збору запитів на 

необхідні кадри. 

✓ Он-лайн тестування на відповідність критеріям, що висувають компанії до здобувачів. 

✓ Розробка типових цивільно-правових угод щодо довготривалої роботи фахівців в 

Україні. 

✓ Єдина база фахівців та роботодавців в сфері будівництва. 

 

 

Підґрунтям для міжнародної співпраці у рамках даного проекту може 

слугувати положення про співпрацю визначені  Главою 23  «Освіта, навчання та 

молодь» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво»  Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони. 
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 УЧАСТЬ У РОБОТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РОЛЬ 

НАУКИ У РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ». 

Організатори конференції: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України та Державне підприємство «Державний 

науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». 

    У конференції взяли участь представники Національної академії наук України, 

Конфедерації будівельників України, Академії будівництва України, Академії 

енергетики України, вищих навчальних закладів, Асоціації експертів будівельної галузі 

України, науково-дослідних інститутів будівельної гал узі та інших організацій. 

        З вітальним словом до учасників конференції звернулись Фаренюк Геннадій 

Григорович, д.т.н., директор Державного підприємства «Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій», та Рябова Ольга Олексіївна,  директор 

Департаменту з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та 

науково-технічного розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

 

На конференції були 

заслухані пленарні доповіді: 

«Роль науки у вирішенні 

питань безпеки, надійності, 

довговічності та ефективності 

будівельних об’єктів». Фаренюк 

Г.Г., д. т. н., директор ДП 

«Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій», 

член Президії Академії будівництва 

України. 

 «Вирішення науково-

технічних проблем будівельної 

галузі у діяльності Академії будівництва України». Беркута А.В., к. е. н., віце-президент 

Академії будівництва України. 

«Співпраця академічної та 

галузевої науки у вирішенні проблем 

надійності та ресурсу будівельних 

конструкцій та споруд». Лобанов 

Л.М., д. т. н., заступник директора 

Інституту електрозварювання ім. Є.Б. 

Патона з наукової роботи.  

«Проблеми підготовки та 

перепідготовки інженерних кадрів на 

сучасному етапі розвитку вищої 

школи». Ковров А.В., к. т. н., ректор 

Одеської державної академії 

будівництва та архітектури, керівник 

Одеського територіального відділення, член Президії Академії будівництва України. 

«Роль саморегулівних організацій в створенні сучасного інженерного поля 

вирішення проблем будівельної галузі». Барзилович Д.В., президент Асоціації 

експертів будівельної галузі України, керівник галузевого відділення, член Президії 

Академії будівництва України. 
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КАДРОВІ ПИТАННЯ АКАДЕМІЇ 

Обрані  до Академії в 2018 році. 

 

Дійсні члени 

Аксельрод Роман Борисович 

Андронов Володимир Анатолійович 

Ватуля Гліб Леонідович 

Гармаш Олексій Олександрович 

Густєлєв Олександр Олександрович 

Дюжилова Наталія Олександрівна 

Ільяш Олександр Вікторович 

Кістіон Володимир Євсейович 

 

Крючков Леонід Якович 

Новикова Іннола Вікторівна 

Орловська Юлія Валеріївна  

Плугін Дмитро Артурович 

Попов Віктор Іванович 

Регіда Олег Віталійович 

Рябоконь Петро Мусійович 

Чабаненко Петро Миколайович 

Члени-кореспонденти 

Андреєв Василь Миколайович 

Андропова Ольга Володимирівна 

Батарчуков Олександр Васильович 

Бічев Ігор Костянтинович 

Вдовиченко Андрій Олександрович 

Гензерський Юрій Валерійович 

Давидов Ігор Ігоревич 

Дарієнко Віктор Вікторович 

Джирма Станіслав Олександрович  

Добровольська Оксана Григорівна 

Догадаєва Ірина Іванівна  

Журавська Наталія Євгенівна 

Захаренков Роман Дмитрович 

Захарченко Андрій Анатолійович 

Івахненко Ірина Сергіївна 

Карпушин Сергій Олександрович 

Картавих Сергій Миколайович. 

Кацан Іван Васильович 

Климчук Марина Миколаївна 

Козак Юрій Валентинович 

Колесник Євген Валерійович 

Кубанов Руслан Анатолійович 

Лізунков Олександр Вікторович 

Несчотний Валерій Валерійович 

Ніколін Володимир Володимирович 

Осипов Валентин Олександрович 

Острожук Ярослава Юріївна  

Полтавець Марина Олександрівна 

Портнов Геннадій Давидович 

Савицький Олександр Миколайович. 

Свертока Валерій Андрійович 

Сиромятніков Роман Михайлович 

Сідей Валерій Миколайович 

Скриннік Іван Олександрович. 

Собуцький Віталій Олександрович. 

Спиридоненко Віталій Анатолійович 

Терещук Микола Олександрович 

Тихий Андрій Анатолійович 

Фостащенко Олена Миколаївна 

Цюцюра Микола Ігоревич 

Чабан Вячеслав Петрович 

Чепелев Валентин Тимофійович 

Червінський Володимир Михайлович 

Яцун Володимир Володимирович 

 

Переведені у дійсні. 

 

Чіріч Володимир Захаровича  

Желязков Віктор Зіновійович 

Томаченко Євген Олександрович 

Сторожук Микола Володимирович 

Таран Олександр Володимирович 
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Запривода Віталій Іванович переведений до відділення №30 «Атомно-енергетичне 

будівництво».  

Перейменування відділень . 

Відділення №3 «Інноваційна діяльність та інформатика в будівельному комплексі» 

перейменовано «Комп’ютерні технології в будівництві». 

Обрано керівником галузевого відділення «Підготовка інженерно - технічних і наукових 

кадрів будівельної галузі», Бондар Олену Анатоліївну, професора кафедри менеджменту 

в будівництві КНУБА, доктора економічних наук. 

  
ЗВАННЯ ЛАУРЕАТІВ  ПРЕМІЇ АБУ ІМ. М.С. БУДНІКОВА 2018 РОКУ 

ПРИСВОЄНІ: 

 

за значні досягнення в науково-практичній діяльності, та з нагоди 25-річчя АБУ  

-   Гордієнку Андрію Анатолійовичу, 

-  Жарковій Людмилі Олексіївні; 

за науково-практичну роботу «Стратегія формування господарсько-комерційної 

діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу», авторському колективу 

вчених Харківського університету міського господарства ім. О.М. Бекетова  

-  Стаднику Григорію Васильовичу,  

-  Шутенку Леоніду Миколайовичу,  

-  Бабаєву Володимиру Миколайовичу, 

-  Соловйову Олександру Васильовичу; 

за цикл науково-практичних робіт з дорожнього будівництва  

- Лихоступу Миколі Миколайовичу,  

- Осяєву Юрію Миколайовичу,  

- Каглянчуку Василю Івановичу,  

- Кобакі Георгію Андрійовичу,  

- Дерновому Леоніду Кириловичу,  

- Мамонову Олександру Йосиповичу; 

за багаторічне висвітлення діяльності АБУ 

 -  головному редактору газети «Архітектура і будівництво» Геращенковій Ірині Іванівні;  

за цикл книг « Теорія проектування і будівництва» 

 - Сьомкі Сергію Володимировичу.  

за підручники для вищой школи 

авторському колективу у складі: 

- Журавського Олександра Дмитровича,  

- Войцехівського Олександра Владиславовича,  

- Байди Дениса Миколайовича,  

- Попова Володимира Олексійовича,  

 за цикл робіт з розробки та впровадження сучасної системи технічного регулювання у 

будівництві  

авторському колективу у складі: 

- Фаренюка Геннадія Григоровича,  

- Немчинова Юрія Івановича,  

- Тарасюка Василя Григоровича;  

- Бамбури Андрія Миколайовича,  

- Барзиловича Дмитра Владиславовича,  

- Ісаєнка Дмитра Валерійовича. 
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