
Міжнародний науково-технічний та  
організаційний комітет 

 

Негода В.А. перший заступник Міністра, 
Мінрегіон України, голова комітету, 

Галінський О.М. к.т.н., с.н.с., директор ДП "НДІБВ", 
співголова 

Куліков П.М. д.е.н., проф., ректор КНУБА (Київ), 
співголова 

Гегер Вільгельм докт-інж., проф., Технічний 
університет (Найбрандербург, ФРН), 

Гончаренко Д.Ф. д.т.н., проф. 
проректор ХНУБА (Харків) 

Григоровський П.Є. к.т.н., с.н.с., перший заступник 
директора ДП "НДІБВ" 

Доненко В.І. д.т.н., проф., ЗНУ (Запоріжжя) 

Дудурич В.М. віце-президент ХК "Київміськбуд" 

Карпенко Ю.В. к.т.н., генеральний директор СП 
"Основа-Солсиф" (Київ) 

Кравчуновська Т.С. д.т.н., проф., ПДАБА (Дніпро) 

Лехнер Іржі докт., НДІ ГКТ (Прага,Чехія) 

Менейлюк О.І. д.т.н., проф., ОДАБА (Одеса) 

Млодецький В.Р. д.т.н., проф., ПДАБА (Дніпро) 

Назаренко І.І. д.т.н., проф., президент АБУ (Київ) 

Осипов О.Ф. д.т.н., проф., КНУБА (Київ) 

Пахута Анджей докт., проф., Варшавська політехніка 
(Польща) 

Пилипенко В.М. д.т.н., проф. (Мінськ, Білорусь) 

Плоский В.О. д.т.н., проф., проректор КНУБА  

Пшинько О.М. д.т.н., проф., ректор ДНУЗТ 
ім. В. Лазаряна (Дніпро) 

Радей Карел докт. директор НДІ ГКТ (Прага,Чехія) 

Радкевич А.В. д.т.н., проф.,  
ДНУЗТ ім. В. Лазаряна (Дніпро) 

Савйовський В.В. д.т.н., проф., КНУБА (Київ) 

Тонкачеєв Г.М. д.т.н., проф., КНУБА (Київ) 

Тревого І.С. д.т.н., проф.,Львівська політехніка 

Тугай О.А. 

Шандалов М.Ф. 

д.т.н., проф., КНУБА (Київ) 
докт. ген. директор "Ізотоп" (Ізраїль) 

Шатов С.В. д.т.н., проф., ПДАБА (Дніпро) 

Шумаков І.В. д.т.н., проф., ХНУБА (Харків) 

Шульц Р.В. д.т.н., проф., КНУБА (Київ) 
 

Реєстраційний внесок 
 

Реєстраційний внесок з кожного учасника 
конференції з урахуванням ПДВ становить: 
для представника України –     2160 грн.   
для представника зарубіжжя – 100 у.о. 
 

Реєстраційний внесок для учасників конференції, які не 
планують відвідувати святкову вечерю та екскурсії, 
становить 1680 грн з ПДВ 

 

Реєстраційний внесок враховує: 
– участь в роботі конференції; 
– отримання комплекту матеріалів конференції; 
– харчування (кава-брейк, обіди та святкова вечеря); 
– поліграфічні та поштові витрати; 
- публікацію статті у фахових виданнях, які зареєстровані 
у ДАК МОН України; 
- екскурсії на об’єкти будівництва. 

Заявки на бронювання місць у готелі приймаються до 
01.05.2017 р.  Витрати на проживання сплачуються 
самостійно учасниками конференції. 
 

За умови заочної участі в роботі конференції реєстра-
ційний внесок складає від 300 грн з ПДВ, що включає: 
публікацію статті (до 7 сторінок) у фахових виданнях та 
отримання комплекту матеріалів конференції в 
електронному вигляді. За кожну наступну сторінку статті 
учасники додатково сплачують 45 грн з ПДВ. 
 

Порядок оплати 
Реєстраційний внесок перераховувати: 

ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА" 

 

Р/р № 26007010563258 у Залізничному відділенні 
ПАТ “Укрсоцбанк”  м Києва,  МФО 300023, 
ЄДРПОУ 38283024, ІПН  № 382830226581,  
Св. ПДВ № 200066862.  

Можлива оплата готівкою в день реєстрації. 

Адреса оргкомітету та секретаріату конференції 
просп. В.Лобановського, 51, 

м. Київ,  03110, Україна 
 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та  житлово-комунального господарства України 

Академія будівництва України 
ДП "Науково-дослідний  інститут будівельного 

виробництва " (НДІБВ) 
Київський національний університет 
будівництва та архітектури  (КНУБА) 

ХК "Київміськбуд" 
СП "Основа-Солсіф" 
"Ізотоп" LTD (Ізраїль) 

 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

VI Міжнародна 
науково-технічна конференція 

присвячена 70-річному ювілею НДІБВ та 
80-річчю від дня народження 

д.т.н., професора Балицького В.С. 
 

"НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ" 
 

Забезпечення експлуатаційної 
придатності об’єктів будівництва. 

Проектування, будівництво, експлуатація. 
Науково-технічний супровід. 

 

24 – 26 травня 2017 р.  м. Київ 

 
 

До участі у конференції запрошуються: 
фахівці будівельних, науково-дослідних, проектних і 

інвестиційних організацій, управлінь містобудування і 
архітектури, управлінь капітального будівництва, управлінь 

житлово-комунального господарства областей і міст, 
викладачів і аспірантів профільних вузів. 



Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

VI Міжнародної науково-технічної конференції 
"НОВІ  ТЕХНОЛОГІЇ  В  БУДІВНИЦТВІ" 

Забезпечення експлуатаційної придатності 
об’єктів будівництва. Проектування, будівництво, 

експлуатація. Науково-технічний супровід. 
 

Конференція має за мету розглянути тенденції 
сучасного розвитку будівельної науки та технологій, 

ефективні рішення забезпечення експлуатаційної 
придатності об’єктів будівництва. 

До участі у конференції запрошені відомі вчені та 
фахівці України та з закордону. 

 

Тематика конференції: 
 

Законодавча та нормативна база будівництва. 
Забезпечення експлуатаційної придатності          
об’єктів будівництва:  

на етапі проектування: 
 інженерні вишукування; 
 конструктивно-технологічні рішення основ та 

фундаментів, несучих і огороджувальних конструкцій 
надземної частини, розрахунки механічного опору та 
стійкості;  

 пожежна безпека, безпека життя та здоров’я людини, 
захист навколишнього природного середовища;  

 енергетична придатність та економія енергії;  

на етапі будівництва: 
 організаційно-технологічні рішення;  
 науково-технічний супровід складних технологічних 

процесів;  
 визначення параметрів будівель, споруд і території 

забудови,  якість будівництва;  
на етапі експлуатації: 

 обстеження та оцінка технічного стану; 
 науково-технічний моніторинг; 
 організаційні питання експлуатації; 

Економіка та організація будівельного 
виробництва. 

 

Програма конференції 
24 травня 2017 р. 
9-00  –  10-00 Реєстрація учасників конференції 
10-00 – 13-30  Пленарне засідання. 
13-30 – 14-30 Обід. 
14-30 – 18-00 Пленарне засідання,  
18-30  Дружня вечеря. 
25 травня 2017 р. 
10-00 – 13-30  Робота в секціях-семінарах. 
13-30 – 14-30 Обід. 
14-30 – 18-00 Робота в секціях-семінарах. 
26 травня 2017 р. 
10-00 – 13-00 Пленарне засідання. Закриття 

конференції. Екскурсії на об’єкти 
будівництва. 

Учасники семінарів отримають відповідні 
сертифікати. 

 

Робочі мови 
конференції: 

українська, російська, 
англійська. 

 

Секретаріат конференції 
Червяков Юрій Миколайович., к.т.н., заступник 
директора ДП "Науково-дослідний інститут 
будівельного виробництва"; 
Галицький Олександр Михайлович  
т/ф: +38 (044) 248-48-68, 

Молодід Олена Олексіївна, к.е.н. 
т.: +38 (044) 248-48-88 
E-mail: conf-ndibv@ukr.net , vistavca@ukr.net. 

 

Заявки на участь у конференції приймаються до 15 
травня 2017 р.  Форма заявки розміщена на сайті 
ДП НДІБВ   www.ndibv.kiev.ua. 
 

Тези доповідей, оформлені згідно вимог, необхідно 
надіслати: поштою, факсом, або на електронну адресу: 

conf-ndibv@ukr.net , vistavca@ukr.net. 
до 1 травня 2017 р. 

 

Публікації до конференції буде надруковано у фахових 
виданнях. З вимогами до оформлення публікацій 

конференції можна ознайомитись на офіційному сайті 
ДП НДІБВ www.ndibv.kiev.ua  та в секретаріаті. 

Правила підготовки публікацій. 

Статті згідно з вимогами АК МОН України повинні 
мати такі структурні елементи:  
1. Постановка проблеми. 
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
3. Формулювання цілі статті. 
4. Виклад основного матеріалу. 
5. Висновки. 
6. Список літератури (згідно з ДСТУ 8302:2015). 

 

До розгляду приймаються статті обсягом до 10 
повних сторінок українською, російською або 
англійською мовою виключно в електронному вигляді 
(CD, е-mail) в редакторі MS Word. 
 

Статтю необхідно передати до  01.05.2017.  
 
 

Партнерам і спонсорам 
Оргкомітет VI Міжнародної науково-технічної 
конференції "Нові технології в будівництві" 
запрошує до співпраці підприємства та організації 
будівельного комплексу з можливістю виступу з 
доповідями перед учасниками, презентації своєї 
продукції та діяльності, розміщення реклами в 
друкованих матеріалах. Довідки можна отримати в 
оргкомітеті та секретаріаті конференції. 
 

 

 

 
 
 

 


