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Богатирець Ігор Миколайович
Заступник голови Чернівецької обласної 
державної адміністрації

Вступне слово від імені Чернівецької ОДА.

Лещинський Віктор Петрович
Віце-президент Академії будівництва України

Академія будівництва України: цілі, задачі, 
співпраця. Експертиза проектно-кошторисної 
документації.

Сучасний стан будівельної галузі Чернівецької області перебуває в процесі адаптування 
до загальної соціально-економічної програми розвитку регіону. 

Адміністративно-територіальна реформа, поява значної кількості об'єднаних 
територіальних громад та перспектива розвитку населених пунктів ставить перед органами 
державної влади, місцевого самоврядування та будівельниками області відповідні задачі та 
потребує алгоритму їх вирішення.

Співраця Чернівецької ОДА та Академії будівництва України має на меті сприяння в 
реалізації нагальних та перспективних містобудівних програм області.

Академія будівництва України - найбільш потужна профісіональна організація нашої 
держави, яка об'єднує понад 2000 фахівців науково-освітньої та виробничої сфери 
будівельного сектору економіки.

Основною метою діяльності Академії є розробка та впровадження передових вітчизняних 
та зарубіжних методів, технологій організації та управління будівельними проектами.

Колективними членами нашої організації є всі будівельні навчальні заклади, науково-
дослідні інститути та будівельні організації.

Висловлюємо подяку Чернівецькій ОДА за за плідну роботу по розбудові області та 
пратнерство з АБУ в організації науково-освітніх заходів.



Ангельський Олег В’ячеславович
Доктор фізико-математичних наук, професор, в.о. 
ректора Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича

Історія та сьогодення, факультети і кафедри 
Чернівецького університету.

Каглянчук Василь Іванович
Заслужений будівельник України, генеральний 
директор ТДВ «Чернівецька ПМК-76»

Стан та перспективи розвитку будівельного 
комплексу Чернівецької області.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича заснований 4 жовтня 1875 
року указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа на основі теологічного інституту, 
що існував із 1827 року з німецькою мовою навчання та з окремими кафедрами української та 
румунської мов і літератур.

Університет займає провідне місце у рейтингу вищих навчальних закладів України. Наразі 
у структурі університету функціонує 2 інститути, 11 факультетів - серед них молодий і амбітний 
факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. Зокрема, на 
кафедрі будівництва за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія вже протягом 5 
років проводиться підготовка інженерів-будівельників за магістерськими освітньо-науковою і 
освітньо-професійною програмами. Також на всіх кафедрах факультету АБДПМ навчаються 
іноземні студенти.

Будівельний комплекс Чернівецької області є частиною загальноекономічного потенціалу 
Буковини в створенні, реконструкції, утриманні та обслуговуванні основних фондів 
промисловості, сільського та комунального господарства.

Поточні та перспективні задачі проектувальників та будівельників регіону пов’язані з 
вирішенням першочергових проблем енергетичної ефективності новобудов та 
термомодернізації існуючих будинків та споруд.



Фодчук Ігор Михайлович
Доктор фізико-математичних наук, професор, 
декан факультету архітектури, будівництва та 
декоративно-прикладного мистецтва (ФАБДПМ) 
Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича

Факультет АБДПМ, як структурний підрозділ ЧНУ утворений у 2013 році та складається з 4-х 
кафедр: кафедри будівництва, кафедри містобудування та урбаністики, кафедри архітектури 
та збереження об'єктів спадщини ЮНЕСКО, а також кафедри декоративно-прикладного та 
образотворчого мистецтва. 

Підготовка інженерів-будівельників за освітнім рівнем бакалавра здійснюється з 2008, а 
магістрів - з 2011 років. 

 На факультеті налагоджена тісна навчально-науково-методична співпраця з провідними 
закладами України (зокрема, з КНУБА) та з відповідними закладами Польщі (Краківська 
політехніка), Австрії, Німеччини та ін.



Перегінець Володимир Іванович
Координатор апарату Академії будівництва 
України

Про долучення фахових організацій до 
Національного експертно-будівельного 
Альянсу України

Зінич Петро Лукинович
Кандидат технічних наук, професор, завідувач 
кафедри цивільної інженерії ІІНО КНУБА

Питання сертифікації управлінців 
багатоквартирних житлових будинків. 
Підвищення рівня фахівців обслуговуючої 
сфери.

Національний Експретно-Будівельний Альянс України є провідною професіональною 
організацією будівельної галузі нашої країни.

Метою діяльності Альянсу є організація і управління в реалізації інвестиційних 
містобудівних проектів повного циклу: від розробки концепції, техніко-економічних 
обгрунтувань, проектування , будівництва та експлуатації об'єктів різного функціонального 
призначення.

Учасниками організації можуть стати як юридичні, так і фізичні особи, громадські та 
професіональні структури різних форм власності.

Академія будівництва України є членом Альянсу. Запрошуємо до наших лав фахівців 
будівельної галузі нашої країни.

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та 
Архітектури спеціалізується на підготовці та перепідготовці кадрів для будівельної та 
житлово-комунальної сфери.

Актуальними задачами нашого навчального закладу є навчання , акредитація та 
сертифікація управлінців багатоквартирних будинків. Відповідні навчальні програми діють 
вже сьогодні.

Загальні інформаційно-аналітичні програми з Академією будівництва України та 
обласними державними адміністраціями є ефективними та сприяють успішному 
впровадженню інноваційних місцевих соціально-економічних програм.



Міщенко Едуард Олександрович
Головний інженер будівельної 
експертизи «СПЕКТР»

Будівельна судова експертиза та 
інструментальне обстеження будівель.

Прощенко Геннадій Петрович 
Генеральний директор ТМ «ScanyWELL», 
член-кореспондент Академії будівництва України

Практика використання 3D-сканування в 
обстеженні будівель та споруд та моніторингу 
під час будівництва та експлуатації.

Якісне проведення будівельно-монтажних робіт, застосовуючи новітні технології, 
пердбачає постійний контороль якості та інструментальне обстеження будівель, споруд або їх 
окремих конструкцій.

При виникненні спірних питань учасників будівельного процесу щодо якості та об'ємів 
виконаних робіт варто звертатися до будівельної експертизи.

Компанія «СПЕКТР» є учасником загальнодержавної науково-освітньої програми Академії 
будівництва України.

Професіональний та об'єктивний підхід до оцінки виконаних робіт - кредо нашої 
організації. Запрошуємо до співпраці.

Сучасні технології 3D сканування увійшли в наше життя вже давно - вони можуть 
застосовуватися практично у всіх сферах життя.

ТМ “ScanyWELL” пропонує послуги з інженерного сканування будівель, фасадів, вулиць, 
квартир, житлових і нежитлових приміщень, спостереження за об'єктами в умовах щільної 
забудови, спостереження за станом будівлі, архітектурної пам'ятки. 

Для інженерів-консультантів, експертів, замовників та інвесторів це є інструментом для 
оцінки відповідності фактично виконаних робіт згідно з проектним рішенням. Також подібні 
рішення дозволяють відслідковувати та підтримувати високу якість будівельних робіт.



Цмінський Ігор Миколайович
Президент Міжнародної асоціації розслідувачів та 
експертів з кризових ситуацій

Актуальні загрози та ризики у системі безпеки 
та захисту будівельної сфери.

Бачинський Василь Васильович
Заслужений будівельник України, академік 
Академії будівництва України, головний експерт 
ТОВ «ПРОЕКСП»

Експертний аналіз проблематики 
проектування та будівництва.

Актуальні загрози та ризики у системі безпеки та захисту будівельної сфери спонукають 
інвесторів майбутніх будівельних проектів та власників існуючих будівель звертати увагу на 
дані питання на стадіях розгляду інвеститційного проекту, розробки проектної документації, 
організації та проведення будівельних робіт, експлуатації споруди.

Відповідальні особи мають можливість звернутися в Міжнародну асоціацію розслідувачів 
та експертів з кризових ситуацій для вирішення всіх питань захисту.

Проектування та будівництво сучасних споруд різного функціонального призначення є 
складним організаційно-управлінським процесом. Техніко-економічне обґрунтування 
необхідності спорудження, реконструкції чи капітального ремонту об’єкту нерухомості 
визначає основні архітектурно-планувальні та конструкційні особливості проектних рішень.

Для виявлення колізій та помилок, в процесі розробки та після виконання, необхідно 
проводити експертний аналіз проектно-кошторисної документації.

Велике значення має також проведення поточної експертизи якості виконання робіт, в 
тому числі застосовуючи інструментальний метод досліджень.



Крижанівський Олександр 
Євгенійович
Провідний експерт будівельної галузі, член 
Науково-технічної ради при Міністерстві 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

Проблема з довговічністю доріг та проблеми 
дорожнього руху

Рутковська Ольга Анатоліївна
Дійсний член ІКОМОС

Проблематика виконання пам’яткоохоронних 
обмежень в містобудівних дослідженнях.

Проектування та утримання доріг є однією з задач національної безпеки України. 
Підпорядкування доріг державі чи органам місцевого самоврядування зобов’язує даних 
утримувачів дорожньо-транспортної інфраструктури мати постійний кадровий, матеріальний 
та механізований актив як для нового дорожнього будіництва, так і утримання існуючого.

Застосування новітніх технологій, в тому числі бетонних доріг, має стати правилом для всіх 
без вийнятку категорій доріг.

Просвітницькі заходи Академії будівництва України та обласних державних адміністрацій 
є своєчасними та ефективними.

Збереження пам'яток архітектури при проектуванні та будівництві нових, реконструкції, 
реставрації чи капітальних ремонтах існуючих споруд є невід'ємною частиною будівельного 
процесу.

Діяльність в цій сфері носить як економічний так і гуманітарно-культурний аспект 
відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Останнім часом в Україні проблематика збереження памяток архітектури набрала 
надзичайно гострого характеру.

Громадський рух за збереження архітектурного надбання є також активним і сприяє 
прийняттю відповідних законодавчих ініціатив та відповідних місцевих програм.



Перегінець Іван Іванович
Директор науково-технічного центру
Академії будівництва України

Енергоефективність та інновації в 
малоповерховому будівництві 
адміністративних, житлових та 
інфраструктурних об’єктів.

Розвиток всіх населених пунктів України, як Києва, міст - мільйонників, обласних центрів, 
малих міст, селищ і сіл носить субурбанізований характер.

Цьому процесу притаманне проеткування та будівництво малоповерхобих будинків і 
споруд соціального, виробничого, інфраструктурного та житлового призначення.

Інноваціїні технології найперше приходять саме в малоповерхове будівництво.
Розвиток цього напрямку, застосовуючи нові форми організації будівельного 

виробництіва, на кшталт кластерних, дають якнайшвидший соціально-економічний ефект та 
сприяють підвищенню рівня життя громадян.

Каглянчук Божена Володимирівна
Контактна особа з питань співпраці в м. Чернівці 
та Чернівецькій області

м. Чернівці,
вул. Лесина, 4

тел: (099) 099 36 92
cv_proeksp@ukr.net

www.proeksp.com.ua
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