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Керівникам підприємств і організацій усіх 

форм власності, які здійснюють 

проектування, будівництво та 

реконструкцію будівель та споруд  
 

Шановні колеги! 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Мінрегіон), ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій» (ДП НДІБК), Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА), 

Українська Асоціація сейсмостійкого будівництва, проводять 24 травня 2019 р. в місті Києві 

науково-практичний семінар з підвищення кваліфікації інженерів за спеціальністю: 

«Проектування та будівництво у сейсмічних районах та в складних інженерно-

геологічних умовах України з урахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2014, Зміна № 1 до                       

ДБН та ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010». 

Мета семінару: довести до фахівців основні положення нормативних документів 

щодо проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації будівель та споруд в 

сейсмічних районах України. 

 Для участі в роботі семінару необхідно сплатити внесок в сумі 2400,00 грн. (Дві 

тисячі чотириста гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ-400,00 грн. за одного учасника. 
 До участі в семінарі запрошуються фахівці науково-дослідних, проектних, будівельних 

організацій, будівельні компанії, працівники управлінь та відділів капітального будівництва, 

служб спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд. 

 Увага! Для участі в семінарі необхідно заповнити анкету-заявку та надіслати її факсом: 

(044) 248-89-09 або на е-mail: lebedeva@ndibk.gov.ua, s.glazkova@ndibk.gov.ua, 

n.kitsiuk@ndibk.gov.ua; бухгалтерія: (044) 249-38-87, е-mail: potapenko@ndibk.gov.ua 

Організаційний внесок сплачується після отримання рахунку за реквізитами, вказаними в 

ньому. Можлива оплата на місці через банківські установи. 

Кожний учасник семінару отримає свідоцтво щодо підвищення кваліфікації в галузі 

сейсмостійкого будівництва. 

Увага! Семінар практичний, просимо заздалегідь надсилати до ДП НДІБК факсом або 

електронною поштою запитання до лекторів. 

 Учасник семінару отримує договір та акт про надання інформаційно-консультаційних 

послуг.  

Контактні телефони: (044) 249-38-07 Лебедєва Лариса Іванівна 

(044) 249-37-03 Глазкова Світлана Валентинівна 

       (044) 249-38-85 Кіцюк Наталія Валеріївна 

                                             факс:(044) 248-89-09  

                                             Web: www.niisk.com 
 

Додатки:     1.  Програма семінару на 2-х аркушах; 

                      2.  Анкета-заявка на 1 аркуші. 
 

З повагою, 

Перший заступник директора інституту     

з наукової роботи, Президент Асоціації 

Українського сейсмостійкого будівництва     Ю.І. Немчинов 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ 

 

Семінар відбудеться в м. Києві 24 травня 2019 р. в актовій залі 

Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій» за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 5/2. 

Проїзд від залізничного вокзалу маршрутними таксі № 198 і № 3 або 

тролейбусом № 3 до зупинки «Державний університет телекомунікацій», від 

аеропорту «Київ» (Жуляни) тролейбусом № 9 до зупинки «вул. Освіти». 

 

ПРОЖИВАННЯ 

 

Проживання в готелі та харчування учасники семінару замовляють та 

сплачують самостійно. Найближчі готелі до ДП НДІБК: 

1. СПОРТ (вул. Велика Васильківська, 55) 

тел. (044) 289-02-57 

2. КООПЕРАТОР (вул. Саксаганського, 53/80) 

тел. (044) 287-24-63 

3. ЗАТИШОК (вул. Богданівська, 10) 

тел. (044) 245-38-96 

4. ОБЕРІГ (проспект Валерія Лобановського, 25/16) 

тел. (044) 270-44-66 

5. КАЗАЦЬКИЙ (вул. Антонова, 2/32) 

тел. (044) 248-96-70, 248-96-76 

6. ДІПРОВЕРФ (вул. Преображенська, 25) 

тел. (044) 275-44-77 



ПРОГРАМА 

науково-практичного семінару щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю: 

«Проектування та будівництво у сейсмічних районах та в складних інженерно-геологічних 

умовах України з урахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах 

України», Зміна № 1 до ДБН та ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010» 

 

Науковий керівник семінару: Немчинов Юрій Іванович - перший заступник директора  

ДП НДІБК з наукової роботи, д.т.н., проф.  

 

24 травня 2019 року 
 

 

                                                             П’ятниця 

 
9.00-10.00 Реєстрація учасників семінару 

 

10.00-10.10 Відкриття семінару 

Фаренюк Геннадій Григорович, д.т.н., директор Державного підприємства 

«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) 
 

10.10-10.40 Лекція: «Розвиток нормативної бази будівельної галузі України» 

Тарасюк В.Г., к.т.н., заступник директора ДП НДІБК з наукової та нормативно-

методичної роботи 
 

10.40-11.10 Лекція: «Основні положення ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах 

України» з урахуванням вимог Зміни № 1 до ДБН та ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010» 

Немчинов Ю.І., д.т.н., проф., перший заступник директора з наукової роботи ДП НДІБК  

11.10-11.40 

 

 

 

Лекція: «Підготовка інженерних кадрів з сейсмостійкого будівництва» 
 

Ковров А.В., к.т.н., проф. ректор Одеської державної академії будівництва та 

архітектури  
 

 

11.40-12.10 

Лекція: «Врахування особливості складних інженерно-геологічних умов при 

проектуванні будівель і споруд та будівництві у сейсмічних районах України» 

Слюсаренко Ю.С., к.т.н., заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи; 

Мелашенко Ю.Б., к.т.н., завідувач відділу ДП НДІБК 
 

12.10-12.40 Лекція: «Особливості застосування ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних 

районах України» при проектуванні гідротехнічних і транспортних споруд»  

Єгупов К.В.,  д.т.н., проф., завідувач кафедри ОНМУ; 

Якушев Д.І., старший викладач кафедри ОДАБА  

 

12.40-13.00 Лекція: «Визначення сейсмічних навантажень будівель та споруд відповідно до 

ДБН В.1.1-12:2014, Зміни №1 до ДБН та ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010» 

Немчинов Ю.І., д.т.н., перший заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи; 

Мар’єнков М.Г., д.т.н., завідувач відділу ДП НДІБК; 

Бабік К.М., к.т.н., завідувач лабораторії ДП НДІБК 

 

13.00-14.00 Фуршет 

  

14.00-14.30 Лекція: «Особливості проектування залізобетонних конструкцій з врахуванням 

вимог ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» та Зміни №1 до 

ДБН В.1.1-12:2014 

Бамбура А.М., д.т.н., завідувач відділу ДП НДІБК 
  

14.30-15.00 Лекція: «Захист будівель та споруд, пошкоджених внаслідок пожежі після 

землетрусу»  

Фесенко О.А., к.т.н., завідувач сектору вогнестійкості будівельних конструкцій                   

ДП НДІБК 
 

 

 



15.00-15.30 Лекція: «Будівництво у сейсмічних районах України будівель і споруд зі стінами 

із цегли і великорозмірних блоків» 
 

Шеховцов І.В., к.т.н., доц. ОДАБА; 
Петраш С.В., к.т.н., доц. ОДАБА 

 

15.30-16.00 Лекція: «Гідротехнічне будівництво в складних інженерно-геологічних і 

сейсмічних умовах і вимог ДБН В.2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні 

положення»  
 

Шумінський В.Д., к.т.н., доц., провідний науковий співробітник ДП НДІБК  
    

16.00-16.30 Лекція: «Проблеми захисту територій від підтоплення у сейсмічних районах» 

Дмитрієв Д.А., к.т.н., провідний науковий співробітник ДП НДІБК 
 

16.30-17.00 Лекція: «Економічні питання сейсмостійкого будівництва» 

Івлєва Н.П., к.е.н., завідувач відділу ДП НДІБК   
 

17.00 – 17.30 Відповіді на запитання 
 

17.30 – 18.00       Закриття семінару та видача свідоцтв щодо підвищення кваліфікації 

 

  

 

  


