Організатори конференції:
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ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури
Дніпропетровський
національний
університет
залізничного транспорту
Cловацький технологічний університет в Братиславі
Академія будівництва України
Консорціум університетів з метою підтримки ідей
сталого розвитку в освіті, науці і технологіях
Альянс
китайсько-центральноєвропейських
університетів в галузі науки і технологій
Українсько-американський альянс працівників вищої
освіти
Приватне
будівельно-монтажне
підприємство
«СТРОЇТЕЛЬ П»
Машиненфабрік Густав Айрих ГмбХ & Ко КГ,
Хардхайм, Німеччина
ТОВ "ЛІРА САПР"
Група компаній Ліра

Основні
тематичні
конференції:
ШАНОВНИЙ (НА)
__________________________________________________!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі XVІ міжнародної
науково-практичної конференції: «Інноваційні технології
життєвого
циклу
об’єктів
житлово-цивільного,
промислового і транспортного призначення», що
відбудеться 04 – 08 вересня 2018 року у готелі "Валентина",
який розташований за адресою: Україна, м. Львів –
Брюховичі, вул. Ясна, 7







КОНТРОЛЬНІ ТЕРМІНИ
до 15 серпня – приймання матеріалів для публікації
колективної монографії. (yurchenko678@gmail.com ).
до 20 серпня - приймання заявок на участь і організаційних
внесків;
4 вересня – заїзд та реєстрація учасників конференції;
8 вересня – від'їзд учасників конференції;
Місце проведення
Готель "Валентина",
Україна, м. Львів – Брюховичі, вул. Ясна, 7
Карта проїзду та інформація про готель наведена на сайте:
http://www. https://valentyna.ua






напрямки

Теоретичні основи будівництва.
Інноваційні технології, нові матеріали в сучасному
будівництві та транспорті.
Енергоефективність
в
житлово-комунальному
господарстві та транспорті.
Діагностика та оцінка технічного стану конструкцій
будівель
і
споруд
житлово-комунального,
промислового та транспортного будівництва.
Матеріали і технології ремонту, відновлення, захисту
конструкцій будівель і споруд.
Розвиток соціального "доступного" житла.
Методики і практика оцінки надійності і довговічності
матеріалів і конструкцій при дії навантажень і
зовнішнього середовища.
Інформаційні технології проектування і розрахунків в
будівництві.
Зелене будівництво.

Организационный комитет:
Савицький М.В.
проректор
ДВНЗ
Придніпровської
державної академії будівництва та архітетури (голова
комітету)
Пшінько О.М. ректор Дніпропетровського національного
университету залізничого транспорту ім. академіка
В. Лазаряна (співголова комітету)
Городецький О.С. – г.н.с. НДІ будівельного виробництва
(співголова комітету)
Євзеров І.Д. – д.т.н., науковий керівник, директор Групи
компаній ЛІРА (співголова комітету)
Фаренюк Г.Г. д.т.н., с.н.с., директор ДП «Державний
науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
(співголова комітету)
Члени комитета:
Бамбура А.М. - д.т.н. ДП "НДІБК" (м. Київ, Україна)
Барабаш М.С. – д.т.н., директор "ЛІРА-САПР" (м. Київ,
Україна)
Попов В.І. - Академік Академії будівництва України,
президент ПБМП “Строїтель-П” (м. Дніпро, Україна)
Менабдішвілі П.З. – д.т.н., проф. Національне бюро
судебної експертизи ім. Л. Самхараули, Центр будівельної
механіки, сейсмостійкості та інженерної експертизи
(м. Тбіліси, Грузія)
Коваль О.О. - к.т.н., с.н.с., заступник директора
Придніпровського
науково-освітнього
інституту
інноваційних технологій в будівництві ДВНЗ ПДАБА
(м. Дніпро, Україна);
Юрченко Є.Л. - к.т.н., доцент кафедри залізобетонних і
камяних конструкцій ДВНЗ ПДАБА (м. Дніпро, Україна);
Перегінець І.І. - к.т.н., керівник програм, житлово-буд.
кооператив «Доступне житло України» (м. Київ, Україна)
S. UNCIK - Prof. Ing., PhD Slovak University of Technology in
Bratislava
S. DUKAT - Prof. Dr Slovak University of Technology in
Bratislava
M. SCHMIDT - Prof. Dr. BTU Cottbus-Senftenberg (Germany)
J. GAEDE - Head of Plant Engineering Maschinenfabrik Gustav
Eirich GmbH & Co KG (Germany)

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
Для компенсації витрат, пов'язаних з організацією та
проведенням
конференції,
необхідно
сплатити
організаційний внесок, який в залежності від умов
проживання для кожного учасника конференції становить:

Категорія номеру

Місце у
номері

Одноосібне
проживання без
підселення

двомісний номер
стандарт

3 400 грн

4 500 грн.

двомісний номер
покращений

3 600 грн.

5 000 грн.

люкс покращений

3 900 грн.

5 600 грн.

Організаційний внесок передбачає:
• проживання в комфортних номерах згідно обраної
категорії (с 14 00 вівторка 04 вересня 2018 р. по 12 00
суботи 08 вересня 2018 р);
• сніданки;
• участь в роботі конференції з доповіддю в обладнаному
конференц-залі;
• кава-брейки;
• отримання комплекту рекламно-роздавального матеріалу
конференції;
• участь в урочистій зустрічі (банкеті) учасників
конференції /середа 05.09.2018 р./;
• організаційні витрати.
Оргвнесок за участь у конференції без проживання в готелі
становить 2 000 грн.

Публикація колективної монографії
За результатами проведення міжнародної науково –
практичної конференції " Інноваційні технології життєвого
циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і
транспортного призначення " буде опубліковано колективну
монографію.
Звертаю вашу увагу, що подати матеріали у монографію ви
зможете до 15.08.2018 р.
У монографії плануються наступні розділи:
Розділ 1. Теоретичні основи будівництва.
Розділ 2. Інноваційні технології, нові матеріали в сучасному
будівництві та транспорті. Матеріали і технології ремонту,
відновлення, захисту конструкцій будівель і споруд.

Розділ 3. Енергоефективність в житлово-комунальному
господарстві
та
транспорті.
Розвиток
соціального
"доступного" житла.
Розділ 4. Діагностика та оцінка технічного стану конструкцій
будівель і споруд житлово-комунального, промислового та
транспортного будівництва. Методики і практика оцінки
надійності і довговічності матеріалів і конструкцій при дії
навантажень і зовнішнього середовища.
Розділ 5. Інформаційні технології проектування і розрахунків
в будівництві.
Розділ 6. Економіка будівництва
Загальні вимоги до оформлення матеріалів монографії
Розділ може мати максимум трьох співавторів.
Текст роботи повинен містити елементи наукової новизни,
оформлений як параграф монографії, а не стаття.
Матеріали до публікації приймаються англійською мовою.
При цитуванні обов’язкове посилання на джерело
(оформлюється у квадратних дужках).
Вартість публікації у колективній монографії становить
80 грн. (вісімдесят грн.) за сторінку.
Оргкомітет розглядатиме тільки матеріали, оформлені
відповідно до вимог та подані у зазначений термін.
Разом з матеріалами на монографію потрібно подати
окремий файл з інформацією про авторів (вказати посаду,
організацію, науковий ступінь, наукове звання, електрону
адресу, мобільний телефон, ORCID ID )

відділення

Ім'я
По-батькові
Наукова ступень
Вчене звання
(посада)
Назва організації
(повна)
Країна
Почтова адреса
Телефони / факс
Мобільний телефон
E-mail

49005,
м. Дніпро
вул.
Чернишевського,
ДВНЗ ПДАБА, (ауд. 350).
Коваль Олена Олександрівна (моб. 0509299955)
Юрченко Євгеній Леонідович (моб. 0504879173)

Форма участі
(підкреслити
необхідне)

доповідь /учасник конференції /
слухач /учасник конференції /
публікація без участі

Розміщення у
номерах згідно
категорії
проживання
(згідно табл. )

Ба нк од ерж ува ч а –
ПАТ «Укрсоцбанк»;
розрахунковий рахунок – 26008000079137;
МФО 300023 код ЗКПО 24244221
Адреси оргкомітету конференції:

е-mail: yurchenko678@gmail.com

Прізвище

Назва доповіді

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Од ерж ува ч –
ГО "Дніпропетровське
територіальне
Академії будівництва України"

Заявк а на уч а с ть у конф ере нції

24а.

для бронювання
місць
Форма сплати
(виділити
необхідне)

платіжне доручення /квитанція /
готівковий розрахунок
сплата за публікацію

