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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

голова: 

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

архітектури (ОДАБА), Заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент 

Академії енергетики України, голова територіального відділення Академії 

будівництва України; 

заступники голови: 

Кровяков С.О., д.т.н., доц., проректор з наукової роботи Одеської державної 

академії будівництва та архітектури; 

Герхард Глинцерер, доктор філософії, генеральний директор HERZ Armaturen 

(Австрія); 

Ісаєв В.Ф., к.т.н., доцент, член-кор. Академії енергетики України, директор 

інституту гідротехнічного будівництва та гражданської інженерії Одеської 

державної академії будівництва та архітектури; 

Суханов В.Г., д.т.н., професор, директор будівельно-технологічного інституту 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

члени оргкомітету: 

Арсірій В.А., д.т.н., професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Голубова Д.О., к.т.н., доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції, 

керівник методичного відділу Одеської державної академії будівництва та 

архітектури; 

Елькін Ю.Г., к.т.н., доцент, завідувач кафедри теплогазопостачання і 

вентиляції Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Заволока М.В., к.т.н., професор, завідувач кафедри виробництва будівельних 

виробів та конструкцій Одеської державної академії будівництва та 

архітектури;  

Керш В.Я., к.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та 

господарства Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Осадчий В.С., к.т.н., доцент, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Петраш В.Д., д.т.н., професор, професор кафедри теплогазопостачання і 

вентиляції Одеської державної академії будівництва та архітектури;; 

Прогульний В.Й., д.т.н., професор, кафедри гідротехнічного будівництва 

ОДАБА Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Хлицов Н.В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри процесів та апаратів в технології 

будівельних матеріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

15 грудня 2021р. (середа) початок - 11
00

, аудиторія – СТ-42 

Приєднатися до конференції можна за посиланням: 

https://meet.google.com/zot-qqny-siq  
 

1. Урочисте відкриття конференції. 

Привітання ректора академії Коврова Анатолія Володимировича 
 

2. ВАСИЛЕНКО В.І. Квартирні теплові пункти HERZ 

(ДП «HERZ Україна», м. Київ) 

3. АРСІРІЙ О.О., СМИК С.Ю., ПОДУФАЛА Т.С., СТУПАКОВА І.Г. 

Удосконалення параметрів роботи прямого та зворотнього циклів 

Ренкіна (Державний університет «Одеська політехніка») 

4. ЖУК Г.В., КРУШНЕВИЧ С.П., ПРЕДУН К.М.,КОСТРИЦЯ С.В., 

ВЕРБОВСЬКИЙ О.В.,ІВАНОВ Ю.В., ОНОПА Л.Р., МАЛЕЖИК П.І., 

КУБЕНКО С.Б. Ефективне використання ресурсів газового палива 

(Інститут газу НАН України, Київський національний університет 

будівництва і архітектури) 

5. КОВАЛЬЧУК Ю.Г., ГРИГОРУК  І.А., АРСІРІЙ В.А. Зменшення 

обмежень потужності котлів – актуальна проблема енергетики 

(Академія енергетики України) 

6. ЧУБ І.М.,ТКАЧОВ В.О., КОЗИР Н.І  Удосконалення методу 

очищення стічних вод від іонів важких металів 

(Харківський національний університет міського господарства  імені 

О.М. Бекетова) 

7. АФАНАСЬЕВ Б.А., БОЧОРОШВИЛИ Г.Д., КЕРШ В.Я.,  

ХЛЫЦОВ Н.В. Оптимизация тепловой защиты монолитного 

перекрытия 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

8. ДОРОШЕНКО Ж.Ф., ПОТАПОВ М.Д. Современные проблемы 

организации энергосбережения в муниципальных системах 

теплоснабжения 

(Государственный университет «Одесская политехника», Одесская 

национальная академия пищевых технологий) 

9. АФАНАСЬЄВ Б. А., ЧЕРНЕНКО А.А. 

Сонячні теплові та фотоелектричні системи інтегровані у фасадні 

конструкції будівель 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

10. АФАНАСЬЄВ Б.А., ХЛИЦОВ М.В. Енергозберігаюча повітряна 

система опалення з нестаціонарним тепловим навантаженням 

приміщень 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

https://meet.google.com/zot-qqny-siq
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/ВАСИЛЕНКО%20В.І.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Арсірій%20О.О%20.,%20Смик%20С.Ю.,%20Подуфала%20Т.С.,%20Ступакова%20І.Г.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Арсірій%20О.О%20.,%20Смик%20С.Ю.,%20Подуфала%20Т.С.,%20Ступакова%20І.Г.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/ЖУК%20Г.В.,%20КРУШНЕВИЧ%20С.П.,ПРЕДУН%20К.М.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Ковальчук%20Ю.Г.%20Григорук%20І.А.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Ковальчук%20Ю.Г.%20Григорук%20І.А.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Чуб%20І.М.Ткачов%20В.О..doc
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Чуб%20І.М.Ткачов%20В.О..doc
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/АФАНАСЬЕВ%20Б.А.,%20БОЧОРОШВИЛИ%20Г.Д.,%20КЕРШ%20В.Я.,%20ХЛЫЦОВ%20Н.В.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/АФАНАСЬЕВ%20Б.А.,%20БОЧОРОШВИЛИ%20Г.Д.,%20КЕРШ%20В.Я.,%20ХЛЫЦОВ%20Н.В.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/АФАНАСЬЄВ%20Б.%20А.,%20ЧЕРНЕНКО%20А.А.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/АФАНАСЬЄВ%20Б.%20А.,%20ЧЕРНЕНКО%20А.А.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/АФАНАСЬЄВ%20Б.%20А.,ХЛИЦОВ%20М.В.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/АФАНАСЬЄВ%20Б.%20А.,ХЛИЦОВ%20М.В.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/АФАНАСЬЄВ%20Б.%20А.,ХЛИЦОВ%20М.В.docx
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Секція I 

 

ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ, ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ 

ТА ОХОРОНА ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ 

 

16 грудня 2021р., початок – 10
00 

, аудиторія – СТ-42 

Приєднатися до конференції можна за посиланням: 

https://meet.google.com/zot-qqny-siq  

 

Голова секції – Ісаєв В. Ф., к.т.н., доцент, директор Інституту гідротехнічного 

будівництва та цивільної інженерії;  

 

АКСЬОНОВА І.М. Методи обгрунтування систем отримання вториного 

вуглецевого палива 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

АЛЬ-ХАМАД І.М., ЛАПАРДІН М.І. В'язкість синтетичного компресорного 

масла ISO 15 

(Одеська національна академія харчових технологій) 

АРСІРІЙ В.А., РЯБОКОНЬ П.М., ФЮТАК О.С. Підвищення ефективності 

систем теплопостачання 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

БАРИШЕВ В.П. Рівняння теплоємкості та ентальпії продуктів згорання 

газообразного палива 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

ВОИНОВ А.П., ЭЛЬКИН Ю.Г., Голубова Д.А. Частичное обновление 

котельных установок в проблеме энергосбережения 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

ГЕРАСКІНА Е.А., ДАНІЧЕНКО М.В., ХОМЕНКО О.В. Сонячна енергія та 

перспективи її використання 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

ІСАЕВ В.Ф. , СЕРБОВА Ю.М.,ВІШНЕВСЬКА О.В., САВЧУК Б.А  

Моделювання структури потоку 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

ІСАЄВ В.Ф., ГЕРАСИМЕНКО О.А., ГРІДАСОВ А.Ю, БАРБОВ І.І., 

ЛЄДЄНЬОВ О.В.  Оптимізація енергетичної ефективності роботи сонячного 

колектору і рекуператора в системі повітряного опалювання 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури,  

ПАТ «Вентиляційні системи Vents») 

https://meet.google.com/zot-qqny-siq
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Аксьонова%20І.М.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Аксьонова%20І.М.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/АЛЬ-ХАМАД%20І.М.,%20ЛАПАРДІН%20М.І..docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/АЛЬ-ХАМАД%20І.М.,%20ЛАПАРДІН%20М.І..docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Арсірій%20В.А.,%20Рябоконь%20П.М.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Арсірій%20В.А.,%20Рябоконь%20П.М.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Баришев.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Баришев.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Воинов,%20Элькин.doc
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Воинов,%20Элькин.doc
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Гераскіна,Даніченко,%20Хоменко.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Гераскіна,Даніченко,%20Хоменко.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/Ісаєв%20В.Ф.,%20Сербова%20Ю.М.,%20Вішневська%20О.В.,%20Савчук%20Б.А.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/ІСАЄВ%20В.Ф.,%20ГЕРАСИМЕНКО%20О.А.,%20ГРІДАСОВ%20А.Ю,%20БАРБУЛ%20І.І,%20ЛЄДЄНЬОВ%20О.В.docx
file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/ІСАЄВ%20В.Ф.,%20ГЕРАСИМЕНКО%20О.А.,%20ГРІДАСОВ%20А.Ю,%20БАРБУЛ%20І.І,%20ЛЄДЄНЬОВ%20О.В.docx
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ІСАЄВ В.Ф., КІОСАК В.А., ГРІДАСОВ А.Ю., ВАСИЛЕНКО Л.А., ПАНОВ 

В.Г. Вплив зміни іонізації повітря на зміну концентрації вуглекислого газу 

при загальнообмінній вентиляції 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури,  

УкрОборонпром ДП «НДІ ШТОРМ») 

ПЕТРАШ В.Д., МАКАРОВ В.О., ГЕРАСКИНА Е.А., ГОЛУБЕНКО А.В. 

Теплопостачання м. Одеси на основі парокомпресійної трансформації теплоти 

морської води 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

ШЕВЧЕНКО Л.Ф., ПЕТРАШ В.Д., ДАНИЧЕНКО Н.В., БАЛЕКА О.В. 

Особливості енергетичної сертифікації житлових будівель 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

СОРОКА М.С., ЛЄОНОВ В.Є. Методи скорочення викидів забруднюючих 

речовин з суден в атмосферне повітря 

(Херсонська державна морська академія) 

ФОЩ А.В. Модернізація систем теплопостачання 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

 

 

Секції ІI, IІI 
 

ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ 

ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

16 грудня 2021р., початок – 10
00 

, аудиторія – СТ-205 

Приєднатися до конференції можна за посиланням: 

https://meet.google.com/abm-qavh-dnk  

 

Голова секції – Прогульний В.Й., д.т.н., професор кафедри гідротехнічного 

будівництва ОДАБА; 

БЛАЖКО А.П., БААДЖИ В.Г. Екологічне оцінювання якості поверхневих 

вод в басейні річки Сарата для систем краплинного зрошення 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

ДУШКІН С.С., ШЕВЧЕНКО Т.О., ТКАЧОВ В.О., БЛАГОДАРНА Г.І. 

Ресурсозберігаючі технології в області підготовки питної води 

(Харківський національний університет міського господарства  імені О.М. 

Бекетова) 

file:///C:/Users/123/Desktop/конфИГСиГИ/2021/Конференция%2006-12-21/Тезисы/ІСАЄВ%20В.Ф.,%20КІОСАК%20В.А.,%20ГРІДАСОВ%20А.Ю.,ВАСИЛЕНКО%20Л.А.,Панов%20В.Г.docx
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ЕПОЯН С.М., СОРОКІНА К.Б., АЙРАПЕТЯН Т.С., ГАЙДУЧОК О.Г., 

СУХОРУКОВ Г.І. Вдосконалена технологічна схема з використанням 

трубчастого змішувача при підготовці питної води 

(Харківський національний університет міського господарства  імені О.М. 

Бекетова, Харківський національний університет будівництва та 

архітектури) 

КОВАЛЕНКО С.А., ПОНОМАРЕНКО Р.В., ІВАНОВ Є.В. 

Дослідження вмісту нітратів у поверхневому водному  об’єкті 

(Національний університет цивільного захисту України, м. Харків) 

КРІСТЄВ А.А. Актуальні проблеми водозабезпечення та водовідведення в 

Україні 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 

НЕДАШКОВСЬКИЙ І.П., ХОРУЖИЙ В.П. 

Енергоефективність та енергозбереження у сфері водопостачання та 

водовідведення 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури, Київський 

національний університет будівництва і архітектури) 

ОЛЕЙНИК Т.П., МАКОВЕЦКАЯ Е.А. 

Оценка возможности обратноосмотического опреснения подземных вод 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

ПОЛІЩУК А.А. О приборах для выполнения ДСанПин 2.2.4-171-10. 

(ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса) 

ПОЛІЩУК А.А. О принятии новой Директивы 2020/2184/ес о качестве воды, 

предназначенной для потребления человеком 

(ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса) 

ПРОГУЛЬНЫЙ  В.И. Проблемы водосбережения городов 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

РЕПКО К.Ю., МАНОЙЛО Є.В., МОЇСЄЄВ В.Ф. Реконструкція обладнання 

для декарбонізації води у системах водо- та теплопостачання 

(Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут») 

СОРОКІНА К.Б.  Можливості інтенсифікації процесу анаеробного 

зброджування осадів стічних вод зі збільшенням кількості отримуваного 

біогазу 

(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. 

Бекетова) 
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Секція IV 

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У МІСЬКОМУ ТА КОМУНАЛЬНОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

 

16 грудня 2021р., початок – 10
00  

Старопортофранківська 28 ауд. 215 

Приєднатися до конференції можна за посиланням: 

 

Голова секції – Суханов В.Г., д.т.н., професор, директор будівельно-

технологічного інституту; 

Приєднатися до конференції можна за посиланням: 

https://meet.google.com/qyv-tmyv-zne 

 

ВИЛИНСКАЯ Л.Н., ЗАЛОГИНА А.С., БУРЛАК Г.М. 

Organization of operated green roof 

(Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture) 

КЕРШ В.Я., КОЛЕСНИКОВ А.В., ЗАМУЛА М.А. 

Гипсосодержащий композиционный материал для теплозвукоизоляции 

перекрытий 

(Одесская государственная академия строительства и архитектуры) 

САВИЦЬКИЙ В.В. Вплив довантажень на напружено-деформований стан 

збірно-монолітних залізобетонних балок в процесі повторних навантажень 

експлуатаційних рівнів 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне) 

САВИЦЬКИЙ В.В. Розрахунок площі арматури у стиснутих залізобетонних 

елементах прямокутного профілю за чинними нормами проектування 

(Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне) 

ТАРАСЕВИЧ Д.В., БОГДАН О.В. 

Оцінка впливу вітру на теплові втрати при опаленні будівель 

(Одеська державна академія будівництва та архітектури) 
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