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Пpo виклa.цaчiв' якi пpaЩoloTЬ зa сyМiсницTBoМ' y Киiвськoмy
нaцioнaлЬнoМy yнiBеpситeTi бyлiвництвa i apxiтектypи:

БAсoк Бopис Iвaнoвич _ зaвiдyBaЧ нayкoBoгo вiддiлy Iнститyтy теxнiчнoi
теплoфiзики HAH Укpaiни.
Пpaцюе в КHУБA зa оyМiсництBoМ нa 0,25 cтaвки пoсaди пpoфесopa кaфедpи
тrплoтrхнiки зО1.02.2О21p.лo30.06.2021p. (нaкaз вiд27.01.2021p. Л! 75i1).

ГPИГoPoBCЬКИЙ Петpo €вгенoвич - пepшrий зaсTyпник диpектopa З
нayкoвoi poбoTи ДП <Hayкoвo-дoслi,цний iнститyт бy.Цiвeльнoгo
BиpoбtiицтBa>.
Пpauюе в КHУБA зa сyМiстrицтBoМ I{a 0,5 стaвки пoсaДи зaвiдyвa.ra кaфедpи
aвтoМaTизaцiiтeхнoлoгiчних пpoцесiB з01l.09.2О20p.тl'oЗ0'06'2021p. (нaкaз вiд
28'08.2020p. Nэ 698/ 1 ).

сCИПЕHкo Aллa fiмитpiBнa - генеpaЛьний диpектop (}IayкoBo-,цoслiднoгo
iнститyтy iннoвaцiйнoгo бyДiвниuтвa> УкpaiнськoТ Aкaдемii Hayк.
Пpaцroе в КНУБA зa сyмiсництBoМ I]a 0,5 стaвки пoсaди пpoфесopa кaфeдpи
opгaнiЗaцii тa yпpaвлiння бyдiвництвoм з 01.02.202|p, пo З0.06.202lp. (нaкaз
вtд 27'0I.202|p. Nэ 7 7 l 1 ).

ЖУК Геннaдiй Biлiopoвиu _ зaсTyпник .циprктopa з нayкoвoТ poбoти Iнститyту
гaзy НAH Укpaiни'
Пpauюс в КHУБA зa сумiсництвoм
тепЛoгaзoпoсTaЧaннЯ тa вeнтиляшii
27.01.2021p. Ns 7511).

нa0,25 стaвки пoсaДи пpoфесopa кaфедpи
з 0|.02.202|p. пo 30.06.202lp. (нaкaз вiд

/f,,oJ: "(а/l



oMЕЛЬЧУк Baсиль Петpoвиu - гoлoвний теxнoЛoг ПAT <.Цoмoбy,цiBний

кoмбiнaт Ns 4>.
Пpauroе в КHУБA зa сyмiсництвoМ нa 0,25 стaвки flocaДИ ДoцеI{Ta кaФедpи

т&нoлoгii бу.Цiвельних кoнcтpyкцiй i виpoбiв з О|,02.202|p' пo 30.06.2021p.

(нaкaз вiд 27.01 .202|p. }г9 75l1).

ПIПA Boлoдимиp Biктopoвич _ зaсTyпIlик диprкTopa ToB <.{opolкнс

пiдпpиeмствo <Aлькop>.
пpauюс в КHУБA зa сyмicництBoМ нa 0,25 cтaвкипoсaди пpoфесopa кaфедpи

т&нoлoгii бy.Цiвeльниx кoнстpyкцiй i виpoбiв з 01.02.2О21p. пo 30.06.2021p.

(нaкaз вiд 21'0I.2021p. NЪ 7511).

TИMolIIЕHкo Cеpгiй Aнaтoлiйoвич - вiЦe-пpезидент Кopпopaцii <,{БК-

Житлoбyл>.
Пpaцюс в КHУБA зa сyмiсництвoМ нa 0,25 отaвки пoоa.ци пpoфесopa кaфедpи

т&нoлoгii бy'Цiвельниx кoнстpyкцiй i виpoбiв з ОI.О2.202|p. пo 30'06.2021р.

(нaкaз вiд 27.0|.2О2Ip' No 7511).

шИЛЮК Петpo CтепaнoвиЧ _ Гoлoвa Haгля.цoвoТ paди ПAT <floмoбyлiвний

кoмбiнaт Ns 4).
Пpaцroе в КHУБA зa сyмiсництBoМ нa 0,25 стaвки пoсa.ци пpoфeсopa кaфедpи

теxнoлoгii бyдiвельних кoнотpyкцiй i виpoбiв з 0\.02.2021p. пo 30.06.2021p.

(нaкaз вiД 27.01.202|p. N9 7511)'
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