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9. Ш олух Н. В., д. арх., доцент, Маленко М. А., преподаватель- 
стажер (Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры)

О проблемах восстановления культурно-исторической среды в техногенно- 
загрязненных районах городов Донбасса

10. ГОчугш С.Ф., д.т.н., проф есор, Скляренко С.О., к.т.н., доцент, 
Крижашвський С.С., студент (Полтавський нащональний техш чний  
уш верситет 5меш Юр1я Кондратюка)

Класифжащя пасажирських nideicnux канатних dopiz
11. Чемакша О.В., кандидат архгтектури, доцент (Нащональний 

ав1ацшний ушверситет)
Передумови реабштацп порушеного мкького середовища вугледобувних

регютв
12. Голик Й.М., к.т.н., доцент, Н есух М.М., асистент (Ужгородський 

нацюнальний техш чний ушверситет)
Вплив pinoK на формування функцюнальног структуры поселенъ

13. Гнесь 1.П., к.арх., доцент, Джуда О.О., студент (Нацюнальний 
уш верситет "Льв1вська полггехшка')

Елементи полгфункцюнальних вертикальных ферм в cmpyxmypi 
багатоквартирного житла

14. Гнесь I. П., к. арх., доцент, Стрипа Г.1., студент (Нацюнальний 
уш верситет "Льв1вська полггехшка’')

Екожитло як можливктъ вШовлення зв'язку людини i природы
15. Гнесь I. П., к. арх., доцент, Кошулинський Д.Р., студент 

(Нащональний уш верситет "Льв1вська полггехшка")
Аофт як особливий тип житлового середовища

16. Гнесь Л. Б., к. арх., доцент (Льв1вський нащональний аграрний 
уш верситет (м. Дубляни)

Тенденцп еволюцй сучасног сглъсъког садиби
17. Гапонова Л.В., к.т.н., доцент (Харьковская национальная 

академия городского хозяйства)
Расчет на возможную конденсацию водяных паров современных 

ограждающих конструкций
18. Ананян И.И., ст.н.с. (ЛНИПроект "Градостроительство и 

землеустройство"), старший преподаватель (Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры)

Методические положения разработки территориальной схемы 
комплексной реконструкции жилой застройки

19. Бачинська О. В., старший викладач (Кшвський нащональний 
уш верситет буд!вництва i архггектури)

Руты кторичных xpaMie у сучасному мкькому середовищ1 Киева
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