НДІБК – 75 років!

Ю

вілей державного
підприємства
«Державний
науково-дос лідний
інститут будівельних конструкцій» (НДІБК) – без перебільшення, знакова подія для
всього будівельного комплексу країни. Бо без участі цієї
провідної науково-дослідної
установи будівельної галузі,
що спеціалізується на дослідженнях і проектуванні будівельних конструкцій, будівель
і споруд різного призначення,
обходилося мало яке помітне
будівництво.
Та й побіжний перелік
об’єктів, у проектуванні та будівництві яких брали участь
фахівці НДІБК, говорить сам за себе: музей історії
Великої Вітчизняної війни, універмаг «Дитячий
світ», «Будинок художника», «Будинок торгівлі»,
автобусний парк в Дарниці, Національна дитяча
спеціалізована лікарня «Охматдит», міст «Метро» та міст через Десенку в м. Києві, Запорізька
та Південноукраїнська АЕС, приоб’єктний готель
спортивно-концертного комплексу «Одеський
Палац спорту», будівля ЦУМу, Чоколівський
комунікаційний колектор, заводи «Арсенал» і
«Більшовик», забудови житлових масивів у Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі
та ін., реконструкція будинків Національного банку України, Національної опери України
ім. Т.Г. Шевченка, Національної філармонії, відбудови Михайлівського Золотоверхого монастиря,
Успенського собору Києво-Печерської лаври,
Одеського театру опери та балету, реконструкція Київського залізничного вокзалу, науковоекспертне супроводження експлуатації об’єкта
«Укриття» Чорнобильської АЕС та виконання
робіт щодо перетворення його в екологічно безпечну систему та безліч інших.

В Інституті створені і функціонують наукові школи за напрямами: залізобетонні конструкції, енергоефективність
в будівництві, основи і фундаменти, інженерний захист
територій, будинків і споруд.
Інститут як наукова організація світового рівня
представляє Україну в Міжнародній федерації із залізобетону fib, Міжнародній асоціації
сейсмостійкого будівництва
(ІАЕЕ), Європейській асоціації
з сейсмостійкого будівництва
і сейсмології (ЕАЕЕ) та Європейському союзі з технічних
ухвалень у будівництві (UEAts).
Інститут є базовою організацією Мінрегіону з науково-технічної діяльності у будівництві в напрямі
формування національної нормативної бази,
інтегрованої в міжнародний нормативно-правовий простір технічного регулювання в будівництві, підвищення надійності та безпеки будівель і споруд, забезпечення енергозбереження
та підвищення енергоефективності будівель і
споруд, перетворення об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС в екологічно безпечну систему,
проектування та будівництва в складних інженерно-геологічних умовах та сейсмостійких конструкцій будівель і споруд, а також встановлення
оцінки відповідності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
Постановою Уряду від 4 березня 2015 року
№ 83 НДІБК включено до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Це зобов’язує колектив інституту до наполегливої творчої праці, аби і надалі залишатися
на передових позиціях формування і реалізації
науково-технічної політики будівельної галузі.
Віримо, що воно так і станеться.
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