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Склад
Науково-методичної ради з питань охорони культурної
спадщини
Міністерства культури України
1.

Бевз
Микола

2.

Валентинович
Биков
Олексій

3.

Володимирович
Биков
Іван

4.

Юрійович
1. Бондар
Ганна

5.

Вячеславівна
2. Віхарєв
Микола

6.

Володимирович
3. Івакін
Всеволод

завідувач кафедри архітектури та реставрації
Національного університету ''Львівська
політехніка'', доктор архітектури, професор,
віце-президент УНК ІКОМОС (за згодою)
архітектор, дослідник архітектури періоду
радянського модернізму (за згодою)

архітектор, заступник голови Київського
обласного товариства УТОПІК (за згодою)

архітектор, мистецтвознавець, народний
депутат Верховної Ради України IX скликання
(за згодою)
архітектор, головний архітектор проектів
ТОВ архітектурне-конструкторське бюро
«Віхарєв» (за згодою)
кандидат історичних наук (археологія), в.о.
заввіділом археології Києва Інституту

Глібович
7.

4. Кармінський
Анатоль

8.

Маркович
Карпенко
Лідія

9.

Василівна
Крилова
Галина
Анатоліївна

10.

Криштоп
Тетяна
Володимирівна

11. 5. Куделін
Андрій
Євгенович

12.

Осиченко
Галина
Олексіївна

13. 6. Лосицькій
Юрій
Георгійович

археології Національної академії наук України
(за згодою)
голова комітету аналітики будівельної галузі,
член президії Будівельної палати України,
заслужений будівельник України, професор
(за згодою)
історик-музеєзнавець, заступник директора
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Міжнародний центр культурної спадщини та
культурних цінностей» (за згодою)
головний спеціаліст відділу дозвільної та
погоджувальної документації у сфері охорони
культурної спадщини Управління охорони
культурної спадщини Міністерства культури
України, секретар Науково-методичної ради
заступник директора з наукової роботи та
просторового планування Товариства з
обмеженою відповідальністю
«УКРНПІЦИВІЛЬБУД» (за згодою)
архітектор, член Спілки архітекторів України,
заступник начальника відділу нормативнометодичного забезпечення містобудівного
проектування державного підприємства
«Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст «Діпромісто»
ім. Ю.М. Білоконя» (за згодою)
доктор архітектури, професор кафедри
архітектури будівель і споруд та дизайну
архітектурного середовища Харківського
національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова (за згодою)
український архітектор-реставратор,
заслужений архітектор України, членкореспондент Академії архітектури України,
член Національної комісії України у справах
ЮНЕСКО, член міжнародної організації

14. 7. Маніфасова
Тетяна
15.

Григорівна
Ревський
Іван
Сергійович

16. 8. Тимкович
Василь
Юрійович

17.

Титова
Олена
Миколаївна

18.

Товбич
Валерій
Васильович

ІКОМОС, лауреат премії
ім. І. В. Моргилевського (за згодою)
мистецтвознавець, дослідник культурної
спадщини, Директор ТОВ «Український центр
досліджень архітектурної спадщини», дійсний
член ICOMOS (за згодою)
кандидат архітектури, доцент кафедри основ
архітектури Придніпровської державної
академії будівництва та архітектури, дійсний
член Міжнародної організації Українського
національного комітету IСOMOS, член
Науково - методичної ради
Дніпропетровського обласного центру з
охорони історико-культурних цінностей
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації (за згодою)
директор Українського державного науководослідного та проектного інституту
«УкрНДІпроектреставрація», кандидат
технічних наук, доцент, дійсний член Академії
будівництва України, дійсний член
Міжнародної організації Українського
національного комітету IСOMOS, лауреат
Державної премії України в галузі архітектури
(за згодою)
археолог, директор Центру пам'яткознавства
Національної академії наук України та
Українського товариства охорони пам'яток
історії та культури, кандидат історичних наук,
заслужений працівник культури України, член
бюро Головної ради УТОПІК, дійсний член
ICOMOS (за згодою)
професор, доктор архітектури, завідувач
кафедри інформаційних технологій в
архітектурі КНУБА, член редколегій 7-ми
наукових збірок, двох спеціалізованих рад по
захисту докторських дисертацій, науковий
керівник НДІ теорії, історії архітектури,

19. 9. Цяук
Лариса
Ігорівна
20.

Шулешко
Інна
Володимирівна

містобудування і дизайну (КНУБА)
(за згодою)
архітектор-реставратор; заступник директора,
головний архітектор інституту
«УкрНДІпроектреставрація», дійсний член
Міжнародної організації Українського
національного комітету IСOMOS (за згодою)
історик, мистецтвознавець, фахівець-практик з
розробки науково-проектної документації,
проектів нормативно-правових актів у сфері
охорони культурної спадщини, експерт з
питань дотримання пам’яткоохоронного
законодавства, в.о. директора Державного
підприємства «Всеукраїнський науковометодичний та дослідно-інформаційний центр
архітектурної спадщини» (за згодою)

