
Криворучко Юрій Іванович https://zp.edu.ua/?q=node/8279 

1. Розробник понад 100 концептуальних проектів реконструкції та розвитку 

історичних міст Західної України. Автор понад 160 наукових публікацій. Учасник 18 

архітектурних виставок в Австрії, Польщі та Україні. 

2. Відзнаки та нагороди: 
Отримав ряд міжнародних грантів на виконання проектів в області містобудування 

та сакральної архітектури.  

3. 2006-2012 рік - Головний архітектор м. Львова, начальник управління 

архітектури Львівської міської ради 

 

 

Русанова Ірина Василівна https://zp.edu.ua/?q=node/8281 
1. Підручники: 

 Применение математических методов и вычислительной техники в учебном 

rрадостроительном проектировании : учебное пособие для студентов специальности 

1201 - «Архитектура» / І.В.Русанова в составе авторского коллектива под научн. 

руководством І.О.Фомина // Министерство высшего и среднего специального 

образования УССР УМК по высшему образованию г.Киев.-1990 г.- 88 с. 

 Транспорт у містобудівній організації міста : Навчальний посібник для студентів 

спеціальності 1201 «Архітектура» / І.В.Русанова, Б.С.Посацький Навчально - 

методичний кабінет з вищої освіти, Львів, політехнічний інститут. - К., 1991. - 104 с.: 

іл.-Бібліогр.: с.102-102 (17 назв). 3. Інженерний благоустрій територій: підручник / 

І.В.Русанова, Г.М.Шульга : -Л.: Видавництво «Растр-7», 2009. - 210 с., іл. Бібліогр. - 

с.209 (21 назва).  

2. Відзнаки та нагороди: 

 Премія Ради Міністрів СРСР (1978) за проектування нових будівель Львівської 

політехніки; 

 Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності 

України» (2016). 

 

 

Захарова Світлана Олександрівна  https://zp.edu.ua/?q=node/8280 
Практична діяльність у галузі архітектури та дизайну з 1993 р. 

Авторські проекти: 
 Проект малої архітектурної форми на площі будинку культури ВАТ 

«Запоріжвогнетрив», 

 Дизайн інтер’єра  центру надання інтернет-послуг в смт. Кирилівка Акимівський 

район, Запорізька область 

 Проект реконструкції заводу металопластикових вікон «Вінтера» з адміністративно-

побутовим корпусом по вул. Столбова, 36б, в м. Дніпропетровськ 

 Проект реконструкції адміністративних приміщень будинку зв'язку «Укртелеком» під 

кафе по пр. Леніна, 133 

 Проект будівництва будинку зв'язку «Укртелеком» по вул. Центральна, 124 в смт 

Білозерка Василівського району Запорізької області. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB25_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB25_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB


 

Зубричев Олександр Сергійович   https://zp.edu.ua/?q=node/8282 

1. Патенти: 

 Пат. 77097 України МПК А63С 19/00. Система вдосконалення штучного ландшафту: 

[патент на корисну модель] / Зубричев О.С., Срібнюк С. М.; заявники та 

патентовласники: Зубричев О.С., Срібнюк С. М.– № u 2012 09331; заяв. 30.07.12; 

публ. 25.01.13, Бюл. №2. 

 Пат. 76635 України МПК А63С 19/00. Спосіб утворення штучного ландшафту: 

[патент на корисну модель] / Срібнюк С. М., Ніколаєнко В.А., Зубричев О.С.; 

заявники та патентовласники: Срібнюк С. М., Ніколаєнко В.А., Зубричев О. С. – № u 

2012 07783; заяв. 25.06.12; публ. 10.01.13, Бюл. №1. 

 Пат. 71749  України  МПК  А47С 11/00. Садово-паркова лава: [патент на корисну 

модель] / Срібнюк С. М., Ніколаєнко В.А., Зубричев О.С.; заявник та патентовласник 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – № u 

2012 00306; заяв. 10.01.12; публ. 25.07.12, Бюл. №14. 

2. Відзнаки та нагороди: 

 ПАТЕНТ на корисну модель № 139404 "Злітно-посадкова понтонна смуга" 10.01.2020 

 

 


