
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

Факультет водного господарства, будівництва та землеустрою 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання ради роботодавців факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою 

 

06.02.2019р.                                                                                             м. Херсон 

 

Голова -  Картавцев М.М., директор приватного акціонерного товариства 

молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК) 

Секретар – Шапоринська Н.М. 

 

Присутні: Присутні: Яремко Ю.Є, перший проректор, проректор з 

науково – педагогічної роботи; Чемерис М.В.- Херсонське міське управління 

водопостачання та каналізації; Козленко Є. В. - Управління каналів 

Інгулецької зрошувальної системи; Романенко О.О., - Управління Північно – 

Кримського каналу; Дубачинський А.Г. - ТОВ АТФ «Агро Діло»; Давискиба 

Р.Т. - Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру, 

ДП «Херсонгеоінформ»; Шапран І.А. - Державне управління 

Держгеокадастру у Херсонській області; Мельник М.А. - Херсонська філія 

державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», ХФ 

ДУ«Держгрунтохорона»; Пєсков І. В. - Одеський науково-дослідний інститут 

судових експертиз Міністерства юстиції України, ОНДІСЕ; Романюк С.С. - 

приватне підприємство «Індустріальна промислова компанія»; Святєнко І.Є. 

– ООО «Спецстрой – Херсон»; Петрук В.М. - Державний науково-дослідний 

та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»; Галіберда 

О. М., - ТОВ «Будівельне монтажне управління 617»; Калініченко В.А. - ТОВ 

«Будівельне монтажне управління 617»; Попова Т.М. - ТОВ ВКП «ССМУ 

10»; Пепель А.В. – ТОВ «Будівельна компанія «ПраймКонтакт»; Картавцев 

М.М. - приватне акціонерне товариство молодіжний житловий комплекс 

(ПрАТ МЖК); Пакула О. А. - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Миколаївводпроект»; Уманська В. В. - Державне підприємство"Дослідне 

господарство інституту рису Національної Академії Аграрних Наук 

України"; Литвин С. М. Управління Головного Каховського магістрального 

каналу; Шукрута О. М. Чаплинське управління водного господарства; 
Кулаковський А. М. - Каланчацьке управління водного господарства; 

Забалуєв О. Е. - Каховське міжрайонне управління водного господарства; 

Горобей Г. М. - Олешківське міжрайонне управління водного господарства; 

Артюшенко В.В., декан факультету водного господарства, будівництва та 

землеустрою; заст. декана Волошин Н.Н.; Шапоринська Н.М. - завідувач 

кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій; 

Чеканович М.Г., завідувач кафедри будівництва; Дудяк Н.В., завідувач 

кафедри геодезії, картографії та землеустрою.  

 



 

Порядок денний 

 

1. План роботи Ради роботодавців на 2019 -2020р.р. 

Доповідає Яремко Ю.І. 

2. Про підготовку фахівців за спеціальностями факультету з 

урахуванням сучасних вимог виробництва. 

Доповідає: Литвин С. М. Управління Головного Каховського 

магістрального каналу 

3. Про створення секцій роботодавців у Раді роботодавців. 

Доповідає: Картавцев М.М., директор приватного акціонерного 

товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК) 

4.Про підведення попередніх підсумків діяльності Ради за 2018 рік. 

Доповідає Картавцев М.М., директор приватного акціонерного 

товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ МЖК) 

Різне 

 

По першому питанню слухали: Яремко Ю.Є, першого проректора, 

проректора з науково – педагогічної роботи, який відкрив засідання ради 

роботодавців з тематикою, яка базувалась на трьох основних принципах 

«Освіта – наука – виробництво». Запропонував розглянути та затвердити 

план роботи на наступний рік, базуючись на цих трьох принципах. 

В обговоренні приймали участь: Картавцев М.М., директор 

приватного акціонерного товариства молодіжний житловий комплекс (ПрАТ 

МЖК); Пєсков І. В. - Одеський науково-дослідний інститут судових 

експертиз Міністерства юстиції України, ОНДІСЕ; Святєнко І.Є. – ООО 

«Спецстрой – Херсон»; Пепель А.В. – ТОВ «Будівельна компанія 

«ПраймКонтакт» та ін., які внесли свої пропозиції 

Постановили: затвердити план роботи на 2019-2020р. 

По другому питанню слухали: Литвина С. М. - Управління Головного 

Каховського магістрального каналу про підготовку фахівців за 

спеціальностями факультету з урахуванням сучасних вимог виробництва. Він 

доповів про необхідність залучення здобувачів вищої освіти до роботи над 

науковими темами госпдоговірних тематик, та на базі цих робіт виконувати 

курсові проекти та кваліфікаційні роботи. 

В обговоренні приймали участь: Найдьонов В. Г. - Державне 

підприємство «Дослідне господарство «Асканійське» Асканійської державної 

сільськогосподарської дослідної станції інституту зрошуваного землеробства 

національної академії аграрних наук України»; Пакула О. А. - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Миколаївводпроект»; та ін., які підтримали 

пропозицію Литвина С.М. 

Постановили: прийняти до відома та залучати здобувачів вищої освіти 

до госпдоговірних тематик. 



По третьому питанню слухали: голову ради роботодавців Картавцева 

М.М., директор приватного акціонерного товариства молодіжний житловий 

 
 

 

 

 



Додаток А 

 

Список членів ради роботодавців, які входять до секції зі спеціальності 194 

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

 

1. Чемерис МихайлоВасильович,- директор Міське Комунальне П 

«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства 

м. Херсона»; 

2. Козленко Євгеній Володимирович - кандидат сільськогосподарських 

наук, заступник начальника, відокремленого підрозділу Управління 

каналів річки Інгулець;; 

3. Литвин Сергій Михайлович - начальник Управління Головного 

Каховського магістрального каналу; 

4. Шукрута Олександр Миколайович - начальник Чаплинського 

управління водного господарства; 
5. Кулаковський Анатолій Миколійович - начальник Каланчацького 

управління водного господарства; 

6. Горобей Галина Михайлівна - начальник Олешківського 

міжрайонного управління водного господарства;  

7. Артюшенко Валерій Васильович, - декан факультету водного 

господарства, будівництва та землеустрою; 

8. Волошин Микола Миколайович – ДВНЗ «ХДАУ». Заст. дукана 

факультет водного господарства, будівництва та землеустрою; 

9. Шапоринська Наталя Миколаївна - завідувач кафедри гідротехнічного 

будівництва, водної інженерії та водних технологій. 

 


