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Нікулін
Валерій Борисович
Випускник факультету промислового
та цивільного будівництва (1975)

У

Перший заступник керуючого — головний
інженер Товариства з додатковою
відповідальністю «Житлобуд-2». Членкореспондент Академії будівництва України

1975 р., після закінчення Дніпропетровського інженер- опалубні системи вертикальних елементів монолітного заліно-будівельного інституту, розпочав трудову діяльність із зобетонного каркасу (колони, діафрагми та ядра жорсткості),
посади інженера-проектувальника в Державному союзно- використані на будівельних об’єктах «Житлобуд-2», успішно
му проектному інституті у відділі м. Дніпродзержинська.
конкурують із кращими світовими зразками.
У будівництво впроваджені наступні розробки: проект
У 1982 р. був переведений у м. Харків для авторського
та технічного нагляду за будівництвом об’єктів Харківсько- ні рішення з формування ґрунтових подушок із дренажних
го фізико-технічного інституту. Тісно співпрацюючи з гене- матеріалів на слабких просідаючих та алювіальних суглинральним підрядником — трестом «Житлобуд-2», в 1989 р. них ґрунтах та пісках; спосіб виготовлення деформаційного
був запрошений на постійну роботу начальником виробни- шва у залізобетонних конструкціях; системи опалубки для
збірно-монолітних перекриттів, конструкції підземних парчого відділу тресту.
З 1990 р. працював головним інженером заводу залізо- кінгів з експлуатацією покрівель, що є дворовою територією
бетонних конструкцій № 14 тресту «Житлобуд-2». З 1996 по житлових будівель та ін. Суттєва частина об’єктів побудова2003 р. керував будівництвом автозаправних станцій і наф на у складних інженерно-геологічних умовах: 10–16-поверхові житлові будинки на вул. О. Яроша в м. Харкові розмітобази, а також реконструкцією нафтопереробного заводу.
В січні 2003 р. повернувся працювати в «Житлобуд-2» на щені на схилах балки, які раніше вважалися непридатними
посаду начальника УНР-427, а в грудні 2003 р. був призна- для будівництва, а житлові будинки на вул. Клинській та
чений першим заступником керуючого — головним інжене- Сухумській — на піщано-гравійній подущці в заплаві річки.
ром товариства «Житлобуд-2».
У жорстких умовах кризового періоду за підтримки ВаЗа участю Валерія Борисовича ТДВ «Житлобуд-2» впев- лерія Борисовича підприємство зуміло забезпечити пов
нено увійшло в число лідерів Харківського будівельного ноцінну життєдіяльність колективу «Житлобуд-2», який
комплексу.
збільшив обсяги виконання будіВ. Б. Нікулін — висококвавельно-монтажних робіт.
ліфікований спеціаліст, надзвиВ. Б. Нікулін є автором низчайно талановитий інженер із
ки наукових публікацій і доповіноваторським підходом щодо викодачем на багатьох науково-пракристання прогресивних технологій
тичних конференціях і семінарах.
і новітньої техніки. Під його безпоУ 2011 р. його обрано членом-косереднім керівництвом розроблені
респондентом Академії будівницт
і запатентовані передові технології
ва України.
багатошарової та двошарової стін із
За високі професійні досягзахисною конструкцією, збірно-монення удостоєний звання лауренолітний спосіб зведення будівель.
ата Міжнародної нагороди «ЛавТакож розроблена ефективна та екори слави». Нагороджений медаллю
номічна система армування моноБудівельної палати України «Зололітних і збірно-монолітних карката кельма». За особистий внесок
сів, яка широко застосовується при Влітку на будівництві житлового
у соціально-економічний розвиток
проектуванні та будівництві житло- монолітного будинку в перестановчій
України нагороджений медаллю
вих будинків і торгово-виставкових опалубці, останній щит. Зліва направо:
«Ділова людина України»; відзнакомплексів з кроком колон до 9 м. М. Катрич, В. Ткач, В. Нікулін,
чений почесним званням «Взірець
Створені Валерієм Борисовичем А. Андріанов, А. Катрич (ІІІ курс, 1973 р.)
професіоналізму».
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