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Н

ародилася 20 серпня 1964 р. у м. Києві. Трудову
кар’єру розпочала в 1981 р. у ШБУ-41 помічником начальника відділу кадрів. У 1982 р. Олена
Василівна стала студенткою Київського автомобільнодорожнього інституту, який із відзнакою закінчила
в 1987 р., здобувши фах інженера-будівельника за
спеціальністю «Автомобільні дороги».
Того ж року почала працювати інженером у проектному інституті «Укрдіпродор». Була провідним
спеціалістом управління реформування ціноутворення,
методології експертизи та контролю вартості
будівництва в Держбуді України, після реорганізації
Держбуду в Міністерство будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України — головним спеціалістом.
З 2005 р. О. В. Берендєєва розпочала свою кар’єру в
ДП «ЦС Укрінвестекспертиза» на посаді заступника
начальника відділу кошторисів, економіки та організації будівництва. У 2007 р. була призначена першим
заступником директора ДП «ЦС Укрінвестекспертиза»,
у 2008 р.реорганізованого в ДП «Укрдержбудекспертиза».
З 2008 р. до сьогодні Олена Василівна — перший заступник директора ДП «Укрдержбудекспертиза». У 2011 р.
вона отримала диплом із відзнакою магістра Київського національного економічного університету імені
В. Гетьмана.
Олена Василівна Берендєєва має 33 роки стажу роботи у сфері містобудування, яка стала особливо
плідною в ДП «Укрдержбудекспертиза». Метою та
основними напрямами діяльності цього підприємства є:
– проведення експертизи проектів будівництва
та визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та
довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення (зокрема доступності для осіб із обмеженими фізичними можливостями
й інших маломобільних груп населення) санітарного й
епідеміологічного благополуччя населення, охорони
праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та
радіаційної безпеки, енергозбереження й енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва, а
також містобудівної документації;
– надання консалтингових послуг із питань
будівництва.

Обов’язковій експертизі підлягають об’єкти, що
належать до ІV і V категорій складності, споруджуються
в місцях зі складними інженерно-геологічними та
техногенними умовами, а також проекти із залученням
бюджетних коштів і кредитів, наданих під державні
гарантії.
Сьогодні в ДП «Укрдержбудекспертиза» працює
560 високваліфікованих професіоналів своєї справи,
зокрема й 345 експертів, 248 із яких є експертами за
окремими напрямами. Галузевий розподіл роботи дає
змогу проводити якісну та всебічну експертизу проектів будівництва в короткі терміни.
Із року в рік через ДП «Укрдержбудекспертиза» та
його відокремлені підрозділи проходять тисячі проектів
будівництва. Переважна більшість із них потребує додаткового розгляду, доопрацювання чи навіть суттєвих змін.
Проводячи експертизу проектів будівництва,
підприємство сприяє підвищенню якості технічної
документації, щоб побудовані комплекси, будинки та
споруди різного призначення під час введення в експлуатацію були технічно прогресивними, мали високі показники якості продукції та відповідали будівельним
нормам, правилам і стандартам України. Така експертиза є гарантією безпеки населення — екологічної,
санітарно-епідеміологічної, пожежної, енергетичної.
Ще одна важлива функція експертизи — контроль
якості кошторисної документації проектів, які фінансує
держава або кредитори під державні гарантії. Відслідковуючи невиправдане завищення або заниження замовниками сум, витрачених на будівництво, в різні роки
підприємство зберігало для державного бюджету
України від 4 до 18 млрд грн. Так ДП «Укрдержбудекспертиза» робить вагомий внесок у розвиток промисловості та цивільного будівництва, соціальної сфери та в
розбудову інфраструктури нашої держави.
Як непересічний фахівець у своїй галузі, Олена
Василівна Берендєєва належала до числа авторів низки
важливих нормативних документів: ДБН А.2.2-3:2014
«Склад та зміст проектної документації на будівництво»; ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації
проведення експертизи проектної документації на
будівництво»; ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення
класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва».
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