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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ,
КОЛЕГИ !

З ве ли кою радістю пре зен тую Вам пер ший
но мер на уко во-ви роб ни чо го жур на лу «Про мис ло ве
будів ниц тво та інже нерні спо ру ди», зас нов ни ка ми
яко го висту пи ли дер жав на кор по рація «Укрмон таж -
спец буд» та ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція
ім. В.М. Ши ма но всько го».

Жур нал із та кою на звою існу вав про тя гом 34 років (1959 – 1993 рр.) і ко рис ту-
вав ся не а би я ким ав то ри те том се ред фахівців будівель ної га лузі. Сьо годні жур нал
«Про мис ло ве будівниц тво та інже нерні спо ру ди» от ри мав своє дру ге жит тя і,
сподіва юсь, воно буде дов гим і цікавим.

Го лов ною ме тою на шо го ви дан ня є висвітлен ня до сяг нень на уко во-технічної та
ви роб ни чої діяль ності про ек тних і на уко во-дослідних інсти тутів, будівель них
організацій, підприємств будіндустрії, по пу ля ри зація пе ре до во го досвіду в га лузі
про мис ло во го будівниц тва та інже нер них спо руд, озна йом лен ня з дер жав ною інвес -
тиційною політи кою, досвідом впро вад жен ня новітніх тех но логій, ко нструкцій,
будівель них ма теріалів у про цесі спо руд жен ня ве ли ких ви роб ни чих ком плексів ба зо -
вих га лу зей еко номіки та зве ден ня склад них інже нер них спо руд тощо. Ми та кож
пла нуємо об го во рен ня ма теріалів, які вик ли кають по леміку се ред фахівців.

На сторінках на шо го жур на лу Ви, ша новні чи тачі, знай де те інфор мацію щодо
про це су інтег рації га лу зе вої на уки у ви роб ниц тво, удос ко на лен ня про ек тної спра ви, 
пра во во го та нор ма тив но го поля, дозвільної сис те ми та сис те ми управління
якістю ви ко ну ва них робіт у будівництві.

Ре дакція жур на лу док ла де усіх зу силь аби ви дан ня було ціка вим та ко рис ним для
спеціалістів будівель ної га лузі, на уковців та тих, хто при свя тив себе цій бла го -
родній справі.

Зап ро шуємо до творчої співпраці усіх, хто має ба жан ня поділи ти ся із чи та ча ми
на ко пи че ним досвідом та знан ня ми з різних ас пектів спо руд жен ня об’єктів про мис ло -
во го при зна чен ня.

Ви – наші перші чи тачі, і ми маємо надію на плідне твор че спілку ван ня.

З по ва гою,
го лов ний ре дак тор жур на лу
« Про мис ло ве будівниц тво та інже нерні спо ру ди »,
віце-пре зи дент 
дер жав ної кор по рації 
« Укрмон таж спец буд »                                                 Во ло ди мир Адріанов
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УКРНИИПРО Е КТСТАЛЬ КО НСТРУК ЦИЯ
им. В.Н. ШИ МА НОВ СКО ГО:

ПУТИ РАЗ ВИ ТИЯ

Укра ин ский на учно-ис сле до ва те льский и
про ек тный ин сти тут сталь ных ко нст рук -

ций име ни В.Н. Ши ма нов ско го – от кры тое
ак ци о нер ное об щес тво – су щес тву ет с 1944 г.
сна ча ла как Осо бое про ек тное бюро по вос ста -
нов ле нию раз ру шен ных мос тов и дру гих важ -
ней ших со ору же ний в Укра и не, за тем с 1960 г. –
как Го су да рствен ный про ек тный ин сти тут, а с
1983 г. – Го су да рствен ный про ек тный и на учно-
ис сле до ва те льский ин сти тут. В июне 1994 г. в
со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Укра и ны
«О кор по ра ти за ции го су да рствен ных пред при я -
тий» ин сти тут был ре ор га ни зо ван в от кры тое
ак ци о нер ное об щес тво. Пос та нов ле ни ем Ка би -
не та Ми нис тров Укра и ны в 1997 г. ин сти тут
вклю чен в пе ре чень на учно-тех ни чес ких орга -
ни за ций, име ю щих стра те ги чес кое зна че ние
для эко но ми ки и бе зо пас нос ти го су да рства. В
2000 г. ин сти тут был на зван в честь его ди рек то -
ра Ви та лия Ни ко ла е ви ча Ши ма нов ско го, ко то -
рый ру ко во дил им в те че ние двад ца ти лет и внес 
боль шой вклад в раз ви тие ин сти ту та. Он со здал
в ин сти ту те на учную часть и со хра нил его как
це лос тную орга ни за цию в пе ри од эко но ми чес -
ко го спа да 1990-х го дов.

В на сто я щее вре мя ОАО «УкрНИИпро е кт -
сталь ко нструк ция им. В.Н. Ши ма нов ско го» яв -
ля ет ся ве ду щим на учно-ис сле до ва те льским и
про ек тным ин сти ту том в стро и тель ном ком п -
лек се Укра и ны и вы пол няет функ ции ба зо вой
орга ни за ции Мин ре ги о нстроя Укра и ны в об -
лас ти ме тал лос тро и т ельства. По ре зуль та там
го су да рствен ной ат тес та ции ин сти тут от не сен к 
ка те го рии орга ни за ций, ко то рые опре де ля ют
го су да рствен ную на учно-тех ни чес кую по ли ти -
ку в сфе ре стро и т ельства. Он вклю чен в Госу-
дар ствен ный реестр научных организаций, ко -
то рым оказывается поддержка государства.

В 2006 г. ин сти ту том был успеш но за вер -
шен ком плекс ме роп ри я тий по сер ти фи ка ции
сис те мы ме нед жмен та ка чес тва на со от ве тствие
тре бо ва ни ям меж ду на род ных стан дар тов
ISO 9001:2000.

До по след не го вре ме ни ин сти тут ра бо тал
как спе ци а ли зи ро ван ная орга ни за ция в об лас ти 
ис сле до ва ния и про ек ти ро ва ния стро и тель ных
ме тал ло ко нструк ций. Его спе ци а лис та ми было
раз ра бо та но бо лее 22 тыс. про ек тов зда ний и со -
ору же ний для 35 стран мира, в ре зуль та те чего
был на коп лен боль шой про ек тный и на учный
опыт в об лас ти теории и практики создания
строительных металлоконструкций.

Важ ной и от ве тствен ной за да чей в пе ри од
ста нов ле ния ин сти ту та была раз ра бот ка про ек -
та цель нос вар но го мос та че рез р. Днепр в Ки е ве, 
вы пол нен но го в тес ном со труд ни чес тве с Ин -
сти ту том элек тро свар ки им. Е.О. Па то на. При -
ме ра ми дру гих мос то вых пе ре хо дов, ре а ли зо -
ван ных по про ек там ин сти ту та, мо гут слу жить
пе ше ход ные мос ты че рез реки: Днепр – в г. Ки е ве,
Те те рев – в г. Жи то ми ре, Уж – в г. Ко рос те не.
При ре ко нструк ции про ез да по пло ти не Днеп -
ро гэ са был ре а ли зо ван раз ра бо тан ный в ин сти -
ту те про ект кри во ли ней но го в пла не мос та
че рез р. Днепр с об лег чен ной ортот роп ной пли -
той. По про ек там ин сти ту та по стро е ны ви ся чие
тру боп ро вод ные пе ре хо ды че рез реки Ангару и
Урал.
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пред се да тель прав ле ния
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Зна чи тель ных успе хов до би лись спе ци а -
лис ты ин сти ту та в про ек ти ро ва нии цель нос вар -
ных те ле ви зи он ных ба шен боль шой вы со ты.
На его сче ту ре а ли зо ван ные про ек ты те ле ви зи -
он ных ба шен в г. Ки е ве, го ро дах Санкт-Пе тер -
бур ге, Ере ва не, Тби ли си, Харь ко ве, ме тал ли -
чес ких мачт-ан тенн вы со той 260 м для ра ди о ве -
ща тель ных стан ций, уни фи ци ро ван ных ба шен
для те ле ви зи он ных рет ран сля то ров и ра ди о ре -
лей ных линий.

Слож ны ми и твор чес ки ми были за да чи раз -
ра бот ки и возведе ния не су щих ко нструк ций
мо нумента «Ро ди на-мать» му зея Ве ли кой Оте -
чес твен ной вой ны и мо ну мен та в честь про воз -
гла ше ния не за ви си мос ти Укра и ны.

Инсти тут при ни мал учас тие в про ек ти ро ва -
нии и стро и т ельстве мно гих круп ных и слож -
ных про мыш лен ных об ъ ек тов, в т.ч. ме тал лур-
 гических ком би на тов и за во дов по из го тов ле -
нию ме тал ло ко нструк ций. По его про ек там по -
стро е ны или ре ко нстру и ро ва ны цеха Но во ли-
пец ко го ме тал лур ги чес ко го ком би на та, за во да
«Элек трос таль» им. Те во ся на (Рос сия), ме тал -
лур ги чес ких за во дов в Бо ка ро (Индия), Сей ди -
ше хе ре (Тур ция), Аннабе (Алжир), Аджаокуте
(Ни ге рия) и ряда дру гих за во дов.

На ря ду с об ъ ек та ми про из во дствен но го на -
зна че ния ин сти тут раз ра ба ты вал про ек ты не су -
щих ме тал ло ко нструк ций круп ных об щест -
вен ных зда ний, та ких как Дво рец куль ту ры
«Укра и на», вы сот ная гос ти ни ца «Киев», Дом
тор гов ли в г. Ки е ве, Куль тур ный центр «Укра -
ин ский дом», вок заль ный ком плекс стан ции
Киев-Пас са жир ский и дру гие.

Раз ви тие тор гов ли в стра не по влек ло за со -
бой стро и т ельство тор го вых и вы ста воч ных
зда ний. Мно гие зда ния вы пол ня ют ся в ме тал -
ли чес ких ко нструк ци ях. Ха рак тер ным при ме -
ром та ко го зда ния яв ля ет ся Меж ду на род ный
вы ста воч ный центр в г. Ки е ве на Бро вар ском
про спек те и На ци о наль ный ком плекс «Экспо -
центр Укра и ны». Сле ду ет от ме тить так же тор го -
вые ком плек сы типа «Эпи центр» в г. Ки е ве –
на Окруж ной до ро ге и в Харь ков ском ра йо не, в
го ро дах Пол та ве, Харь ко ве, Льво ве, Чер нов цах,
Одес се. По доб ны ми яв ля ют ся тор го вые цен тры
«Но вая ли ния», по стро ен ные в по сел ке Ча ба ны
под Ки е вом, в го ро дах Днеп ро пет ров ске и
Харь ко ве. Стро ит ся сеть об щес твен но-тор го вых
цен тров «Аmstor» (До нецк, За по рожье, Ма риуполь). 

Все боль шее рас прос тра не ние по лу ча ют круп -
ные тор го во-раз вле ка тель ные цен тры мно го -
фун к ци о наль но го на зна че ния «Ка ра ван». Все
эти цен тры по стро е ны и стро ят ся по про ек там
ин сти ту та.

В по след нее вре мя ста ло ак ту аль ным стро и -
т ельство в Укра и не спор тив ных со ору же ний,
от ве ча ю щих со вре мен ным ми ро вым тре бо ва -
ни ям.

Зна чи тель ны ми об ъ ек та ми в этой об лас ти
яв ля ют ся: ста ди он «Юби лей ный» в г. Сумы, от -
ме чен ный Го су да рствен ной пре ми ей Укра и ны
2004 г., и спор тив ный иг ро вой ком плекс «Олимп»
в г. Южном (под Одес сой), от ме чен ный Госу-
дар ствен ной пре ми ей в об лас ти ар хи тек ту ры
2006 года.

Осо бое мес то сре ди спор тив ных со ору же -
ний за ни ма ют фут боль ные ста ди о ны. Пер спек -
ти ва учас тия Укра и ны в Евро пей ском чем пио-
 нате 2012 г. тре бу ет со зда ния или ре ко нструк -
ции ста ди о нов вмес ти мос тью 30–50 тыс. зри те -
лей и с кры ты ми три бу на ми.

В 2004 г. ин сти тут со вмес тно с Укра ин ской
ака де ми ей ар хи тек ту ры вы пол нил мас штаб ную 
ра бо ту по ре ко нструк ции ки ев ско го ста ди о на
«Ди на мо». В 2006 г. был за про ек ти ро ван и уже
смон ти ро ван на вес над три бу на ми ста ди о на
«Ме тал лург» в г. Днеп ро пет ров ске. Инсти тут
ве дет на учно-тех ни чес кое со про вож де ние стро -
и т ельства ту рец кой фир мой «ЕНКА» ста ди о на
«Шах тер» в г. До нец ке.

Зап ро ек ти ро ва но мно го слож ных ин же нер -
ных со ору же ний на ма гис траль ных нефте- и
га зоп ро во дах, ре зер ву аров раз лич ной вмес ти -
мос ти для нефти и нефт еп ро дук тов. В 2003 г.
был за про ек ти ро ван ре зер ву ар об ъ е мом 75000 м3

для ли ней ной про из во дствен но-дис пет чер ской
стан ции «Бро ды», ко то рая яв ля ет ся еди нствен -
ной про ме жу точ ной на сос ной стан ци ей на
укра ин ском учас тке нефт еп ро во да «Друж ба» и
осу ще ствля ет тран зит ную пе ре кач ку рос сий с кой
нефти по двум ни тям нефт еп ро во да. На ря ду с
этим в ин сти ту те «УкрНИИпро е ктсталь ко нст -
рук ция им. В.Н. Ши ма нов ско го» про ек ти ру ют ся 
скла ды сы рой нефти для нефт е пе ре гон ных за -
во дов Укра и ны, в час тнос ти, сырь е вой парк для
ОАО «Наф тохімік При кар пат тя» в г. Над вор ная
Ива но-Фран ков ской об лас ти и дру гие ре зер ву -
ар ные сис те мы.
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Но вые на прав ле ния в ра бо те ин сти ту та.
В по след ние годы су щес твен но рас ши ри лась
сфе ра де я тель нос ти ин сти ту та за счет осво е ния
но вых на прав ле ний де я тель нос ти и уве ли че-
ния объе мов вы пол ня е мых ра бот. Уве ли чил ся
об ъ е м ра бот по ге не раль но му про ек ти ро ва нию,
на чали из готавливаться и мон ти ро вать ся ме -
тал ло ко нструк ции, берутся под ря ды на строи-
тельство, про водятся ис сле до ва ния по ан ти кор-
ро зи он ной за щи те стро и тель ных ко нструк ций.
Со от ве тствен но ви до из ме ни лась струк ту ра ин -
сти ту та: об ра зо ва ны ком п лекс по из го тов ле нию 
и мон та жу ме тал ли чес ких ко нструк ций, а так же 
шесть струк тур ных под раз де ле ний – Дон бас -
ский центр тех но ло ги чес кой бе зо пас нос ти,
Одес ское от де ле ние, от де лы стро и тель ных ко н -
струк ций, об ъ ек тов атом но го энер гос тро и т ель -
ства и тех но ло гии стро и тель ных ра бот.

В свя зи с уве ли че ни ем об ъ е мов ра бот от дел
ре ко нструк ции зда ний и со ору же ний № 2 в
г. Лу ган ске был ре ор га низован в Лу ган ское
ком плек сное от де ле ние.

Ком плек сное про ек ти ро ва ние. Инсти тут по -
сто ян но уве ли чи ва ет об ъ е мы ра бот по ком плек -
сно му про ек ти ро ва нию и вы полняет функ ции
ген про ек ти ров щи ка. В на сто я щее вре мя раз ра -
ба ты ва ют ся сле ду ю щие ком плек сные про ек ты:
n Про ект ре ко нструк ции мос та им. Е. О. Па то -

на че рез р. Днепр в г. Ки е ве (рис. 1), ба зи ру -
ю щий ся на ре зуль та тах об сле до ва ния ме тал-
ли чес ких ко нструк ций, вы пол нен ных ин -
сти ту том в 2001 г. Про ект вклю ча ет:
• уве ли че ние ши ри ны про ез жей час ти мос -

та до 37,3 м пу тем за ме ны су щес твую-
щих же ле зо бе тон ных плит на от дель ные
сталь ные ортот роп ные пли ты ши ри ной
18,53 м каж дая, ко то рые опи ра ют ся на
две основ ные бал ки и под ко сы, раз ме ща -
е мые с на руж ной сто ро ны про лет но го
стро е ния;

• ре монт и за ме ну изношенных эле мен тов;
• пе ре клад ку су щес тву ю щих ком му ни ка ций;
• ан ти кор ро зи он ную за щи ту всех сталь ных

ко нструк ций мос та, в т.ч. су щес тву ю щих.
Все ра бо ты по ре ко нструк ции мос та пре-
дус мат ри ва ет ся вы пол нить без за кры тия ав -
то мо биль но го дви же ния.

n Про ект уве ли че ния мощ нос ти за во да по вы -
пус ку стек ло та ры ОАО «Вет ро пак Гос то ме -
льский стек ло за вод» до 860 т в сут ки пу тем
стро и т ельства но во го учас тка № 5 стек ло -
тар но го цеха. Про из во дствен ное зда ние

име ет пря мо у голь ную фор му с раз ме ра ми в
пла не 42,0 ́ 140,0 м и при мы ка ет к су щес тву -
ю ще му зда нию учас тка № 4.
При ня тые про ек тные ре ше ния об ес пе чи ва -
ют уве ли че ние об ъ е мов про из во д ства стек -
ло та ры, по вы ша ют ка чес тво точ нос ти гео -
мет ри чес ких раз ме ров, по вер х нос ти из де -
лий, цве та стек ла. В пер спек ти ве пре д усмат -
ри ва ет ся даль ней шее рас ши ре ние сте к ло-
 тарного цеха.

n Про ект ма га зи на-скла да строй ма те ри а лов про-
мыш лен но-тех ни чес кой ком па нии «АГРОМАТ»
по ул. Крыш та ле ва, 1 в г. Ки е ве, пред усмат ри ва -
ю щий стро и т ельство по ме ще ний для скла ди -
ро ва ния, хра не ния и про да жи боль шо го ас сор -
ти мен та стро и тель ных ма те ри а лов и сан тех ни -
чес ко го об ору до ва ния. Скла ди ро ва ние и хра-
не ние – стел лаж ное, под ъ ем но-транс пор тные
опе ра ции про из во дят ся мо биль ным на поль ным
элек тротран спор том.
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Рис. 1. Вид мос та им. Е.О. Па то на
по сле ре ко нструк ции



n Про ект про из во дствен ной базы ЗАО «Ори он-
Сер вис» в с. Крю ков щи на Ки ев ской обл. для 
ин же нер но-тех ни чес ко го об слу жи ва ния и
внед ре ния но вых тех но ло гий в аг рар -
но-про мыш лен ный ком плекс Укра и ны.
Изго тов ле ние и мон таж ме тал ло ко нструк ций.

В свя зи с рос том об ъ е мов стро и т ельства и ре-
ко н струк ции в Укра и не (до 25 % еже год но) уве -
ли чил ся спрос на ме тал ло ко нструк ции и комп -
лек ту ю щие к ним (про фнас ти лы, па не ли-сен д -
вич и т.п.). 

Стро и тель ные тех но ло гии зна чи тель но
рас ши ри ли об ласть при ме не ния ме тал ло ко нст -
рук ций. На рын ке Укра и ны су щес тву ет мно го
раз лич ных пред при я тий, фирм и ком па ний, за -
ни ма ю щих ся про ек ти ро ва ни ем, из го тов ле ни ем 
и мон та жом ко нструк ций, но лишь еди ни цы из
них вы пол ня ют весь ком плекс та ких ра бот. Сов -
ре мен ные ры ноч ные усло вия в стро и тель ной
ин дус трии тре бу ют тес но го со труд ни чес тва всех
за де йство ван ных в этом про цес се учас тни ков,
от раз ра бот ки про ек тной до ку мен та ции до сда -
чи об ъ ек та в экс плу а та цию.

Для ко ор ди на ции по лно го цик ла ра бот ин -
сти тут в 2006 г. со здал спе ци а ли зи ро ван ный
ком плекс по из го тов ле нию и мон та жу ме тал ло -
ко нструк ций, об ъ е ди нив та ким об ра зом все три
ста дии: про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние и мон -
таж ме тал ло ко нструк ций. Основ ное пре и му -
щес т во та ко го ком плек са в том, что раз ра бот -
чики про ек тов, из го то ви те ли и мон таж ни ки
ме тал ло ко нструк ций со сре до то че ны в од ной
орга ни за ции, в свя зи с чем на со гла со ва ние всех
воз ни ка ю щих воп ро сов за тра чи ва ет ся зна чи -

тель но мень ше времени. Это осо бен но важ но
для об ъ ек тов, на ко то рых раз ра бот ка про ек тной 
до ку мен та ции, из го тов ле ние ме тал ло ко нструк -
ций и мон таж ные ра бо ты ве дут ся од но вре мен -
но.

По рой на ста дии про ек ти ро ва ния спе ци а -
лис ты-раз ра бот чи ки об ра ща ют ся за кон суль та -
ци я ми как луч ше раз ра бо тать ко нструк цию,
что бы сни зить за тра ты на из го тов ле ние и мон -
таж. В не ко то рых слу ча ях раз ра бот ка про ек та
ве дет ся под тех но ло ги чес кие воз мож нос ти кон -
крет но го из го то ви те ля ме тал ло ко нструк ций,
его тех ни чес кую осна щен ность, ква ли фи ка цию
пер со на ла, на ли чие воз мож нос тей для ре а ли за -
ции про ек тных ре ше ний. За каз чи ку на ста дии
про ек ти ро ва ния об ъ ек та же ла тель но знать, кто
бу дет из го тав ли вать и мон ти ро вать ме тал ло -
ко н ст рук ции.

Та ким об ра зом, у за каз чи ка, по льзу ю ще го -
ся услу га ми ин сти ту та, от па да ют про бле мы со -
гла со ва ния про ек тной до ку мен та ции, по ис ка
за во да-из го то ви те ля, мон таж ной орга ни за ции,
увяз ки вы пол не ния ра бот все ми под ряд ны ми
орга ни за ци я ми, со блю де ния сро ков по став ки
ме тал ло ко нструк ций и сро ков вы пол не ния мон -
таж ных ра бот, что в ито ге дает су щес твен ную
эко но мию фи нан со вых ре сур сов и со кра ща ет
про дол жи тель ность стро и т ельства.

Пер вым об ъ ек том ин сти ту та в об лас ти мон -
та жа ме тал ло ко нструк ций было стро и т ельство
склад ско го трех этаж но го по ме ще ния и транс -
пор тной га ле реи для фар ма цев ти чес кой фир мы 
«Дар ни ца» в Ки е ве (рис. 2). В на сто я щее вре мя
совмес тно со сло вен с кой ком па ни ей «RIKO d.d.o.»
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Рис. 2. Мо дер ни за ция склад ско го хо зя йства фар ма цев ти чес кой фир мы «Дар ни ца»



для этой же фир мы ве дет ся стро и т ельство ав то ма -
ти зи ро ван но го скла да вы со той 28 м с об шив кой
сбор ны ми па не ля ми-сен двич с при ме не нием
кас сет.

Дос та точ но круп ным об ъ ек том яв ля ет ся
про из во дствен ный кор пус № 5 ОАО «Вет ро пак
Гос то ме льский стек ло за вод» (рис. 3). На этом
об ъ ек те вы пол нен мон таж бо лее 2 тыс. т не су -
щих и око ло 10 тыс. м2 ограж да ю щих ме тал ло -
ко нструк ций, при ме не ны фер мы из труб про -
ле том 42 м. Та кие фер мы по зво ли ли со кра тить
мас су ме тал ла на 30 % по срав не нию с тра ди ци -
он ны ми угол ко вы ми.

Изго тов ле ние и по став ка не су щих и ограж -
да ю щих ко нструк ций ве дет ся од но вре мен но с
мон та жом в со от ве тствии с со гла со ван ным гра -
фи ком стро и т ельства об ъ ек та.

В на сто я щее вре мя вы пол ня ет ся мон таж
тор го во-склад ско го кор пу са про мыш лен но-тех -
ни чес кой ком па нии «АГРОМАТ». Ген про ек ти -
ров щик и ген под ряд чик – ОАО «УкрНИИпро-
ектсталь ко нструк ция им. В.Н. Ши ма нов ско го».

Кар кас зда ния – рам ный про ле том 24 м и
ша гом 8 м между ра ма ми, опи ра ние ри ге лей на
колон ны – шар нир ное. Мас са смон ти ро ван ных
ме тал ло ко нструк ций око ло 500 тонн.

По за ка зу ОАО «За ру бе жстрой мон таж»
(Рос сия) ОАО «УкрНИИ про е ктсталь ко нструк ция
им. В.Н. Ши ма нов ско го» вы пол нен про ект и из -
го тов лены ме тал ло ко нструк ции кар ка са кры то -
го скла да для гра ну ли ро ван ной серы в мор ском
тор го вом по рту Усть-Луга. Га ба ри ты скла да:
дли на – 247 м, ши ри на – 69 м, вы со та в конь -

ке – 40 м. Мас са не су щих ме тал ло ко нструк ций –
2 тыс. тонн.

Ори ги нальным про ектным ре ше нием явля -
ется не су щий кар кас зда ния, вы пол нен ный из
по пе реч ных кру то ук лон ных жес тких ре шет ча -
тых рам, из го тов лен ных из круг лых го ря че де -
фор ми ро ван ных труб с бес фа со ноч ны ми при -
мы ка ни я ми. К ра мам под ве ше ны тех но ло ги -
ческие пло щад ки для транспортера подачи серы 
и кра на-пе ре гру жа те ля.

Ме тал ло ко нструк ции из гот авли ва ет экс пе -
ри мен таль но-про из во дственная база в г. Бро ва -
ры с при вле че ни ем, в слу чае не об хо ди мос ти,
суб под рядных орга ни за ций.

Бро вар ская экс пе ри мен таль но-про из во дст -
вен ная база (БЭПБ) яв ля ет ся одним из струк тур -
ных под раз де ле ний ин сти ту та. По со с то я нию на 
на ча ло 2007 г. база про из во ди ла 200–250 т ме -
тал ло ко нструк ций в год на пло ща ди 720 м2. С
кон ца 2006 г. на базе про из во дит ся ре ко нструк -
ция и тех ни чес кое пе ре во о ру же ние.

В на сто я щее вре мя про из во дствен ные пло -
ща ди рас ши ре ны до 3000 м2 с пер спек ти вой рас -
ши ре ния до 5500 м2 и воз мож нос тью из го тов -
ле ния до 2400 т ме тал ло ко нструк ций в год. Для
этих це лей при об ре те но сле ду ю щее ме тал ло об -
ра ба ты ва ю щее и сва роч ное об ору до ва ние: ма -
ши на тер ми чес кой рез ки и свар ки ТУБОСЕК
RM 631 С-5Т в ком плек те с ком прес со ром РМ-314
(рис. 4), ко то рая по зво ля ет об ра ба ты вать кон цы 
труб ди а мет ром от 80 до 1500 мм для из го тов ле -
ния труб ча тых ко нструк ций с бес фа со ноч ным
при мы ка ни ем эле мен тов, швы резки и свар ки
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Рис. 3. Стро и т ельство кор пуса № 5 ОАО «Вет ро пак Гос то ме льский стек ло за вод»



плос ких сталь ных лис тов; лен то пиль -
ный ста нок ECONOMIC 610 для по рез -
ки про кат ных про фи лей (рис. 5),
ги боч ный ста нок для из го тов ле ния фа -
со ноч ных эле мен тов, ро ли ко ги боч ный 
стан, сва роч ные трак то ра для свар ки
дву тав ро вых про фи лей и др., а также
ав то мо биль-длин но мер МАЗ 54323 для
пе ревоз ки ме тал лоп ро ка та и длин но -
мер ных ме тал ло ко н струк ций.

Иссле до ва ния по ан ти кор ро зи онной
защи те ме тал ли чес ких ко нструк ций
ве дет Дон бас ский центр тех но ло ги чес -
кой бе зо пас нос ти. В струк ту ре это го
цен тра орга ни зо ва на ис пы та тель ная
ла бо ра то рия средств и ме то дов про ти-
во кор ро зи он ной за щи ты «Антикор-Дон»,
осна щен ная ка ме рой со ля но го ту ма на
SST-9MS. Вве де ние в экс плу а та цию
ка ме ры со ля но го ту ма на об ес пе чи ва ет
вы пол не ние ис пы та ний за щит ных
по кры тий стро и тель ных ко нструк ций
со глас но тре бо ва ни ям ГОСТ 9.401-91
«Пок ры тия ла ко к ра соч ные. Общие ме -
то ды и тре бо ва ния уско рен ных ис пы -
та ний на стой кость де йствия кли ма -
ти чес ких фак то ров», ГОСТ 9.308-85
«Пок ры тия ме тал ли чес кие, не ме тал ли -
чес кие и не орга ни чес кие. Ме то ды ус-
ко рен ных кор ро зи он ных ис пы та ний»,
а так же Меж ду на род но го стан дар та
ISO 12944 «Лаки и крас ки – за щи та от
кор ро зии сталь ных ко нструк ций сис те -
ма ми за щит ных по кры тий».

При об ре те ние ка ме ры со ля но го
ту ма на дало воз мож ность пред оста -
вить в июле 2007 г. ком плект до ку мен -
тов по ак кре ди та ции ис пы та тель ной
лабо ра то рии «Антикор-Дон» на экспер -
ти зу для под твер жде ния со от ве т ствия
тре бо ва ни ям EN 17025.

Но вые на прав ле ния в ра бо те ин -
сти ту та по льзу ют ся боль шим спро сом
и яв ля ют ся весь ма рен та бель ны ми.

y
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Рис. 4. Ма ши на ТУБОСЕК  RM 631 C-5T

Рис. 5. Лен то пиль ный ста нок ECONOMIC 610

Надійшла 25.09.2007



ГА ЛУЗЬ МОН ТАЖ НО ГО ВИ РОБ НИЦ ТВА –
ПРО МИС ЛО ВОСТІ УКРАЇ НИ

За 50-річну історію існу ван ня вітчиз ня ної
га лузі мон таж но го ви роб ниц тва спеціа лі-

зо вані мон тажні підприємства раз ом із орга -
ніза ціями генпідряд них міністерств та га лузе -
ви ми міністе рства ми-за мов ни ка ми Украї ни вве ли
в дію ти сячі но вих про мис ло вих ви роб ництв і
об’єктів.

Чор на ме та лургія – по бу до ва но й про ве де но
ре ко нструкцію більшої час ти ни всіх 67 діючих в 
Україні до мен них пе чей. Тільки про тя гом 1958 р.
було по бу до ва но 5 до мен. У на ступні роки були
зве дені найбільші до менні печі ко рис ним об’є-
мом 2000 м3 на за воді «Кри во ріж сталь» (1960 р.),
2300 м3 – за воді ім. Ілліча (1965 р.), 2700 м3 – за -
воді «Кри воріжсталь» (1967 р.) і унікаль на піч
№ 9 на цьо му ж за воді об’ємом 5000 м3.

За ком плекс робіт із удос ко на лен ня будів -
ниц тва до мен них пе чей ко лек тив будівель ників
і мон таж ників був відзна че ний Ленінською
премією (1960 р.).

Гірни чо руд на про мис ловість – про тя гом
1957–1976 рр. були вве дені в дію гірни чо-зба га -
чу вальні комбінати: Но вок ри ворізький, Цен т -
раль ний, Північний, Дніпро вський, Півден ний
№ 2; ро торні ек ска ва торні ком п лек си на Шев -
ченківсько му, Гру ше всько му, Чка ло всько му,
Орджо нікідзе всько му ГЗК.

На Маріуп ольських, Єнакієвсько му, За по -
різько му, Дніпро дзер жи нсько му, Кри ворізько му
мета лургійних за во дах були вве дені в експлу а -
тацію су часні кис не во-кон вер торні цехи з кон -
вер то ра ми 350–370 т і ма ши на ми без пе рер вно го
лит тя за го то вок.

Організації Мінмон таж спец бу ду УРСР
здійс ни ли мон таж і ви ко на ли ре ко нструкцію
більше ніж 50 ве ли ких про кат них станів, се ред
яких ве ли ко сор тові ста ни «600» на Алчевсь кому,
«1150», «1700», «3000», «3600» на Маріуп ольських,
«1300» на Кри ворізько му ме та лургійних за во дах.
Був по бу до ва ний гігант коль о ро вої ме та лургії –
Ми ко л аївський гли но зем ний за вод.

Хімічна і на фтохімічна про мис ловість –
по бу до вані ве ликі ви роб ничі ком плек си, у т.ч.
Чер кась кий і Рівне нський хімкомбінати, Роз -
дольський, Яворівський і Стеб никівський гір -

ничо-хімічні комбінати, Чер кась кий, Чернігів -
ський і Жи то ми рський за во ди хімічних во ло -
кон, Дніпро пет ро вський і Біло церківський за- 
води шин і ГТВ, Ли си ча нський і Кре мен чуць кий 
на фто пе ре робні за во ди, Кримські за во ди діок -
си ду ти та ну, со до вий і ла ко фар бо вий, Одесь кий 
при пор то вий за вод і ба га то інших.

Спеціалізо вані організації бра ли участь у
спо руд женні на фтоп ро во ду «Друж ба», магіст раль-
 них га зоп ро водів «Союз» і По ма ри – Ужго род.

Ма ши но бу ду ван ня – вве де но в дію нові по -
туж ності на Харківсько му трак тор но му за воді
у Ло зовій, Хер со нсько му, Тер нопіль сь ко му, Біло-
церківсько му за во дах сільсько гос по да рських
ма шин, Крюківсько му, Кадіїв сь ко му і Дніпро -
дзер жи нсько му ва го но будівних за во дах, За по -
різько му, Луць ко му і Кре мен чуць ко му ав то мо -
більних за во дах і ба гать ох інших.

Про мис ловість будівель них ма теріалів –
вве де но в експлу а тацію 6 тех но логічних ліній із
об ер то ви ми пе ча ми ви па лу на Амвро сіїв сько му,
Гри горіївсько му, Ба лакліївсько му і Кам ’я нець-
Подільсько му це мен тних за во дах.

Більше 500 ве ли ких ви роб ни чих по туж нос -
тей було вве де но в легкій, хар човій, м’я со-мо -
лочній, а та кож інших пе ре роб них га лу зях
про мис ло вості. Се ред них 8 унікаль них за водів
із пе ре роб ки 60 тис. цен тнерів бу ря ку на добу
кож ний.

Гідро технічне будівниц тво – спе ціа лізо ва ни -
ми організаціями Мінмон таж спец бу ду УРСР була
по бу до ва на і ре ко н стру йо ва на ціла низ ка ве ли -
ких об’єктів во до пос та чан ня й очи щен ня стоків
про ми с ло вих підприємств і міст Дон ба су, При дні-
про в’я, Кри му, При кар пат тя, міст Києва, Хар ко ва,
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Оде си, Ми ко лаєва та ін ших, за вдя ки чому були
вирішені най більш гострі пи тан ня охо ро ни
довкілля.

Се ред по бу до ва них ком плексів такі ка на ли:
Сіве рський До нець – Дон бас, Дніпро – Кривий
Ріг, Дніпро – Західний Дон бас, Дніпро – Ми ко -
лаїв, Дніпро – Оде са – Гри горіївка, Дніпро –
Кіро вог рад та інші.

Для за без пе чен ня во дою міст Кри му були
по бу до вані во до во ди Фе о досія – Су дак, Кача –
Ялта, міжгірні во дой ми ща у містах Сімфе ро -
полі та Се вас то полі.

 Спо руд же но ве ликі очисні спо ру ди в містах 
Києві (Бор тничівська сис те ма), Хар кові (Ди ка -
нівка), Дніпро пет ро всь ку, До нець ку, Горлівці,
Маріуполі, Одесі, Сімфе ро полі, За поріжжі,
Кри во му Розі та в інших містах. Усьо го про кла -
де но більше 1600 км ко лек торів во довідве ден ня,
вве дені по туж ності з очи щен ня й відве ден ня
стоків – 3,0 млн. м3 на добу.

У га лузі мон таж но го ви роб ниц тва за вжди
впро вад жу ва лись новітні до сяг нен ня на уки і тех -
ніки, удос ко на лю ва лись ме то ди мон та жу буді-
вель них ко н струкцій, устат ку ван ня, тру боп ро -
водів, ско ро чен ня строків будівниц тва склад них 
в інже нер но му плані про мис ло вих об’єктів і спо руд.

У га лузі ме та ло будівниц тва ши ро кого за сто- 
су ван ня на бу ли ме то ди на су ван ня в про ек т не
по ло жен ня до мен них пе чей з ви со ким рівнем
будівель ної го тов ності, стен до во-бло ко вий і кон - 
веєрний ме то ди мон та жу ве ли ко га ба рит них по -
криттів про мис ло вих кор пусів, ре зер ву арів із
ру лон них за го то вок лис то вих ко нструкцій,
ви ко рис тан ня гідропідйом них уста но вок у про -
цесі мон та жу круп них блоків по криттів про м -
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До мен на піч № 9
ме та лургійно го комбінату «Кри воріжсталь»

Ре ко нструкція
Ди канівських очис них спо руд

Куль ові ре зер ву а ри ВО «Хлорвініл»



будівель і те левізійних веж, а та кож
ба га то ін ших про гре сив них тех но логій. 

У про цесі мон та жу тех но логічно го
устат ку ван ня і тру боп ро водів були роз -
роб лені і успішно впро вад жені тех но -
логії ве ли коб ло ко во го мон та жу ко лон -
них апа ратів хімічної й на фто пе ре роб -
ної про мис ло вості, пе чей ви па лу аг ло -
фаб рик і це мен тних пе чей, устат ку ван-
ня про кат них станів і кон вер торів,
кранів-пе ре ван та жу вачів, ро тор них комп -
лексів, мос то вих кранів із ви ко рис тан -
ням кон веєрних ліній.

Го лов ним на пря мом удос ко на лен -
ня тру боп ровідних робіт ста ла їхня мак -
си маль на індустріалізація за ра ху нок
вве ден ня в експлу а тацію 30 по то ко во-
ме ханізо ва них ліній із ви го тов лен ня
вузлів тру боп ро водів, 14 ліній з ан ти ко -
ро зійно го за хис ту труб, ви го тов лен ня
на за во дах міністе рства стаціонар них і

пе ре сув них уста но вок для ви роб ниц тва труб них
за го то вок. На Харківсько му, Кри ворізько му і
Ком со м оль сько му за во дах був організо ва ний
серійний ви пуск відводів, пе ре ходів, фітингів,
фланців та іншої тру боп ровідної про дукції.

Технічний рівень елек тро мон таж них робіт
підви щу вав ся шля хом впро вад жен ня про ек т -
них рішень інсти тутів Укрго ло ве лек тро мон та -
жу і ство рен ня по туж ної індустріаль ної бази. На 
шес ти за во дах га лузі ви пус ка ли ся ка ме ри КСО,
си лові щити, шафи й пуль ти ке ру ван ня, ком -
плектні транс фор ма торні підстанції, спеціальні
за со би ме ханізації та інша про дукція.

Ши ро ко впро вад жу ва ли ся такі про гре сивні
мон тажні тех но логії, як про кла дан ня ка бе лю в
лот ках і ко ро бах, ви ко рис тан ня піро технічно го
інстру мен ту, ка бель них муфт різної мо дифіка -
ції, тех но логічних мобільних станцій на ав то -
мобілях.

Був реалізо ва ний ком плекс технічних і
організаційних за ходів з ме ханізації і впро вад -
жен ня су час них технічних рішень при ви ко -
нанні сан технічних, теп лоізо ляційних, вог не -
трив ких і хімза хис них робіт.
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До сяг нен ня зва рю валь но го ви роб ниц тва,
од но го з найбільш відповідаль но го виду робіт
у га лузі, були тісно по в’я зані з ба га торічною
спів пра цею з Інсти ту том елек троз ва рю ван ня
ім. Є.О. Па то на, що доз во ли ло успішно вирішу -
ва ти складні інже нерні про бле ми, ви ко рис то ву -
ва ти у мон таж но му ви роб ництві новітні зва-
 рювальні тех но логії, а та кож про гре сив не зва -
рю валь не устат ку ван ня і ма теріали.

Про тя гом усієї історії ство рен ня і ста нов -
лен ня га лузі мон таж них робіт було вве де но в
дію ти сячі знач них об’єктів. Бе зу мов но, за цим
сто я ли ви датні інже не ри будівель ної індустрії,
та ла но виті керівни ки, но ва то ри ви роб ниц тва,
ви со кок валіфіко вані працівни ки й фахівці, пра -
ця яких була відзна че на ба гать ма на го ро да ми:
22 фахівцям було при своєне зван ня Ге роя
Соціалістич ної Праці, 344 – зван ня за слу же но го
будівель ни ка Украї ни, 156 фахів ців ста ли ла у ре а -
та ми Дер жав них премій СРСР і Украї ни, більше
9 тис. працівників на го род жені орде на ми і ме -
да ля ми.

У 1991 р. із ме тою за без пе чен ня пе ре хо ду на
нові ме то ди ке ру ван ня організаціями й під при -
ємства ми будівель но го ком плек су в умо вах рин -
ко вої еко номіки Кабіне том Міністрів Украї ни
було ухва ле не рішен ня про ство рен ня дер жав -
ної кор по рації «Укрмон таж спец буд»,  яка ста ла
пра во нас туп ни ком Мінмон таж спец бу ду УРСР.

Організації і підприємства кор по рації опи -
ни ли ся в склад них умо вах ре фор му ван ня еко -
номіки Украї ни, за гос трен ня си ту ації на рин ку
праці і відсут ності інвес тицій у капіталь не
будівниц тво, але не до пус ти ли різко го спа ду об -
сягів робіт, збе рег ли свою струк ту ру і спеціа -
лізацію, ви со коп ро фесійні кад ри як осно ву
га лузі мон таж но го ви роб ниц тва.

Цілес пря мо ва на діяльність кор по рації доз -
во ли ла, з ура ху ван ням інте ресів дер жа ви і тру -
до вих ко лек тивів, про вес ти про цес при ва ти зації, 
адап ту ва ти сис те му ке ру ван ня га лузі до су час -
них умов гос по да рю ван ня, що дало мож ливість
про во ди ти єдину технічну політику, підви щу -
ва ти рівень кон ку рен тос про мож ності мон таж -
них організацій і про мис ло вих підприємств.

Кор по рація впро вад жує ви ко нан ня робіт за
пря ми ми до го во ра ми з підприємства ми-за мов -
ни ка ми на будівниц тво но вих об’єктів, а та кож
ре ко нструкцію, мо дернізацію і капіталь ний ре -
монт аг ре гатів тех но логічних ліній у ме та лур -
гійній, хімічній, на фто пе ре робній, ма ши но бу -
дівній, хар човій і інших га лу зях про мис ло вості.

За останні роки була успішно про ве де на мо -
дернізація ви роб ни чих по туж нос тей ме та лур -
гійних комбінатів «Азовсталь», «Кри воріж сталь»,
«За поріжсталь», мет за водів ім. Ілліча та ім. Пет -
ро всько го, Ніко п ольсько го й За порізького фе -
рос плав них за водів, Кри ворізько го ГЗК та ряду
інших.

Спеціалізо вані організації кор по рації бра ли 
участь у ство ренні но вих по туж нос тей Над вор -
ня нсько го, Ли си ча нсько го і Кре мен чуць ко го
НПЗ, Стеб никівсько го калійно го комбінату, ви -
роб ниц тва поліети ле ну на Ка лусь ко му кон церні 
«Оріана», на фто во го термінала «Пів ден ний» в
Одеській обл., Ми ко л аївсько го гли но зем но го
за во ду та ін.

З ме тою роз вит ку зовнішньо е ко номічної
діяль ності та без по се ред ньо го ви хо ду на під ряд -
ні рин ки ближ ньо го й да ле ко го за рубіжжя в
струк турі кор по рації було ство ре но підпри єм -
ство «За кор дон мон таж спец буд», яке успішно
ви ко на ло ряд будівель них про ектів на То б оль -
сько му на фтохімкомбінаті (Російська Фе де ра ція),
при спо руд женні мо рських портів для спор тив -
них яхт у Єгипті, ре зер ву ар но го пар ку в Ірані,
ви роб ництві скрап ле но го газу в Тур к ме нис тані
та інші про ек ти.

Згідно із дер жав ною технічною політи кою в 
га лузі мон таж них і спеціаль них будівель них
робіт пріори тет ним на пря мом діяль ності кор -
по рації є роз роб лен ня та впро вад жен ня су час -
них мон таж них тех но логій, ви пуск но вих видів
будівель ної про дукції, роз ви ток відом чої нор -
ма тив ної бази, удос ко на лен ня га лу зе вої сис те -
ми підго тов ки і пе репідго тов ки кадрів.

Сьо годні дер жав на кор по рація «Укрмон -
таж спец буд» – одне з найбільших в Україні
об’єднань спе ціа лізо ва них будівель но-мон таж -
них організа цій. До її скла ду вхо дять 20 на уко -
вих, про ек т них і ко нструк то рських інсти тутів,
23 за во ди, 122 мон тажні організації із ста ту сом
юри дич ної осо би.

На підряд но му рин ку Украї ни та поза її
меж а ми впев не но пра цює мон таж ний загін
кор по рації «Укрмон таж спец буд» із влас ною
про мис ло вою ба зою, на уко во-технічним і ви -
роб ни чим по тенціалом, ба га то ти сяч ним ко -
лек ти вом ви со кок валіфіко ва них фахівців із
ба га тим досвідом будівниц тва ве ли ких про -
мис ло вих ком плексів.

y
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СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У БУДІВНИЦТВІ

Взя тий Украї ною курс на пе рехід еко номіки
на інно ваційний шлях роз вит ку по тре бує

спе цифічних підходів, відмінних від тра ди цій -
них для Украї ни.

Одним із го лов них за вдань Міністе рства
регіональ но го роз вит ку та будівниц тва Украї ни
є організація технічно го ре гу лю ван ня будівель -
ною га луз зю, збільшен ня його пи то мої ваги по -
рівня но з дер жав ним ре гу лю ван ням, яке має ще
знач ний вплив у будівель но му ком плексі дер -
жа ви. Це доз во лить ство ри ти са мо ре гуль о ва ний
нор ма тив ний про стір, який спри я ти ме впро вад -
жен ню інно вацій та за лу чен ню інвес тицій.

На сьо годні нор ма тив на база у будівництві
скла дається з 1156 до ку ментів національ но го
рівня (рис. 1), при чо му більшу час ти ну з них
(63 %) скла да ють до ку мен ти ко лиш ньо го СРСР,
в основ но му – стан дар ти (533 до ку мен ти).

Го лов ний при нцип фор му ван ня на уко во-
технічної політики у га лузі – за лу чен ня до ро бо -
ти ши ро ко го кола фахівців і ком пе тен тних
організацій; мета реалізації на уко во-технічної
політики – ство рен ня спри ят ли вих умов для
доб ро совісної кон ку ренції та впро вад жен ня
інно ваційних про ектів у га лузі будівниц тва за -
со ба ми технічно го ре гу лю ван ня (стан дар ти за -
ція, підтвер джен ня відповідності, атес тація, акре - 
ди тація тощо); го ловні за са ди моніто рин гу реа -
лізації на уко во-технічної політики – ство рен ня
постійно діючої сис те ми струк тур інфор ма цій -
но го зо се ред жен ня та ко ор ди нації робіт за на -
пря ма ми (ба зові на уко во-технічні організації,
ро бочі та ек спертні гру пи, технічні комітети
тощо).

Основ ни ми на пря ма ми технічної політики
га лузі у 2007 р. були:
n організація сис тем них за сад роз вит ку нор -

му ван ня та стан дар ти зації у будівництві;
n організація ро бо ти га лу зе во го фон ду нор -

ма тив них до ку ментів та будівель них норм;
n здійснен ня за ходів щодо упо ряд ку ван ня

сис те ми ви дан ня та роз пов сюд жен ня нор -
ма тив них до ку ментів;

n закріплен ня за провідни ми на уко во-тех ніч -
ни ми організаціями га лузі супроводу дер -
жав них будівель них норм та нор ма тив них
до ку ментів;

n здійснен ня за ходів щодо впро вад жен ня
Тех нічно го рег ла мен ту будівель них ви ро бів,
будівель і спо руд, роз роб ле но го на основі
Ди рек ти ви Ради ЄС № 89/106/ЕЕС;

n за про вад жен ня сис те ми технічної ле га ліза -
ції на будівель но му рин ку Украї ни но вої
про дукції будівель но го при зна чен ня, у т.ч.
за кор дон но го ви роб ниц тва.

У 2007 р. здійсню ва ла ся реалізація основ -
них за вдань у на уко во-технічній сфері, що були
пе ре дба чені рішен ня ми Уря ду краї ни, ко легії
міністе рства, на уко во-технічної ради та відпо -
відних на казів і спря мо вані на ак тивізацію ро бо -
ти із фор му ван ня сис тем них за сад підви щен ня
технічно го рівня будівель но го ви роб ниц тва.

Важ ли вим на пря мом діяль ності у цьо му
році було здійснен ня за ходів із фор му ван ня
сис тем них за сад нор му ван ня у будівництві.

Відсутність ба зо во го за ко но дав чо го акта, у
яко му було б виз на че но організаційно-пра вові
за са ди нор му ван ня у будівництві, в т.ч. ста тус
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та функції цен траль но го орга ну ви ко нав чої
вла ди з пи тань будівниц тва та архітек ту ри у
сфері нор му ван ня у будівництві, по ря док роз -
роб лен ня, по год жен ня, за твер джен ня, пе ре вір -
ки, вне сен ня змін та пе ре гля ду будівель них
норм, знач но усклад нює ро бо ту будівель но го
ком п лек су, при зво дить до різно го тлу ма чен ня
по ло жень та ви мог будівель них норм.

Двічі схва ле ний Уря дом Украї ни та двічі
под а ний до Вер хов ної Ради Украї ни (реєст ра -
ційний но мер 2503 від 09.11.2006 року) у зв’яз ку
зі зміною скла ду Вер хов ної Ради Украї ни та
Кабінету Міністрів Украї ни про ект За ко ну
Укра ї ни «Про нор му ван ня у будівництві» доз во -
лить:

n ство ри ти за ко но дав че підґрун тя 
для гар монізації нор ма тив ної
бази будівниц тва Украї ни з чин -
ни ми у дер жа вах-чле нах ЄС за -
ко на ми, рег ла мен та ми та адмі-
ністра тив ни ми по ло жен ня ми
сто сов но будівель них ви робів,
за про вад жен ня пра вил здійс -
нен ня будівель ної діяль ності в
Україні, мак си маль но на бли же -
них до за рубіжних, що доз во -
лить ство ри ти про зорі для ін -
вес то ра, будівель ни ка та спо жи -
ва ча про це ду ри, а та кож ви мо ги
до будівель ної про дукції, за без -
пе чи ти за хист інвесторів;

n об умо ви ти уста ле ну прак ти ку
об ов’яз ко во го ви ко нан ня дер -
жав них будівель них норм Укра -
ї ни та надати їм ста ту су нор ма -
тив но го акта.

За ко ноп ро ект ура хо вує су часні
світові тен денції роз вит ку нор ма -
тив ної бази у сфері будівниц тва і
відповідає струк турі по бу до ви нор -
ма тив ної бази в га лузі будівниц тва,
при й ня тої в Євро пе йсько му Союзі.

За ко ноп ро ект 7 чер вня 2007 р.
був при й ня тий Вер хов ною Ра дою
Украї ни в цілому як За кон Украї ни
«Про будівельні нор ми».

Зат вер дже ний по ста но вою Кабі-
нету Міністрів Украї ни від 20 груд -
ня 2006 року № 1764 Технічний рег -
ла мент будівель них ви робів, бу ді-
вель і спо руд за про вад жує в Ук раїні

про зорі про це ду ри оцінки відповідності, які бу -
дуть зро зумілими і при й нят ни ми для інвес -
торів, ви роб ників і спо жи вачів про дукції та
відповіда ють за галь но виз на ним у краї нах Євро -
со ю зу ви мо гам.

Технічний рег ла мент будівель них ви робів,
будівель і спо руд роз роб ле ний із ура ху ван ням
ви мог Ди рек ти ви Ради ЄС від 21 груд ня 1988
року щодо збли жен ня чин них у дер жа вах-чле -
нах ЄС за конів, рег ла ментів та адміністра тив -
них по ло жень сто сов но будівель них ма теріалів
(89/106/ЕЕС) та відповідно до ви мог За ко ну
Украї ни «Про стан дар ти, технічні рег ла мен ти та 
про це ду ри оцінки відповідності».
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Рис. 1. Склад національ ної нор ма тив ної бази у будівництві

Рис. 2.  Ди наміка по год жен ня про ектів технічних умов
на будівель ну про дукцію 
(пун кти ром показано пе ре дба чу ва не зрос тан ня)



Рег ла мен том виз на чені основні ви мо ги,
яким по винні відповідати спо ру ди та вироби:
n ме ханічний опір та стійкість;
n по жеж на без пе ка;
n охо ро на на вко лиш ньо го при род но го се ре -

до ви ща та здо ров ’я лю дей;
n без пе ка експлу а тації;
n за хист від шуму;
n еко номія енергії.

Заз на че ним Технічним рег ла мен том в
Україні за по чат ко вується впро вад жен ня євро -
пе йської сис те ми щодо підходів до роз роб лен ня 
нор ма тив них до ку ментів (НД) для про ек ту ван -
ня та зве ден ня спо руд. 

З ме тою не до пу щен ня необґрун то ва но го
за сто су ван ня будівель них ви робів, від яких
суттєвим чи ном за ле жать без пе ка та надійність
спо руд, жит тя та здо ров ’я лю дей і стан на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща, з од но го боку, та усу нен -
ня технічних бар’єрів у торгівлі та при чин, які
стри му ють про су ван ня укр аїнської про дукції на 
світові рин ки, а та кож ство рен ня спри ят ли вих
умов для за сто су ван ня в будівництві но вих,
про гре сив них будівель них ви робів у рин ко вих
умо вах, з іншо го боку, про тя гом 2007 р. три ва ла

ро бо та з ви дачі технічних свідоцтв при дат ності
будівель них ви робів для за сто су ван ня. Про тя -
гом пер шо го півріччя 2007 р. було ви да но 10 тех -
нічних свідоцтв (надійшло 11 за я вок). Ця ро бо -
та про во дить ся на ви ко нан ня Пос та но ви Кабі-
нету Міністрів Украї ни від 1 бе рез ня 2006 року
№ 240 «Про за твер джен ня Пра вил підтвер д жен -
ня при дат ності но вих будівель них ви робів для
за сто су ван ня» та на ка зу Мінбу ду від 20.03.2006
№ 69 «Про за твер джен ня По ряд ку про ве ден ня
ро бо ти з підтвер джен ня при дат ності но вих буді-
вель них ви робів для за сто су ван ня в будівництві 
та Пе реліку но вих будівель них ви робів, що
підля га ють пе ревірці та підтвер джен ню при дат -
ності для за сто су ван ня в будівництві», який
заре єст ро ва но в Міністерстві юс тиції Украї ни
18 трав ня 2006 року за № 577/12451.

У 2007 р., як і в по пе редні роки, про дов жу ва -
лось фор му ван ня національ ної нор ма тив ної
бази у га лузі будівниц тва. Про тя гом 9 місяців
було роз гля ну то, за твер дже но та вве де но в дію
41 нор ма тив ний до ку мент націо наль но го рівня,
в т.ч.: 4 дер жавні будівельні норми (ДБН); 33
національних стан дарти (ДСТУ); 4 зміни до нор -
ма тив них до ку ментів.
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Нор ма тивні до ку мен ти національ но го рівня у га лузі будівниц тва,
що діють на те ри торії Украї ни

Повне найменування НД Позначення Чинні НД
(на 1 січня

1992 р.)

За nepioд 1992 р. – 9 місяців 2007 р. Чинні НД
(на 1 жовтня 

2007 р.)надано чинності скасовано

Національні НД України

Національний стандарт
України

ДСТУ – 325 3 322

Державні будівельні норми
України

ДБН – 113 7 106

Всього:             – 438 10 428

НД колишнього СРСР, що діють в Україні

Государственный стандарт
СССР

ГОСТ 755 – 222 533

Стандарт Совета экономи-
ческой взаимопомощи

СТ СЭВ 56 – 5 51

Строительные нормы 
и правила

СНиП 117 – 24 93

Строительные нормы СН 58 – 7 51

Всього:             986 – 258 728

РАЗОМ:           986 438 268 1156



Про тя гом цього року роз гля -
ну то і по год же но із по пе реднім
про ве ден ням на уко во-технічної
ек с пер ти зи 150 про ектів тех нічних 
умов (ТУ) та 4 про ек ти відомчих
будівельних норм (ВБН).

При чо му ди наміка по год жен -
ня про ектів технічних умов має
стійку тен денцію до зрос тан ня
(рис. 2).

Три ває співпра ця з краї на ми
СНД у рам ках Міждер жав ної на -
уко во-технічної комісії зі стан дар -
ти зації, технічно го нор му ван ня
та сер ти фікації в будівництві
(МНТКБ), за три над цять років
існу ван ня якої Украї ною от ри ма -
но для за сто су ван ня 268 при й ня -
тих МНТКБ міждер жав них НД і
змін до них, се ред яких 139 над а но
чин ності на те ри торії Украї ни.

На цей час в Україні у сфері
будівниц тва діють по над три ти -
сячі нор ма тив них до ку мен тів різ-
них рівнів, у т.ч. національ но го –
1156 (див. таб ли цю).

У 2007 р. три ва ла ак тив на ро -
бо та з адап тації вітчиз ня ної нор -
ма тив ної бази до ви мог міжна-
род них і регіональ них до ку ментів
(ISO, EN), яка ґрун тується на ре -
тель но му аналізі національ них
(ДСТУ, ДБН) та міжна род них
(ГОСТ, СНиП) до ку ментів.

У за вер шальній стадії пе ре -
гля ду з ме тою ура ху ван ня ви мог
національ ної сис те ми стан дар ти -
зації та су час них ви мог за ко но да в -
ства у сфері нор му ван ня у будівництві зна -
хо дять ся осно во по ложні дер жавні будівельні
нор ми.

Про тя гом 2007 р. зок ре ма за твер джені такі
важ ливі дер жавні будівельні нор ми:
n ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і га ражі для 

лег ко вих ав то мобілів»;
n ДБН В.1.2-5-2007 «Сис те ма за без пе чен ня

надійності та без пе ки будівель них об’єктів.
На у ко во-технічний суп ровід будівель них
об’єктів».

На ка зом Мінбу ду Украї ни від 1 лю то го
2006 року № 34 ство ре но Ко ор ди наційну ро бо чу
гру пу міністе рства з організації ро бо ти щодо
адап тації нор ма тив ної бази з про ек ту ван ня бу -
дівель них ко нструкцій до ви мог норм Євро-
пе й сько го Со ю зу. До Ко ор ди наційної ро бо чої
гру пи, крім фахівців Мінбу ду, увійшли пред -
став ни ки провідних на уко во-дослідних і про ект -
них інсти тутів: НДІ будівель них ко нструкцій,
УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція ім. В.М. Шима-
но всько го, КиївЗНДІЕП, УкрНДІІНТВ. У рам ках
Ко ор ди наційної ро бо чої гру пи сфор мо ва но
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Рис. 3.  Ди наміка при й нят тя національ них нор ма тив них 
до ку ментів за період 2004 – 2007 років

Рис. 4.  Ди наміка фіна нсу ван ня дер жав ним бюд же том
робіт з нор му ван ня та стан дар ти зації у будівництві



ро бочі гру пи за на пря ма ми ро бо ти, які виз на -
чені відповідно до до ку ментів ЄС, що по винні
бути вве дені на те ри торії Украї ни.

Відповідно до По ло жен ня про ба зо ву орга -
нізацію з на уко во-технічної діяль ності у га лузі
будівниц тва, про мис ло вості будівель них ма те -
ріалів, архітек ту ри і місто бу ду ван ня у 2007 р.
три ва ла ро бо та з фор му ван ня сис те ми ба зо вих
організацій за різни ми на пря ма ми на уко во-
технічної діяль ності.

Згідно з По ло жен ням ста тус ба зо вої орга ні-
зації надається на уко во-дослідній або на уко во-
технічній (про ектній) організації, що на ле жить
до сфе ри управління Мінрегіонбу ду або вхо -
дить до скла ду дер жав них будівель них кор по -
рацій, яка здійснює ком плекс на уко вих дос лід-
 жень, про ек тно-ко нструк то рських, про ек тно-
ви шу ку валь них, організаційно-ме то дич них, ме -
то до логічних, мет ро логічних та інфор ма ційних
функцій, робіт зі стан дар ти зації та нор му ван ня у
будівництві. Ста тус ба зо вої може бути та кож
над а ний іншим на уко вим (на у ко во-технічним)
організаціям різних форм влас ності.

Мінрегіонбу дом сфор мо ва но інсти туцію
ба зо вих організацій із 45 провідних на уко во-
дослідних (на уко во-технічних) організацій різ -
ної підпо ряд ко ва ності та форм влас ності.
У 2007 р. ста тус ба зо вої організації над а но

Укр аїнсько му на уко во-дос лід -
но му інсти ту ту по жеж ної без -
пе ки та за кри то му акціонер но-
му то ва рис тву «Укрге ол будм».

Всьо го охоп ле но суп ро во -
дом 866 із 1156 чин них на те -
ри торії Украї ни нор ма тив них
до ку ментів національ но го рів -
ня, або 75 відсотків.

Готується до дру ку дру ге
ви дан ня ка та ло гу ба зо вих ор -
ганізацій для ши ро ко го кола
ко рис ту вачів.

Слід за зна чи ти, що по чи -
на ю чи з 2004 р., коли була роз -
по ча та ро бо та з фор му ван ня
сис те ми ба зо вих організацій у
галузі будівниц тва, про мис ло -
вості будівель них ма теріалів,
місто бу ду ван ня і архітек ту ри,
спос терігається по зи тив на тен - 

денція до упо ряд ку ван ня ро бо ти над роз вит ком
і ак ту алізацією вітчиз ня ної нор ма тив ної бази
(рис. 3).

Саме в цей чо ти рирічний період спос теріга -
ло ся по сту по ве збільшен ня бюд жет но го фіна н -
су ван ня робіт з нор му ван ня та стан дар ти зації у
будівництві (рис. 4).

Крім того, ство рен ня інсти туції ба зо вих
організацій спри я ти ме більш сис темній ро боті
з фор му ван ня та удос ко на лення нор ма тив ної
бази у будівництві. Так, на прик лад, якщо ста -
ном на 01.01.2004 р. пи то ма вага ДСТУ на про -
дукцію та про це си скла да ла 23 % (рис. 5), у той
час як ДСТУ на терміни та виз на чен ня скла да ли
26 %, а ДСТУ, при й ня тих на основі міждер жав -
них стан дартів – 51 %, то ста ном на 01.01.2007 р.
пи то ма вага ДСТУ на про дукцію та по слу ги
зрос ла до 34 %, а ДСТУ, при й ня тих на основі
міждер жав них стандартів, зменшилася до 44 %.

Та ким чи ном, осно ви сис тем ної ро бо ти з
нор му ван ня та стан дар ти зації у будівництві, за -
кла дені у 2007 р., виз на чи ли три основні дже ре -
ла при фор му ванні нор ма тив ної бази: ба зові
організації Мінрегіонбу ду, міжна родні, регіо -
нальні та міждер жавні до ку мен ти, до ку мен ти
ко лиш ньо го СРСР.

y
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Рис. 5. Пи то ма вага дер жав них стан дартів

Надійшла 01.10.2007



УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ –

НАГАЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

В Україні з 1 січня 2008 року вво дить ся но вий
по ря док ліцен зу ван ня будівель ної діяль но -

сті. Відповідні зміни до за ко но да вства були під -
го тов лені фахівця ми Мінре гіон бу ду та Держ -
ар х будінспекції, підтри мані Держпідприємниц -
твом, Мінфіном, Міне ко но міки і Кабіне том
Міністрів Украї ни у цілому і при й няті у травні
2007 року Вер хов ною Ра дою Украї ни за для по -
кра щан ня си ту ації, що скла ла ся у будівель но му
ком плексі краї ни. Для ро зу міння цієї си ту ації
роз гля не мо деякі ста тис тичні дані. Дер жар х буд -
інспекцією, по-пер ше, було про а налізо ва но ди -
наміку зміни чи сель ності пра цівників, за й ня тих
у будівель но му ком п лексі Украї ни, по чи на ю чи з
1998 р. по те періш ній час (рис. 1).

З цих да них вип ли ває, що після не знач но го
падіння у 2002–2003 рр., чи сельність праців -
ників стабілізу ва ла ся на рівні 2001 р. і за га лом
про тя гом останніх років є ста лою. Та ким же ста -
лим є співвідно шен ня кількості працівників у
ве ли ких і се редніх підприємствах до ма лих
підпри ємств (рис. 2, 3).

За та ких умов пев ну зацікав леність вик ли -
кає ди наміка зміни кількості підприємств бу -
дівель но го ком плек су Украї ни за ана логічний
період (рис. 4).

З на ве де но го ри сун ку вид но, що з 1998 по
2006 рр. кількість підприємств збільши ла ся з
19607 до 42443 (май же у 2,2 раза), що ав то ма тич -
но при зве ло до змен шен ня на них кількості
працівників. У цьо му сенсі тре ба за зна чи ти, що
якщо змен шен ня чи сель ності працівників на
ма лих підприємствах із 12 до 7 чол. не є кри тич -

ним, оскільки ці організації ви ко ну ють, як пра -
ви ло, окремі і не складні види робіт, то змен -
шен ня з май же 200 до менш ніж 50 працівників
на ве ли ких і се редніх організаціях для будівель -
но го ком плек су дер жа ви є яви щем вкрай не га -
тив ним.

Будь-який про фесіонал засвідчить, що бу -
дівельній організації для тех но логічно го за без -
пе чен ня фрон ту будівель них робіт на серй оз -
но му об’єкті потрібно не мен ше сотні пра ців -
ників (у ми ну ло му ви роб ничі будівельні струк -
ту ри ни жчо го рівня – БМУ і ПМК, мали
чи сельність від 100 до 300 працівників). До того
ж для організації стабільно го фіна нсу ван ня, а
відповідно і ство рен ня умов для технічно го і
тех но логічно го роз вит ку, будівель на організа -
ція по вин на ви ко ну ва ти ро бо ти од но час но на
декількох об’єктах і пра цю ва ти з декілько ма за -
мов ни ка ми. Тому різке падіння чи сель ності
працівників у ве ли ких і се редніх будівель них
організаціях об’єктив но свідчить про за гроз ливі 
тен денції до технічної і тех но логічної дег ра дації
будівель но го ком плек су, змен шен ня мож ли вос -
тей щодо ви ко нан ня знач них об сягів будівниц -
тва, впро вад жен ня склад них су час них тех но-
логій, під ви щен ня кон ку рен тоз дат ності буді-
вель но го ком п л ек су і його ек спор тно го по тен -
ціалу.

На ве дені вище вис нов ки підтвер джу ють ся
та кож вра жа ю чи ми да ни ми щодо ре зуль татів
аналізу про це су про дов жен ня організаціями
ліцензій після закінчен ня терміну їхньої дії. Як
свідчать на ве дені на рис. 5 дані, 40 % (або кожні
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О.М. Бон да рен ко
на чаль ник
Дер жав ної архітек тур но-будівель ної
інспекції Украї ни

А.Ф. Гри гор
пер ший за ступ ник на чаль ни ка
Дер жав ної архітек тур но-будівель ної
інспекції України
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Рис. 1.  Ди наміка зміни
чи сель ності (у ти ся чах)
працівників будівель но го
ком плек су Украї ни
по ро ках

Рис. 2.  Ди наміка зміни се ред ньо-
обліко вої чи сель ності
працівників будівель но го
ком плек су Украї ни 
на ве ли ких і се редніх
підприємствах по ро ках

Рис. 3.  Ди наміка зміни се редньо-
обліко вої чи сель ності
працівників будівель но го
ком плек су Украї ни 
на ма лих підприємствах
по ро ках

Рис. 4.  Ди наміка зміни
кількості підприємств
будівель но го ком плек су
Украї ни по ро ках

Рис. 5.  Ди наміка звер нень
підприємств будівель но го
ком плек су Украї ни 
за по втор ною ліцензією
по ро ках:
чер во ний колір – впер ше;
жов тий – по втор но

Рис. 6.  Ди наміка ви дачі ліцензій 
підприємствам будівель -
но го ком плек су Украї ни
по ро ках



дві із п’я ти організацій) за по втор ною ліцен -
зією не звер та ють ся, тоб то зни ка ють із поля
будівель ної діяль ності. У зв’яз ку з цим ви ни -
кає декілька слуш них за пи тань. Пер ше – куди
зни кає ви роб ни ча база та ких організацій?
Дру ге – мож ли во цієї бази і не було зовсім?

Слід та кож мати на увазі, що існу ю ча не дос -
ко на ла про це ду ра ліцен зу ван ня не надає мож -
ли вості для пе ревірки под а них для от ри ман ня
ліцензії до ку ментів і вста нов лен ня ре аль ної
технічної спро мож ності за яв ни ка щодо ви ко -
нан ня за яв ле них видів робіт. Тим більше, що
ліцензійні до ку мен ти, як пра ви ло, роз роб лю -
ють ся за уста ле ною ме то ди кою чис лен ни ми по -
се ред ниць ки ми фірма ми, які, спеціалізу ю чись
на над анні та ких видів по слуг, час то не по ряд но
(а точніше зло чин но) ба га то разів маніпу лю ють 
дип ло ма ми одних і тих же фахівців-будівель -
ників. Останнє доз во ляє от ри му ва ти ліцензії
фірмам і фірмоч кам, у складі яких на постійній
основі нерідко пра цює один ди рек тор (він же го -
лов ний бух гал тер), і ство рю ва ти ілюзію по я ви
но вих підприємств у той час, як об’єктивні умо -
ви для їх ство рен ня відсутні. На підставі отри-
ма них та ким шля хом ліцензій роз гор та ють ся
бу дівельні ро бо ти, до яких за лу ча ють ся аб со -
лют но непідго тов лені працівни ки, як ка жуть
«з вок за лу». Наслідки та кої діяль ності відомі –
це за губ лені людські жит тя, чис ленні ма те рі-
альні втра ти, не ка жу чи вже про якість будівель -
ної про дукції.

Вве ден ня ліцен зу ван ня у будівництві сво го
часу по яс ню ва ло ся як раз не обхідністю збе ре -
жен ня про фесійно го, технічно го і тех но логічно -
го рівнів будівель ної діяль ності. Але на сьо годні
спос терігається аб со лют но про ти леж ний вплив
ліцен зу ван ня на стан будівель но го ком плек су,
фак тич но відбу вається про фа на ція са мої ідеї
ліцен зу ван ня у будівництві. Та ким чи ном, на -
но сить ся шко да дер жаві як у по бу дові су час но го 
про фесійно го і ви со ко тех но логічно го будівель -
но го ком плек су, так і в еко номічній сфері. На
жаль, розміри цієї ліцен зо манії постійно зро-
ста ють (рис. 6).

Крім того, слід за зна чи ти, що на да ний час
чин ни ми є близь ко 50 ти сяч ліцензій на буді-
вель ну діяльність, що на 15–20 % пе ре ви щує
кількість будівель них організацій, яку дає ста -
тис ти ка, і, од но час но, знач но мен ше кількості
суб’єктів гос по да рю ван ня, які зареєстро вані за
ко дом «Будівниц тво»! Останнє підтвер джується 
тим, що ста ном на 01.07.2007 р. кількість су б’єк-

тів гос по да рю ван ня є більшою за 80 ти сяч, а за
останні півто ра року вона збільши ла ся на 12 ти -
сяч, або 17 % (рис. 7). Ось де зна хо дить ся так зва -
ний «ре зерв», який об ов’яз ко во буде вве де ний у
дію, якщо цьо му не по ста ви ти про фесійний заслін.

Не мож на та кож не звер ну ти ува гу і на зрос -
та ю чу криміналізацію пи тань, по в’я за них із от -
ри ман ням ліцензій за сфаль сифіко ва ни ми до-
ку мен та ми (рис. 8).

За пер ше півріччя 2007 р. Мінрегіонбу дом
Украї ни було ви да но 4600 ліцензій. За цей же
період про ку ра ту ри різних рівнів і те ри торій за -
про си ли копії до ку ментів на 900 організацій та
ви лу чи ли 200 до ку ментів, що скла дає май же
25 % ви да них ліцензій. Аналогічні звер нен ня і в
не мен ших об ся гах над хо дять і від органів МВС,
под ат ко вих струк тур, Служ би без пе ки та інших. 
Та ким чи ном, сьо годні пра во о хо рон ни ми орга -
на ми ста вить ся під сумнів більша по ло ви на заяв 
на ви да чу ліцензій. Рівень реалізації та ких за -
питів ще не з’я со ва ний, але не ра ху ва ти ся з цим
ніяк не мож на. Тим паче, що пра во о хо ронні
орга ни пред ’яв ля ють до Мінрегіонбу ду Украї ни
пре тензії щодо не дос тат ньої ро бо ти з виз на чен -
ня ре аль них мож ли вос тей підпри ємств при от -
ри манні ліцензій.

За ко ном Украї ни «Про ліцен зу ван ня пев них
видів гос по да рської діяль ності» пе ре дба че но
пра во орга ну ліцен зу ван ня при й ма ти рішен ня
про відмо ву у ви дачі ліцензії, якщо вста нов ле но
не дос товірність да них у под а них за яв ни ком до -
ку мен тах або його невідповідність ліцензійним
умо вам. Однак про це ду ра вста нов лен ня дос то -
вірності чи відповідності за ко ном не пе ре дба че -
на. Спеціаль но упов но ва же ний орган з пи тань
ліцен зу ван ня, яким є Дер жав ний комітет Украї -
ни з пи тань ре гу ля тор ної політики та підпри -
ємниц тва, роз ’яс нює, що за зна чені рішен ня ма -
ють при й ма ти ся вик люч но на підставі до ку -
ментів, под а них за яв ни ком, і за ко ном не пе ре д -
ба че но виї зної пе ревірки суб’єкта гос по да рю -
ван ня, що має намір про ва ди ти пев ний вид гос -
по да рської діяль ності. Отже, фак тич но здійсню -
ється «па пе ро ве» ліцен зу ван ня, а па пе ри под а -
ють ся справні.

Не вик ли кає сумніву твер джен ня, що на
будівель ний ри нок ма ють ви хо ди ти тільки про -
фесійно підго тов лені організації. Згідно з ви мо -
га ми За ко ну «Про архітек тур ну діяльність» дер -
жава має ство рю ва ти умо ви для її здійснен ня, у
т.ч. шля хом за без пе чен ня без пе ки будівниц тва,
дов говічності будівель і спо руд.
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Но вий про ект по ряд ку ліцен зу ван ня пев них
видів гос по да рської діяль ності у будівництві
роз роб ле ний фахівця ми Дер жар хбудінспекції
Украї ни на основі чис лен них про по зицій, що
надійшли від місце вих органів вла ди, гро ма д -
ських організацій, про ек тних і будівель них під -
приємств. Про ект по ряд ку роз гля ну то і схва ле-
но на засіданні ліцензійної комісії Мінрегіонбу -
ду Украї ни, при нци по во підтри ма но всіма об л -
дер жадміністраціями, АР Крим і Київською
міськ дер жадміністрацією, Академією будівниц -
тва Украї ни та схва ле но на уко во-технічною і
гро ма дською ра дою при Мінрегіонбуді Украї ни. 
До но во го по ряд ку вклю чені пе ревірені ча сом
про це ду ри, за до по мо гою яких мож ли во за без -
пе чи ти дос товірну і якісну оцінку пре тен дентів
на от ри ман ня ліцензії.

Основ ним, клю чо вим
мо мен том но во го по ряд ку
має ста ти про це ду ра про ве -
ден ня ліцензійної ек спер ти зи
або, інши ми сло ва ми, тех ніч -
но го огля ду пре тен дентів пе -
ред тим, як ви да ти їм ліцен -
зію. Рішен ня про ви да чу чи
відмо ву ви дачі ліцензії буде
при й ма ти ся на основі ек с перт -
ного вис нов ку про від по від -
ність за яв ни ка про фесій ним,
тех нічним, тех но ло гічним ви -
мо гам здійснен ня будівель ної 
діяль ності. При цьо му, якщо
за раз за яв ни ки под а ють купу
різно го роду довідок і но та -
ріаль но завіре них копій, то з
но во го року дос тат ньо буде
лише за яв ки та свідоц тва про
реєстрацію. Та й ті зго дом мож -
на буде над си ла ти елек трон -
ною по ш тою. Тоб то пе ре дба -
чається суттєве спро щен ня
по ряд ку под ан ня до ку ментів
і змен шен ня їхньо го об ся гу,
як це і про го ло ше но уря до вою
по літи кою щодо спро щен ня
доз вільних про це дур.

Ліцен зу ван ня будівель ної
діяль ності в Україні про во -

дить ся вже 15 років. Будівель на га лузь була
однією з пер ших, де впро вад жу ва ли ся нові рин -
кові схе ми дер жав но го ре гу лю ван ня, які зго дом
виз на ва лись одни ми з на й кра щих у країні.

Зап ро вад жен ня но во го по ряд ку ліцен зу ван -
ня доз во лить ство ри ти про фесійно-орієнто ва ну 
сис те му організації будівель ної діяль ності в
країні, за без пе чить впро вад жен ня су час них і
без печ них тех но логій, підви щен ня технічно го
рівня будівниц тва, ство рить умо ви для про фе -
сійної і доб ро совісної кон ку ренції на будівель -
но му рин ку. Вод но час він не містить будь-яких
пе ре шкод для гос по да рської діяль ності у бу дів -
ництві за умо ви на леж ної організації робіт та
дот ри ман ня ви мог дер жав них будівель них
норм і пра вил.

y
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Рис. 7. Ди наміка зміни кількості суб’єктів ЄДРПОУ за га луз зю будівниц тва
по ро ках

Рис. 8. Кількість звер нень
органів про ку ра ту ри до 
Мінрегіонбу ду Украї ни 
у I півріччі 2007 року

Надійшла 01.10.2007



ЕКСПЕРТИЗА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ПЕРШОГО П’ЯТИЗІРКОВОГО ФУТБОЛЬНОГО
СТАДІОНУ УКРАЇНИ

У місті До нець ку в пар ку імені Ленінсько го
Ком со мо лу спо руд жується су час ний стадіон,

при зна че ний для про ве ден ня фут боль них мат -
чів і ви до вищ них за ходів. Він буде відповідати
усім ви мо гам UEFA та FIFA щодо про ве ден ня
фіна льних матчів міжна род них турнірів і чем -
піонатів на й ви що го ран гу. Стадіон роз ра хо ва -
ний на п’ят де сят ти сяч гля дачів і ма ти ме чо -
тир над цять сек торів гля даць ких три бун – по
три сек то ри у північно му та півден но му і по
чо ти ри у західно му та східно му бло ках три бун.

В умо вах кон кур су на кра щий диз айн-про -
ект стадіону були виз на чені ви мо ги щодо гар -
монійно го поєднан ня його з маль ов ни чим
при род ним се ре до ви щем пар ку імені Ленін сь -
ко го Ком со мо лу, мінімаль но го ви но су ко нст -
рукцій по крит тя за межі кон ту ру гля даць ких
три бун і відповідності про ек тних рішень ви мо -
гам UEFA та FIFA до п’я тизірко вих стадіонів. На
кон курс було пред став ле но більше 20 диз айн-

про ектів провідних архітек торів зі світо вим
ім’ям. У ре зуль таті за мов ник виб рав диз айн-
про ект, який має ви со кий рівень за без пе чен ня
ком фор тності і без пе ки для усіх відвіду вачів,
відрізняється по кра ще ним огля дом фут боль ної
аре ни з усіх гля даць ких місць та еле гантністю
фор мо ут во рен ня при зовнішній про стоті і мак -
си маль но му при род но му освітленні фут боль -
но го поля і всьо го стадіону (рис. 1). Про ект
про й шов усі не обхідні ек спер ти зи і за твер дже -

ний до будівниц тва. Ге не раль -
ним за мов ни ком будівниц тва є
ТОВ «Стадіон Шах тар». У тен -
дері на будівниц тво стадіону
бра ли участь декілька відо мих
вітчиз ня них та за рубіжних фірм.
За ре зуль та та ми тен де ра пра во
на будівниц тво стадіону от ри -
ма ла фірма «ENKA» (Ту реч чи на).

Го лов ни ми не су чи ми ко н -
струкціями спо ру ди стадіону є
мо нолітні залізо бе тонні фун да -
мен ти, які в окре мих зо нах спи -
ра ють ся на палі; мо нолітні залі-
зо бе тонні ко нструкції кар ка са
на зем ної час ти ни сек торів, до
яких закріплю ють ся збірні залі- 
зо бе тонні ко нструкції яру сів
три бун, та ме та леві ко н струкції
по крит тя над три бу на ми.
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В.В. Холькін
головний конструктор

ВАТ «УкрНДІпроектстальконструкція
ім. В.М. Шимановського»

Рис. 1. Зовнішній виг ляд п’я тизірко во го стадіону в м. До нець ку



Пок рит тя над три бу -
на ми вирішено у формі
оваль но го кільця, яке має 
не знач ний на хил у на п -
рям ку з півночі на пів -
день, що доз во ляє збіль- 
шити три валість при род -
но го освітлен ня трав ’я -
но го га зо ну (рис. 2). Го -
лов ни ми ме та ле ви ми кон -
струкціями по крит тя є
радіальні крок вяні фер -
ми (рис. 3), на які спи ра -
ють ся струк турні бло ки
по крит тя з вуз ло ви ми
з’єднання ми типу «MERO»
(рис. 4). За галь на маса ме -
та ле вих ко нструкцій по -
крит тя скла дає при б лиз -
но 4,5 тис. тонн.

Фірма «ENKA», яка є
ге не раль ним підряд ни ком
будівниц тва,  роз роб ляє
ро бочі крес лен ня залізо -
бе тон них ко нструкцій
сек торів три бун і спо руд -
жує стадіон. На субпід -
ряді у фірми «ENKA»
фірма «MERO» (Німеч чи -
на) ви ко на ла роз ра хун ки
ме та ле вих ко нструкцій
по крит тя і ви го тов ляє
струк турні бло ки, а фір -
ма «CIMTAS» (Ту реч чи -
на) – радіальні крок вяні
фер ми, а та кож опорні
ко нструкції цих ферм
раз ом із за клад ни ми де -
та ля ми їх кріплен ня до
залізо бе тон них конст рук -
цій три бун.

За умо ва ми кон трак -
ту фірма «ENKA» надає
ТОВ «Стадіон Шах тар»
ро бо чу до ку мен тацію бу -
дівель них ко нструкцій
спо ру ди раз ом із ек спер т -
ни ми вис нов ка ми на ці
креслен ня провідних про -
ектних та на уко во-дос -
лідних організацій Украї -
ни. Для про ве ден ня цих
ек спер тиз фірма «ENKA»
за лу чи ла:
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Рис. 2. Схе ма при род но го освітлен ня трав ’я но го газону

Рис. 3. Схе ма ме та ле вої радіаль ної крок вя ної фер ми по крит тя



n Укр аїнський дер жав ний на уко во-дослідний
і про ек тно-ко нструк то рський інсти тут гір -
ни чої ге о логії, ге о ме ханіки і мар кшей дер -
ської справи (УкрНДМІ), який ви ко нав
ек с пертні вис нов ки з пи тань де фор мацій
зем ної по верхні на будівель но му май дан чи -
ку стадіону;

n На у ко во-дослідний та про ек тний інсти тут
«До нець кий Пром будНДІпро ект», який ви -
ко нав ек спертні вис нов ки ро бо чої до ку мен -
тації на фун да мен ти;

n ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція ім. В.М. Ши-
ма но всько го», яке раз ом із суб підряд ни ми
організаціями ви ко на ло ек с пертні вис нов ки 
щодо ро бо чої до ку мен тації залізо бе тон них
ко нструкцій сек торів три бун на зем ної час -
ти ни і ме та ле вих ко нст рукцій по крит тя над
три бу на ми.
При цьо му, зва жа ю чи на унікальність

об’єкта, ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція
ім. В.М. Ши ма но всько го» за лу чи ло до ви ко нан ня 
да ної ро бо ти:
n Дер жав ний на уко во-дослідний інсти тут бу -

дівель них ко нструкцій (НДІБК) – для ек с -
пер ти зи ро бо чої до ку мен тації на зем ної
час ти ни залізо бе тон них ко нструкцій сек -
торів три бун і уточ нен ня на ван та жень від
підроб лю ваних те ри торій.

n НВ ТОВ «СКАД Софт» – для про ве ден ня чи -
сель них досліджень, аналізу та виз на чен ня на -
ван та жень і впливів на будівельні ко н ст рукції
стадіону.

n Дер жав не підприємство «Дослідне ко нст -
рук то рсько-тех но логічне бюро інсти ту ту
елек троз ва рю ван ня ім. Є.О. Па то на» (ДКТБ
ІЕЗ ім. Є.О. Па то на) – для аналізу за сто со-
ва них ста лей і за собів елек троз ва рю ван ня
в ро бочій до ку мен тації ста ле вих опор раді-
аль них про сто ро вих крок вя них ферм.

Експер ти за ро бо чої до ку мен тації на зем ної
час ти ни ко нструкцій стадіону була ви ко на на за
на ступ ною схе мою. На основі над а них фірмою
«ENKA» роз ра хунків і ро бо чої до ку мен тації на
залізо бе тонні ко нструкції «СКАД Софт» роз ро -
бив роз ра хун кові схе ми залізо бе тон них ко н ст -
рукцій кар ка са кож но го сек то ру з ура ху ван ням
фун да ментів і ґрун то вих підва лин, виз на чи ло
постійні та тим ча сові на ван та жен ня і впли ви та
ви ко на ло пе ревірні роз ра хун ки з підбо ром не -
обхідної ро бо чої ар ма ту ри у всіх еле мен тах за -
лізо бе тон них кар касів сек то рів. На основі
на д а ної фірмою «MERO» ге о мет рич ної схе ми
ме та ле вих ко нструкцій по крит тя було роз роб -
ле но роз ра хун ко ву схе му, виз на че но постійні та 
тим ча сові на ван та жен ня і впли ви, при й ня то
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Рис. 4. Схе ма та ву зол струк тур но го бло ку по крит тя



пе рерізи ста ле вих еле ментів згідно із над а ною
ро бо чою до ку мен тацією і ви ко на но пе ревірні
роз ра хун ки ме та ле вих ко нст рукцій всьо го по -
крит тя стадіону з виз на чен ням не су чої спро -
мож ності кож но го ста ле во го еле мен та. Роз ра -
хун ки ви ко ну ва лись за про гра мою SCAD із ура -
ху ван ням постійних та тим ча со вих сніго вих і
вітро вих на ван та жень, а та кож впливів тем пе ра -
тур них ко ли вань, підроб лю ва них те ри торій та
сейсмічності май дан чи ка будівниц тва 6 балів.
Усьо го було ви ко на но роз ра хун ки два над ця ти
окре мих сек торів залізо бе тон них три бун і ме та -
ле во го по крит тя в цілому.

Інсти тут НДІБК ви ко нав ек спер ти зу над а -
ної за мов ни ком ро бо чої до ку мен тації на зем ної
час ти ни залізо бе тон них ко нструкцій сек торів
три бун та аналіз ко нструк тив них рішень на
відповідність їх укр аїнським нор мам, а та кож
пе ревірку не обхідно го пе рерізу ар ма ту ри в цих
ко нструкціях на основі підбо ру ар ма ту ри, який
виконав «СКАД Софт». Під час про ве ден ня
експер ти зи було роз гля ну то більше 700 ар кушів 
фор ма ту А0 ро бо чої до ку мен тації мо нолітних
залізо бе тон них ко нструкцій і біля двад ця ти
типів збірних мо нолітних ко нст рук цій ярусів
три бун.

ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція ім. В.М. Ши-
ма но всько го» раз ом із ДКТБ ІЕЗ ім. Є.О. Па то на
про ве ли ек спер ти зу над а ної фірмою «ENKA»
ро бо чої до ку мен тації ме та левих ко нструкцій
по крит тя.

Зас то со ва на схе ма про ве ден ня ек спер ти зи
доз во ли ла ви ко на ти цю склад ну ро бо ту у стислі
терміни і здійсни ти кон троль ре зуль татів роз-
ра хунків, підбо ру ар ма ту ри в залізо бе тон них
ко н струкціях і пе ревірки не су чої спро мож ності
ста ле вих еле ментів, ви ко на них «СКАД Софт».
При про ве денні цьо го кон тро лю інсти тут
НДІБК і ВАТ «Укр НДІпро е ктсталь ко нструкція
ім. В.М. Ши ма но в сько го» пе ревірили роз ра хун -
кові схе ми, на ван та жен ня і ре зуль та ти чи сель -
них досліджень «СКАД Софт», а та кож по рів- 
няли їх із ар му ван ням залізо бе тон них ко нст -
рукцій за крес лен ня ми фірми «ENKA» і при й ня -
ти ми пе рерізами еле ментів ме та ле вих кон ст -
рукцій за роз ра хун ка ми фірми «MERO».

У зв’яз ку із на бут тям чин ності но вих ДБН
В.1.2-2:2006 «На ван та жен ня і впли ви» і ДБН
В.1.1-12:2006 «Будівниц тво в сейсмічних ра йо -
нах Украї ни» фірмам «ENKA» та «MERO» були
над ані не обхідні по яс нен ня щодо ви ко рис тан ня 

цих ДБН та виз на чен ня в їхніх роз ра хун ках
но вих збільше них сніго вих та вітро вих на ван та -
жень і сейсмічних впливів.

До дат ко во на про хан ня фірми «ENKA» НВ
ТОВ «СКАД Софт» раз ом з інсти ту том НДІБК
були ви ко нані чи сельні досліджен ня та аналіз
на пру же но-де фор мо ва но го ста ну мо делі роз -
тяг ну то го опор но го залізо бе тон но го вуз ла ме -
та ле вої радіаль ної крок вя ної фер ми по крит тя.
Ці досліджен ня про во ди лись у зв’яз ку зі стур бо -
ваністю за мов ни ка віднос но надій ності ро бо ти
бе то ну в зоні над ни жньою за клад ною де тал лю
опор но го вуз ла.

У ре зуль таті ви ко на них ек спер тиз фірма
«ENKA» одер жа ла по зи тивні вис нов ки на всі
над ані нею розділи ро бо чої до ку мен тації на зем -
них залізо бе тон них і ме та ле вих ко нструкцій
стадіону. Усі за ува жен ня, які ви ни ка ли під час
про ве ден ня ек спер ти зи, були вра хо вані, а від -
повідні ар куші ро бо чої до ку мен тації вип рав -
лені і про й шли по втор ну ек спер ти зу.

Окре мо слід зу пи ни тись на на ступ них важ -
ли вих пи тан нях, які ви ник ли при про ве денні ек -
спер ти зи ме та ле вих ко нструкцій по крит тя.

У ро бо чих крес лен нях ко нструкцій опор
радіаль них крок вя них ферм, над а них фірмою
«ENKA» (рис. 5), значні роз тя гу вальні зу сил ля
(до 3000 т) пе ре да ють ся у на прям ку тов щи ни
про ка ту, що не ре ко мен дується укр аїнськи ми
нор ма ми. Але над ані фірмою «CIMTAS» сер ти -
фікати на за сто со вані сталі імпор тно го ви роб -
ниц тва і ре зуль та ти їх вип ро бу вань, засвідчені у 
відповідних про то ко лах, по ка за ли, що ці сталі
ма ють по каз ни ки при вип ро бу ван нях на роз тяг
у на прям ку тов щи ни про ка ту навіть кращі, ніж
відповідні вітчиз няні сталі при їх вип ро бу ванні
на роз тяг уздовж на прям ку про ка ту. Тому прий -
няті у над аній ро бочій до ку мен тації ко нструк -
тивні рішен ня з пе ре да чею знач них роз тя гу -
валь них зу силь у на прям ку тов щи ни про ка ту
одер жа ли по зи тив ний вис но вок.

У ро бо чих крес лен нях опор окремі зварні
тав рові шви, які пе ре да ють значні роз тя гу -
вальні зу сил ля, були за про ек то вані без по вно го
про ва ру, що зни жує надійність їх ро бо ти. Після
об го во рен ня цьо го пи тан ня пред став ни ка ми
фірми «ENKA» були вне сені відповідні зміни в
ро бочі крес лен ня: шви за про ек ту ва ли з по вним
про ва ром, і ско ре го ва на ро бо ча до ку мен тація
от ри ма ла по зи тивні вис нов ки ек с пер ти зи.
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У ро бо чих крес лен нях опор радіаль них
крок вя них ферм, са мих цих ферм і де я ких еле -
ментів струк тур них блоків по крит тя за сто со -
вані сталі типу S 355 (ана логічні вітчиз ня ним
типу С 345). Ці сталі згідно з українськими нор -
ма ми по винні мати сер тифікати з га ран то ва ни -
ми по каз ни ка ми при вип ро бу ванні їх на удар ну
в’язкість при тем пе ра турі мінус 40 оС. У пред -
став ле них сер тифіка тах на сталі типу S 355 були
на ве дені дані щодо удар ної в’яз кості для ви п ро-
бу вань тільки при тем пе ра турі мінус 20 оС.

На ви мо гу ек с пер ти зи всі партії сталі типу
S 355 для опор радіаль них про сто ро вих крок вя -
них ферм і са мих ферм були вип ро бу вані на
удар ну в’язкість при тем пе ра турі мінус 40 оС на
зраз ках з V-подібним надрізом. Фірма «CIMTAS»
над а ла відповідні про то ко ли з ре зуль та та ми
вип ро бу вань, що від по віда ють ви мо гам укр а -
їнських норм. Сталі для еле ментів струк тур них
блоків по крит тя типу S 355 та кож були вип ро бу -
вані на удар ну в’яз кість при тем пе ра турі мінус

40 оС на зраз ках з U-подібним надрізом. Ре зуль -
та ти цих вип ро бу вань на д а ні фірмою «MERO»
у від повідних про то ко лах, які та кож під твер д -
жу ють відповідність та ких ста лей ви мо гам вітчиз -
ня них норм.

На ці ко нструкції не діють значні ди намічні
на ван та жен ня, тому вип ро бу ван ня на удар ну
в’язкість за сто со ва них для них ста лей до пус ка -
ється вико ну ва ти на зраз ках із U-подібним надрізом.

Дані ви мо ги до звар них швів і ста лей бу дуть 
та кож про кон троль о вані під час сер тифікації
цих ко нструкцій, до якої за лу че но орган із сер -
тифікації будівель ної про дукції «ЦентрСЕПРО-
буд ме тал».

У цілому слід відзна чи ти дос тат ньо ви со -
кий рівень роз роб ки ро бо чої до ку мен тації на
будівельні ко нструкції стадіону та опе ра тив не
вирішен ня усіх технічних пи тань із фахівця ми
фірм «ENKA», «CIMTAS» і «MERO».

y
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Рис. 5. Схема опор но го вуз ла радіаль ної крок вя ної фер ми

Надійшла 21.08.2007



УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПУТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В Укра и не с 50-х гг. ХХ ст. рас прос тра не на
еди ная для все го быв ше го СССР кон цеп ция 

стро и т ельства с пре об ла да ю щим при ме не ни ем
же ле зо бе тон ных и огра ни чен ным при ме не ни ем 
ме тал ли чес ких ко нструк ций. При этом иг но ри -
ро вал ся тот факт, что Укра и на, имея чис лен -
ность на се ле ния при бли зи тель но рав ную
Фран ции, вы плав ля ла ста ли в три раза боль ше.
По ряду при чин не э ко но ми чес ко го ха рак те ра,
пре жде все го из-за за ни жен ных цен на энер го -
но си те ли, в усло ви ях «со ци а лис ти чес кой эко но -
ми ки» под дер жи ва лось раз ви тие ин дус т рии
сбор но го же ле зо бе то на.

Но вые эко но ми чес кие усло вия тре бу ют ра -
ди каль но го из ме не ния дан ной кон цеп ции и
сбли же ния ее с об ще ми ро вы ми тен ден ци я ми
раз ви тия стро и тель ной ин дус трии с ори ен та ци -
ей на стро и т ельство зда ний и со ору же ний с при -
ме не ни ем лег ких и пред ва ри тель но-на пря жен -
ных сталь ных ко нструк ций.

Даль ней шее раз ви тие стро и тель ной ин дус -
т рии в Укра и не дол жно идти по пути сни же ния
сто и мос ти (ме тал ло ем кос ти) сталь ных ко н ст -
рук ций за счет при ме не ния про грес сив ных тех -
но ло гий как из го тов ле ния с ис поль зо ва ни ем
име ю ще го ся в стра не лис то во го и со рто во го
про ка та, так и по сле ду ю щих мон та жа и экс плу -
а та ции зда ний и со ору же ний с ме тал ли чес ким
кар ка сом.

 В от ли чие от же ле зо бе тон ных, где пред ва -
ри тель ное на пря же ние со зда ет ся в основ ном
для об ес пе че ния тре щи нос той кос ти при при ме -
не нии вы со коп роч ной ар ма ту ры, для ме тал ли -
чес ких ко нструк ций ха рак тер но це ле на п рав -
лен ное со зда ние на пря же ний и де фор ма ций
об рат но го зна ка к воз ни ка ю щим от экс плу а та -
ци он ных на гру зок и уве ли че ние за счет со зда -
ния об рат но го вы ги ба жес ткос ти ко нструк ции.

Это по вы ша ет эф фек тив ность ко нструк ций по
срав не нию с не нап ря га е мы ми при рав ном рас -
хо де ма те ри а лов, а так же спо со бству ет при ме не -
нию ста лей по вы шен ной про чнос ти в из ги ба е-
мых эле мен тах за счет сни же ния огра ни че ний
по де фор ма тив нос ти всле дствие по яв ле ния об -
рат но го вы ги ба.

В на сто я щее вре мя су щес тву ют три при н -
ци пи аль но раз ных спо со ба пред ва ри тель но го
на пря же ния:
n со зда ние пред ва ри тель но го на пря же ния с

ис поль зо ва ни ем до пол ни тель ных эле мен -
тов типа за тя жек;

n пред ва ри тель ное де фор ми ро ва ние от дель -
ных эле мен тов пе ред из го тов ле ни ем с по -
сле ду ю щей свар кой;

n пред ва ри тель ное на пря же ние ло каль ны ми
тер ми чес ки ми воз де йстви я ми (ЛТВ) – раз о -
грев от дель ных учас тков го то вых ме тал ло -
ко нструк ций до тем пе ра ту ры, как пра ви ло,
не пре вы ша ю щей 950 оС, с по сле ду ю щим
их ин тен сив ным охлаж де ни ем или на плав ка
хо лос тых ва ли ков на от дель ных учас тках.
Как ва ри ант пред ва ри тель но го на пря же ния
мо жет рас смат ри вать ся ис поль зо ва ние ос -
та точ ных рас тя ги ва ю щих на пря же ний на
кром ках, ко то рые воз ни ка ют при огне вой
рез ке лис тов при от су тствии по сле ду ю ще го
стро га ния кро мок.
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Рас смот ре на воз мож ность пред ва ри тель но го на пря же ния сталь ных ко нструк ций без за тяж ны ми
спо со ба ми, ко то рое осу ще ствля ет ся в про цес се из го тов ле ния пу тем ло каль но го тер ми чес ко го
раз огре ва от дель ных учас тков. Пос ле осты ва ния ко нструк ций про ис хо дит упо ря до че ние оста точ но го
на пря жен но го со сто я ния, что спо со бству ет по вы ше нию устой чи вос ти. Воз мож ность по вы ше ния
устой чи вос ти под твер жде на экс пе ри мен таль но.



Спо со бы со зда ния пред ва ри тель но го на -
пря же ния с по мощью до пол ни тель ных эле мен -
тов типа за тя жек в на сто я щей ра бо те не ис сле -
ду ют ся. При ме ни тель но к сжа тым эле мен там
раз ра бо та ны спо со бы пред ва ри тель но го на пря -
же ния свар ных дву тав ров вы тяж кой стен ки [1]
и вы тяж кой по я сов [2, 3].

Спо соб пред ва ри тель но го на пря же ния вы -
тяж кой стен ки за клю ча ет ся в сле ду ю щем. Пе ред
свар кой по яс ных швов в спе ци аль ном сва роч -
ном ста не про ис хо дит раз огрев сте ноч но го лис та.
Пос ле свар ки и осты ва ния в стен ке воз ни ка ют
оста точ ные рас тя ги ва ю щие, а в по я сах – оста -
точ ные сжи ма ю щие на пря же ния. Та кой спо соб
пред ва ри тель но го на пря же ния эф фек ти вен в
тех слу ча ях, ког да по я са из го тав ли ва ют ся из
ста ли по вы шен ной про чнос ти, а стен ка – из
угле ро дис той ста ли об ык но вен но го ка чес тва.
Ко нструк ции, из го тов лен ные из та ких дву тав -
ров, дол жны экс плу а ти ро вать ся, во из бе жа ние
кор ро зи он но го из но са стен ки, в не аг рес сив ных
сре дах (за счет по яв ле ния на чаль ных рас тя ги ва -
ю щих на пря же ний сте ноч ный лист мо жет быть
весь ма тон ким), а зна чи тель ные сжи ма ю щие
уси лия дол жны пе ре да вать ся на по яс ные лис ты.

При пред ва ри тель ном на пря же нии вы тяж -
кой по я сов раз огре ву пе ред свар кой под вер га -
ют ся по яс ные лис ты, в ре зуль та те чего по сле
осты ва ния в них воз ни ка ют оста точ ные рас тя -
ги ва ю щие, а в стен ке – оста точ ные сжи ма ю щие
на пря же ния. Этот спо соб пред ва ри тель но го
на пря же ния мо жет быть эф фек тив ным в том
слу чае, ког да по я са из го тав ли ва ют ся из угле ро -
дис той ста ли об ык но вен но го ка чес тва, а стен ка
– из вы со коп роч ной ста ли. Ко нструк ции, из го -
тов лен ные из та ких дву тав ров, мо гут экс плу а -
ти ро вать ся в силь но аг рес сив ных сре дах, а
зна чи тель ные сжи ма ю щие уси лия мо гут пе ре -
да вать ся не толь ко на по я са, но и на сте ноч ный
лист (стен ка при та ком спо со бе пред ва ри тель -
но го на пря же ния по лу ча ет ся бо лее тол стой).

Спо со бы пред ва ри тель но го на пря же ния
вы тяж кой по я сов и вы тяж кой стен ки по зво ля -
ют про ек ти ро вать бо лее эко но мич ные по рас хо -
ду ма те ри а лов ко нструк ции в срав не нии с
не нап ря га е мы ми [3, 4], одна ко из вес тные не дос -
тат ки (по вы шен ная тру до ем кость, со зда ние
спе ци аль но го об ору до ва ния для пред ва ри тель -
но го де фор ми ро ва ния эле мен тов, труд ность
кон тро ля оста точ но го на пря жен но го со сто я ния
из де лия и т.п.) сни жа ют их об щую эф фек тив -

ность. К тому же, при из го тов ле нии ко нструк -
ций на осно ве свар ных дву тав ров не из беж но
по яв ле ние в по я сах и стен ке оста точ ных сжи ма -
ю щих на пря же ний, об услов лен ных на плав кой
по яс ных свар ных швов, что су щес твен но сни -
жа ет эф фек тив ность пред ва ри тель но го на пря -
же ния.

Воз ни ка ю щее в дву тав ро вых эле мен тах по -
сле из го тов ле ния оста точ ное на пря жен ное со -
сто я ние (ОНС) мож но услов но раз де лить на три 
вида. При свар ке по яс ных швов на кром ках по я -
сов воз ни ка ют оста точ ные сжи ма ю щие на пря -
же ния (рис. 1). Они спо со бству ют ран не му об -
ра з ова нию плас ти чес ких зон в этих час тях се че -
ния и всле дствие уда лен нос ти их от осей сим -
мет рии при во дят к зна чи тель но му сни же нию
не су щей спо соб нос ти. Неб ла гоп ри ят ное вли я -
ние оста точ ных сжи ма ю щих на пря же ний опре -
де ля ет раз гра ни че ние ко эф фи ци ен тов про-
доль но го из ги ба для рас че та сжа тых стер жней
од но го про фи ля. Раз ли чие в ко эф фи ци ен тах про -
доль но го из ги ба для эле мен тов дву тав ро во го и
Н-об раз но го се че ния без оста точ ных на пря же -
ний (на при мер, ото жжен ных) и с ос таточ ны ми
на пря же ни я ми сжа тия на кром ках по я сов вы со -
ко го уров ня (выше 49 МПа) дос ти га ет 17 % (дан -
ные об из ме не нии ве ли чин ко эф фи ци ен тов
про доль но го из ги ба при ве де ны в ДБН В 2.3-14:2006
«Спо ру ди транс пор ту. Мос ти та тру би. Пра ви ла
про ек ту ван ня»).

Повысить устой чи вость свар ных эле мен -
тов воз мож но пу тем от пус ка. Одна ко такой спо -
соб ре гу ли ро ва ния ОНС не на шел ши ро ко го
рас прос тра не ния из-за вы со кой энер го ем кос ти.

Спо соб пред ва ри тель но го на пря же ния с ис -
поль зо ва ни ем ЛТВ по зво ля ет ре гу ли ро вать
ОНС в эле мен тах та ким об ра зом, что на учас -
тках, на и бо лее уда лен ных от цен тра се че ния (на
кром ках по я сов дву тав ро вых эле мен тов или по -
лок угол ков), воз ни ка ют зоны оста точ ных рас -
тя ги ва ю щих на пря же ний. В осталь ной час ти
се че ния воз ни ка ют оста точ ные сжи ма ю щие на -
пря же ния. Ко нструк ции при этом из го тав ли ва -
ют ся по из вес тным тех но ло ги ям, а ре гу ли ро ва-
ние ОНС осу ще ствля ет ся пу тем пред ва ри тель -
но го на пря же ния ЛТВ. Рас пре де ле ние оста точ -
ных на пря же ний в дву тав ро вых эле мен тах пос -
ле ре гу ли ро ва ния ОНС при ве де но на рис. 2, 3.
На рис. 1–3 s sten, f com, f,  – со от ве тствен но оста -
точ ные рас тя ги ва ю щие в ра йо не по яс ных швов
и сжи ма ю щие на пря же ния в по я сах, воз ни ка ю -
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щие при свар ке по яс ных швов; s sten, w com, w,  –
со от ве тствен но оста точ ные рас тя ги ва ю щие в
ра йо не по яс ных швов и сжи ма ю щие на пря же -
ния в стен ке, воз ни ка ю щие при свар ке по яс ных
швов; ¢s ten, f  – оста точ ные рас тя ги ва ю щие на -

пря же ния, воз ни ка ю щие на кром ках по я сов по -
сле на плав ки ва ли ков. ОНС в по лке угол ка

по сле на плав ки ва ли ков на кром ках при ве де но
на рис. 4, где s scom res,  – со от ве тствен но мак си -
маль ные по ве ли чи не в пред е лах по лки оста точ -
ные сжи ма ю щие и оста точ ные рас тя ги ва ю щие
на пря же ния, воз ни ка ю щие на кром ках по лок
угол ков по сле на плав ки ва ли ков по об е им кром -
кам; s x – оста точ ные рас тя ги ва ю щие на пря же -
ния, воз ни ка ю щие в об ушке по сле на плав ки
ва ли ков; b, t – со от ве тствен но ши ри на и тол щи -
на по лки угол ка; a – глу би на про плав ле ния
основ но го ме тал ла.

Анализ экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний
сжа тых эле мен тов раз лич но го се че ния (дву тав -
ро во го, тав ро во го из пар ных угол ков) с раз лич -
ны ми ви да ми ОНС [4, 5, 6] по зво ля ет сде лать
вы вод о воз мож нос ти по вы ше ния устой чи вос -
ти пу тем пред ва ри тель но го на пря же ния ЛТВ.
На ли чие ОНС и не об хо ди мость его уче та при
про ек ти ро ва нии сталь ных ко нструк ций по тре -
бо ва ли раз ра бот ки со от ве тству ю щих ме то дов
рас че та [7, 8].

Ре зуль та ты рас че тов в срав не нии с дан ны -
ми экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний [9] по ка -
за ны на рис. 5. В ка чес тве экс пе ри мен таль ных
об раз цов были ис поль зо ва ны свар ные ко лон ны
Н-об раз но го се че ния (стен ка 200 1́0 мм, по я са –
285 1́2 мм, ка тет шва 6 мм). Пре дел те ку чес ти
ста ли об раз цов 240 МПа.
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Рис. 1.  Рас пре де ле ние оста точ ных на пря же ний 
в свар ном дву тав ро вом се че нии

Рис. 2.  Рас пре де ле ние оста точ ных на пря же ний 
в дву тав ро вом се че нии по сле на плав ки 
ва ли ков или про гре ва кро мок (оста точ ные
на пря же ния вна ча ле от су тство ва ли)

Рис. 3.  Рас пре де ле ние оста точ ных на пря же ний 
в свар ном дву тав ро вом се че нии по сле 
на плав ки ва ли ков или про гре ва кро мок

Рис. 4.  Схе ма рас пре де ле ния оста точ ных на пря же -
ний в по лке угол ка по сле на плав ки ва ли ков 
на кром ках
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Рис. 5.  За ви си мос ти «Р – f» 
для свар ных дву тав ро вых ко лонн:

                    – экс пе ри мен таль ные;                       – рас чет ные;
№ 1, № 8 – свар ной и от то жен ный об раз цы 
со от ве тствен но

Рис. 6.  За ви си мос ти «P – f» 
для вне цен трен но сжа тых ко лонн 
из ста ли мар ки Ст3 для об раз цов:

 1 –  К1-1;  2 – К2-1;  3 – К3-1.

Экспе ри мен таль ные об раз цы из про кат ных угол ков

Серия
образцов

Сечение Количество Площадь,
см2

Длина,
мм

Гибкость,
l

У, ОБ Из одиночных уголков 
L 75 ́  6

7 8,75 1500
(1550*)

105

У90, 
ОБ90

Из одиночных уголков 
L75 ́  6

7 8,75 900
(950*)

64

ОД Из одиночных уголков 
L 63 ́  6

4 7,28 1050
(1310*)

106

СУ-1 Тавровое из парных уголков 
(2 L 50 ́  5)

4 4,8 ́  2 = 9,6 1200
(1250*)

82

СУ-2 Тавровое из парных уголков 
(2 L63 ́  6)

4 7,3 ́  2 = 14,6 1200
(1250*)

65

СУ-3 Тавровое из парных уголков 
(2 L 50 ́  5)

4 4,8 ́  2 = 9,6 1500
(1550*)

101

СУ-4 Тавровое из парных уголков 
(2 L 63 ́  6)

4 7,3 ́  2 = 14,6 1500
(1550*)

80

КР Крестовое
(2 L 63 ́  6)

3 7,3 ́  2 = 14,6 2100
(2140*)

88

* – рас сто я ние меж ду ося ми кат ка и шара. 
Гиб кость об раз цов опре де ля лась с уче том на ли чия опор ных приспособлений.



Обра зец № 1 пред став лял со бой обы ч ную
свар ную ко лон ну с оста точ ны ми сжи ма ю щи ми
на пря же ни я ми в по я сах. В об раз це № 8 оста точ -
ные на пря же ния были сня ты от пус ком (на грев
в нефт я ной печи до тем пе ра ту ры 600–650 оС,
вы дер жка при этой тем пе ра ту ре в те че ние 4 ч
и осты ва ние вмес те с печью). Как сле ду ет из
рис. 5, на ли чие оста точ ных сжи ма ю щих на пря -
же ний в об раз це № 1 спо со бство ва ло сни же нию
ве ли чи ны кри ти чес кой силы до 23 % по срав не -
нию с ана ло гич ной ве ли чи ной для об раз ца № 8,
у ко то ро го эти на пря же ния от су тство ва ли.

Срав не ние ре зуль та тов рас че -
тов с дан ны ми экс пе ри мен таль ных
ис сле до ва ний сви де т ель ст ву ет об их
дос та точ но близ ком со впа де нии.

На рис. 6 при ве де ны ре зуль та ты
ис пы та ний вне цен трен но сжа тых
свар ных дву тав ро вых ко лонн, из го -
тов лен ных из ста ли мар ки Ст3 [6].

Се че ния ко лонн: по я са –
160 8́ мм, стен ка – 200 6́ мм. Ко лон -
на К1-1 из го тов ле на без стро га ния
кро мок по я сов пе ред свар кой, ко -
лон на К2-1 – со стро га ни ем кро мок
(с целью лик ви да ции зон оста точ -
ных рас тя ги ва ю щих на пря же ний),
ко лон на К3-1 – без стро га ния, но с
на плав кой ва ли ков по всем че ты рем
кром кам в цен траль ной час ти на
учас тке дли ной 1,5 м.

Как сле ду ет из рис. 6, на плав ка
ва ли ков по кром кам по зво ли ла вы -
пол нить ре гу ли ро ва ние ОНС и спо -
со бство ва ла по вы ше нию устой чи -
вос ти ко лонн в пред е лах 10 % по
срав не нию с ко лон на ми без ре гу ли -
ро ва ния ОНС.
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Рис. 7.  Схе мы на плав ки ва ли ков в об раз цах 
тав ро во го се че ния (в скоб ках даны 
раз ме ры об раз цов се рий СУ-3 и СУ-4, 
а так же се че ния об раз цов СУ-2 и СУ-4)

Рис. 8.  Ре зуль та ты ис пы та ний об раз цов се рии СУ-2



В ра бо те [5] при ве де ны ре зуль та ты экс пе -
ри мен таль ных ис сле до ва ний сжа тых об раз цов
раз лич но го се че ния из про кат ных угол ков
(угол ко во го, тав ро во го, крес то во го). Ре гу ли ро -
ва ние ОНС для от дель ных об раз цов в каж дой
се рии осу ще ствля лось пу тем на плав ки ва ли ков
по кром кам по лок угол ков на час ти дли ны
(см. таб ли цу). Схе мы на плав ки ва ли ков в об -
раз цах тав ро во го се че ния при ве де ны на рис. 7,
ре зуль та ты ис пы та ний – на рис. 8.

Дан ные о пред ва ри тель но-на пря жен ных из -
гиба е мых эле мен тах при ве де ны в ра бо тах [3, 10].

Вы во ды

n Одним из пу тей сни же ния ме тал ло ем кос ти
сталь ных ко нструк ций яв ля ет ся при ме не -
ние пред ва ри тель но го на пря же ния. Сре ди
без за тяж ных спо со бов за слу жи ва ет вни ма -
ния спо соб пред ва ри тель но го на пря же ния
ЛТВ. Та кой спо соб тех но ло ги чен, не тре бу ет 
раз ра бот ки спе ци аль но го об ору до ва ния,

по зво ля ет ре гу ли ро вать ОНС в эле мен тах
по сле из го тов ле ния и спо со бству ет по вы -
ше нию устой чи вос ти.

n Изго тов ле ние пред ва ри тель но-на пря жен ных
сталь ных ко нструк ций раз лич ны ми без за -
тяж ны ми спо со ба ми дол жно вы пол нять ся в 
стро гом со от ве тствии с раз ра бо тан ным тех -
но ло ги чес ким рег ла мен том.

n В нор мах про ек ти ро ва ния сталь ных ко нст -
рук ций дол жна быть от ра же на спе ци фи ка
рас че та и про ек ти ро ва ния свар ных сталь -
ных ко нструк ций с уче том на ли чия и вли я -
ния оста точ ных на пря же ний. На ли чие ОНС 
учи ты ва ет ся в ДБН В 2.3-14:2006 «Спо ру ди
транс пор ту. Мос ти та тру би. Пра ви ла
про ек ту ван ня» пу тем вве де ния по ни жа ю -
щих ко эф фи ци ен тов про доль но го из ги ба
при ве ли чи нах оста точ ных на пря же ний в
по я сах выше 49 МПа, но в этом нор ма тив -
ном до ку мен те не при ве де на ме то ди ка опре -
де ле ния ОНС.
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РАС ЧЕТ И ПРО ЕК ТИ РО ВА НИЕ СТАЛЬ НЫХ
КО НСТРУК ЦИЙ В СРЕ ДЕ SCAD Office

Интег ри ро ван ная сис те ма SCAD Office ори -
ен ти ро ва на на рас чет и про ек ти ро ва ние

не су щих ко нструк ций зда ний и со ору же ний. В
со став сис те мы вхо дит вы чис ли тель ный ком п -
лекс SCAD и ряд про грамм-са тел ли тов, ре ша ю -
щих ши ро кий класс рас чет ных и ко нст рук -
тор ских за дач, свя зан ных с ре а ли за ци ей тре бо -
ва ний нор ма тив ных до ку мен тов. Кро ме того,
сис те ма вклю ча ет вспо мо га тель ные про грам -
мы, по зво ля ю щие вы пол нить фор ми ро ва ние и
рас чет ге о мет ри чес ких ха рак те рис тик се че ний
стер жней, опре де лить ко эф фи ци ен ты по сте ли
под фун да мен тны ми пли та ми на упру гом осно -
ва нии, вы чис лить ко эф фи ци ент за па са устой -
чи вос ти от ко сов и скло нов и др.

Вы чис ли тель ный ком плекс SCAD яв ля ет ся
уни вер саль ной ко неч но э ле мен тной про грам -
мой, что при рас че те сталь ных и же ле зо бе тон -
ных ко нструк ций не всег да по зво ля ет по л но с-
тью учесть все тре бо ва ния нор ма тив ных до ку -
мен тов. В этих слу ча ях на и боль ший эф фект
дос ти га ет ся при со вмес тном ис поль зо ва нии
ком п лек са и спе ци а ли зи ро ван ных про грамм-
са тел ли тов, для чего пред усмот ре на воз мож -
ность об ме на дан ны ми меж ду ком плек сом
SCAD и эти ми про грам ма ми. Учи ты вая, что за -
да чи про вер ки от дель ных эле мен тов и узлов по -
яв ля ют ся в по всед нев ной прак ти ке про ек ти ро-
ва ния зна чи тель но чаще, чем рас че ты, свя зан -
ные с со ору же ни ем в це лом, про граммы-са тел -
ли ты ре а ли зо ва ны как ав то ном ные мо ду ли и
мо гут ис поль зо вать ся со вмес тно с ком п лек сом
SCAD, не за ви си мо от него и друг от дру га.

С дру гой сто ро ны, ис поль зо ва нию про г -
рамм про чнос тно го рас че та и ко нструк тор ских
про грамм всег да пред шес тву ет ар хи тек тур ная
про ра бот ка об ъ ек та про ек ти ро ва ния, в ре зуль -
та те ко то рой фор ми ру ет ся «ар хи тек тур ная мо -
дель» зда ния в виде ге о мет ри чес ко го об ра за, в
ко то ром за фик си ро ва ны при ня тые об ъ ем но-
пла ни ро воч ные ре ше ния. Эффек тив ность ис -
поль зо ва ния про грам мных средств дос ти га ет ся
в том слу чае, ког да пе ре ход от ар хи тек тур ной
мо де ли (рис. 1,а) к рас чет ной схе ме ме то да ко -
неч ных эле мен тов (рис. 1,б) вы пол ня ет ся пу тем
пре об ра зо ва ния ар хи тек тур ной мо де ли, ко то -
рая вы пол ня ет здесь роль ге о мет ри чес кой под-

осно вы. Для это го в сис те ме SCAD Office раз ра -
бо та ны сре дства ин тег ра ции, по зво ля ю щие
пре об ра зо вать дан ные из фор ма тов раз лич ных
сис тем ар хи тек тур но го про ек ти ро ва ния во
внут рен ние фор ма ты ком плек са SCAD, от се яв
по ходу это го пре об ра зо ва ния эле мен ты ар хи -
тек тур ной мо де ли, не от но ся щи е ся к не су щим
ко нструк ци ям. 

К та ким сис те мам от но сят ся ALLPLAN
(Nemetschek), Revit (Autodesk), МАЭСТРО
(Ма эс тро Групп), ArchiCAD (Graphisoft). Для
ре а ли за ции та кой свя зи в со ста ве SCAD ис поль -
зу ет ся про грам ма фор ми ро ва ния укруп нен ных
мо де лей ФОРУМ, в ко то рой пред усмот ре на воз -
мож ность фи льтра ции об ъ ек тов по раз лич ным
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сво йствам, в т.ч. по их раз ме рам, се че нию, мар -
ки ров ке и т.п. Оче вид но, что ав то ма ти чес кое
(как пра ви ло, фор маль ное) пре об ра зо ва ние из
од ной мо де ли в дру гую воз мож но для дос та точ -
но узко го клас са про стей ших об ъ ек тов. В боль -
ши нстве слу ча ев фор маль ный пе ре ход без учас - 
тия по льзо ва те ля не по зво ля ет кор рек тно сфор -
ми ро вать рас чет ную мо дель.

На ли чие пе ре чис лен ных выше средств пре -
об ра зо ва ния дан ных по зво ля ет от нес ти SCAD к
чис лу со вре мен ных про грам мных ком плек сов,
да ю щих воз мож ность опе ра тив но ис сле до вать
дос та точ но слож ные об ъ ек ты, вы пол нять ва ри -
ан тное про ек ти ро ва ние при кор рек ти ров ке про -
ек тных ре ше ний, а так же де таль ное ис сле до ва-
ние и оцен ку тех ни чес ких ре ше ний слож ных
фраг мен тов (узлов) ко нструк ции.

Как пра ви ло, на и бо лее по лная связь меж ду
мо де ли ру ю щей и рас чет ной про грам ма ми дос -
ти га ет ся при про ек ти ро ва нии сталь ных ко нст -
рук ций. Свя за но это в пер вую оче редь с гео-
 мет рической бли зос тью ко нструк тив ной схе мы
ме тал ло ко нструк ции и ко неч но э ле мен тной рас -
чет ной схе мы стер жне вой сис те мы, мо де ли ру ю -
щей эту ко нструк цию. Для бо лее по лно го уче та
осо бен нос тей при мы ка ния эле мен тов ко нст рук -
ций и их вза и мо де йствия меж ду со бой в прог-
рам ме пред усмот ре ны ме ха низ мы вве де ния жест-
ких вста вок, шар ни ров, аб со лют но жес тких тел и т.п.

В на сто я щее вре мя ре а ли зо ва на связь меж -
ду ком плек сом SCAD и та ки ми про грам ма ми
про ек ти ро ва ния сталь ных ко нструк ций, как
Real Steel, StruCAD, Advanced Steel и дру ги ми.
При этом с про грам мой Real Steel ре а ли зо ва на
т.н. «бес шов ная» тех но ло гия, при ко то рой со -
здан ная в про ек ти ру ю щей про грам ме мо дель
ко нструк ции мо жет вклю чать в себя та кие ком -
по нен ты рас чет ной мо де ли, как на груз ки и свя -
зи, ко то рые по же ла нию по льзо ва те ля мо гут
пе ре да вать ся в SCAD и ис поль зо вать ся при вы -
пол не нии рас че та. В свою оче редь, се че ния эле -
мен тов, по до бран ные в SCAD в про цес се рас -
чета, воз вра ща ют ся в ис ход ную мо дель. Та кое
тес ное вза и мо де йствие ука зан ных про грамм
ста ло воз мож ным бла го да ря тому, что на ста дии 
про ек ти ро ва ния и со зда ния сис те мы Real Steel
была пред усмот ре на воз мож ность об ме на дан -
ны ми с рас чет ны ми сис те ма ми, а в ком п лек се
SCAD – с сис те ма ми про ек ти ро ва ния.

Тех но ло гия про вер ки и под бо ра се че ний из
сталь ных про кат ных про фи лей в по стпро цес со -
ре ком плек са SCAD пред по ла га ет опи са ние эле -
мен тов ко нструк ций в виде ко нструк тив ных
эле мен тов или их групп. При этом в ка чес тве се -
че ний ко нструк тив ных эле мен тов мо гут быть
при ня ты как оди ноч ные про кат ные про фи ли,
вы бран ные из пред усмот рен ных в ком плек се
со рта мен тов, так и одно из ре а ли зо ван ных в
SCAD со став ных се че ний из про кат ных про фи -
лей (рис. 2).
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Рис. 1. Пре об ра зо ва ние ге о мет ри чес кой мо де ли
в рас чет ную схе му

Рис. 2. Сос тав ные се че ния, ре а ли зо ван ные в SCAD



Ко нструк тив но му эле мен ту (ко лон не, по я -
су фер мы, бал ке и т.п.) в рас чет ной схе ме со от -
ве тству ет один или не сколь ко стер жне вых
ко неч ных эле мен тов, ле жа щих на од ной пря -
мой и мо де ли ру ю щих его в рас чет ной схе ме. В
про грам мном ком плек се SCAD име ют ся сре д -
ства для адек ват но го опи са ния усло вий за креп -
ле ния ко нструк тив но го эле мен та и за да ния
нор ма тив ных тре бо ва ний, со от ве тству ю щих
его мес ту в ко нструк ции, а так же усло ви ям его
ра бо ты в об щей сис те ме.

Час то ко нструк тив ный эле мент со сто ит
толь ко из од но го стер жня и в та ких слу ча ях пре -
д усмот ре на воз мож ность об ъ е ди не ния эле мен -
тов, име ю щих общие сво йства, в груп пы. По -
пав шие в груп пу ко нструк тив ные эле мен ты бу -
дут иметь оди на ко вые ко эф фи ци ен ты рас чет -
ной дли ны, фор му се че ния (раз ме ры се че ния
мо гут быть раз ны ми), вы пол не ны из од ной мар-
ки ста ли, име ют оди на ко вые пред ель ную гиб -
кость и ко эф фи ци ент усло вий ра бо ты. Ти пич -
ным при ме ром груп пы ко нструк тив ных эле -
мен тов яв ля ют ся стой ки или рас ко сы фер мы.

Ко нструк тив ные эле мен ты и их груп пы мо -
гут об ъ е ди нять ся в груп пы уни фи ка ции. В этом
слу чае все эле мен ты, по пав шие в одну груп пу
уни фи кации, бу дут по сле вы пол не ния опе ра ции
под бора иметь оди на ко вое се че ние, опре де ля е -
мое по са мо му на пря жен но му се че нию груп пы.

Про вер ка и под бор се че ний вы пол няют ся
на осно ве рас чет ных со че та ний уси лий (РСУ),
фор ми ру е мых ав то ма ти чес ки со глас но тре бо ва -
ни ям нор ма тив ных до ку мен тов пу тем по ис ка
не вы год ных ком би на ций за гру же ний для каж -
до го се че ния эле мен та. В ком плек се SCAD ре а -
ли зо ван прак ти чес ки весь на бор про ве рок
стер ж не вых эле мен тов в со от ве тствии с тре бо -
ва ни я ми СНиП II-23-81*. Име ет ся при нци пи -
аль ная воз мож ность ре а ли за ции тре бо ва ний
иных нор ма тив ных до ку мен тов (в час тнос ти,
ре а ли зо ва ны основ ные по ло же ния Евро ко да-3).

В не ко то рых слу ча ях, ког да нор ма тив ные
тре бо ва ния фор му ли ро ва лись чрез мер но узко,
при шлось от сту пать от бук вы норм (со хра няя
их дух) для об ес пе че ния уни вер саль нос ти под -
хо да. Так, на при мер, при про вер ке об щей устой -
чи вос ти ба лок и опре де ле нии ко эф фи ци ен та j b
в за пас про чнос ти при ня то, что на груз ка рав но -
мер но рас пре де ле на и при ло же на к сжа то му по -
я су, ко то рый не за креп лен в про ле те от по те ри
устой чи вос ти. Де йстви тель но, в ре аль ных си ту -
а ци ях прак ти чес ки не встре ча ют ся ко нст рук -
ции, ра бо та ю щие на одно на гру же ние, а в
раз ных на гру же ни ях мо гут при су тство вать как

со сре до то чен ные, так и рас пре де лен ные на г-
руз ки. Пос коль ку при про вер ках нор ма тив ных
тре бо ва ний ис поль зу ют ся рас чет ные со че та ния
уси лий (РСУ), то оги ба ю щая эпю ра не мо жет
быть точ но иден ти фи ци ро ва на как про ис хо дя -
щая от опре де лен ной на груз ки, при ло жен ной к
опре де лен но му по я су. Та ким об ра зом, не воз -
мож но точ но сле до вать ука за ни ям СНиП, сфор -
му ли ро ван ным так, как буд то рас чет идет на
одно на гру же ние. В SCAD ре а ли зо ван под ход,
ко то рый ис поль зу ет кон цеп цию СНиП, раз ре -
ша ю щую на хо дить сво бод ные дли ны для од но -
го «са мо го сжа то го» на гру же ния, опре де ляя по
ним ко эф фи ци ен ты про доль но го из ги ба. Ко эф -
фи ци ент j b  ис поль зу ет ся для тех же це лей, что
и ко эф фи ци ент про доль но го из ги ба, по э то му
ана ло гия здесь впол не умес тна. 

Ре а ли зо ван ный в SCAD на бор про ве рок
за ви сит от типа по пе реч но го се че ния и на бо ра
де й ству ю щих на гру зок. Сюда вхо дят про вер ки
по про чнос ти при де йствии про доль ной силы,
мо мен тов и по пе реч ных сил, а так же при со в -
мес тном де йствии ука зан ных си ло вых фак то -
ров, про вер ки по устой чи вос ти в плос кос ти при
цен траль ном и вне цен трен ном сжа тии в двух
плос кос тях, устой чи вос ти из плос кос ти при вне -
цен трен ном сжа тии, устой чи вос ти плос кой фор -
мы из ги ба при де йствии мо мен та My, устой чи-
вос ти при сжа тии с двух осным экс цен три си те -
том и про вер ки по чрез мер ным де фор ма ци ям
рас тя ну то го во лок на.

Пос ле вы пол не ния про вер ки не су щей спо -
соб нос ти ко нструк тив ные эле мен ты ото бра жа -
ют ся на эк ра не дву мя цве та ми – зе ле ным по -
ка за ны эле мен ты, у ко то рых все ко эф фи ци ен ты 
ис поль зо ва ния огра ни че ний мень ше еди ни цы
(т.е. при ня тые се че ния об ес пе чи ва ют не су щую
спо соб ность), и крас ным – у ко то рых один или
не сколь ко ко эф фи ци ен тов боль ше еди ни цы. С
по мощью сис те мы фи льтров мож но ото бра зить 
мак си маль ные зна че ния ко эф фи ци ен тов по
вы пол нен ным про вер кам. Кро ме того, для всей
схе мы в це лом пред усмот ре на воз мож ность
вы во да ко эф фи ци ен тов ис поль зо ва ния огра-
ни че ний по каж дой вы пол нен ной про вер ке
(рис. 3,а), а так же по стро е ния по лной ди аг рам -
мы фак то ров для каж до го эле мен та (рис. 3,б).

В про цес се ана ли за ре зуль та тов про вер ки
со став групп ко нструк тив ных эле мен тов мо жет
быть из ме нен, на при мер, эле мен ты со зна че ни -
ем ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния огра ни че ний
боль ше за дан но го мо гут об ъ е ди нять ся в от дель -
ную груп пу, что по зво ля ет бо лее ра ци о наль но
вы пол нить уни фи ка цию се че ний.
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По ре зуль та там про вер ки за дан ных се че ний
выпол ня ет ся под бор но вых се че ний как для кон -
струк тив ных эле мен тов и их групп, так и для
групп уни фи ка ции. Пра ви ла под бо ра рег ла мен -
ти ру ют вы бор но во го се че ния эле мен та из того
же со рта мен та и того же вида, что и ис ход ный
про филь. Под бор вы пол ня ет ся как в боль шую
сто ро ну, так и в сто ро ну умень ше ния се че ния
эле мен тов. Ре зуль та ты под бо ра мо гут быть
офор мле ны в виде от че та в фор ма те RTF и за пи -
са ны в файл, ко то рый ав то ма ти чес ки за гру жа -
ет ся в ас со ци и ро ван ное с этим фай лом при ло-
же ние, на при мер, в ре дак тор MS Word®.

Учи ты вая, что ре зуль та ты под бо ра мо гут
по ка ким-либо со об ра же ни ям не удов лет во рить
по льзо ва те ля в ком плек се пред усмот ре ны раз -
лич ные ва ри ан ты про дол же ния ра бо ты, а имен но:
n по до бран ные се че ния мо гут быть при ня ты

в ка чес тве жес ткос тных ха рак те рис тик эле -
мен тов но вой за да чи, в этом слу чае ис ход -
ная за да ча не ме ня ет ся, а но вая дол жна быть 
рас счи та на;

n по до бран ные се че ния при ни ма ют ся в ка -
чес тве жес ткос тных ха рак те рис тик те ку щей 
за да чи и в этом слу чае по льзо ва тель дол жен 
при нять ре ше ние о не об хо ди мос ти пе ре сче -
та за да чи; если за да ча не пе ре счи ты ва ет ся,
то но вые се че ния бу дут ис поль зо вать ся
толь ко для про вер ки не су щей спо соб нос ти
мо ди фи ци ро ван ной рас чет ной схе мы.
Изоб ра зи тель ные сре дства ком плек са

SCAD по зво ля ют в ре жи ме пре зен та ци он ной
гра фи ки про смот реть рас чет ную схе му с ото -
бра же ни ем про фи лей всех стер жне вых эле мен -
тов, в т.ч. и тех, се че ния ко то рых фор ми ро ва-
лись с ис поль зо ва ни ем про грамм фор ми ро ва -
ния се че ний (Ко нструк тор се че ний, То нус и
Кон сул). Это по зво ля ет про ве рять ори ен та цию

ко нструк тив ных осей эле мен тов в ко нструк ции
и при этом из бе жать оши бок.

Кро ме опе ра ций, не пос ре дствен но свя зан -
ных с про вер кой не су щей спо соб нос ти эле мен -
тов, в ком плек се SCAD пред усмот ре но вы пол-
не ние раз лич но го вида рас че тов, не об хо ди мых
при про ек ти ро ва нии сталь ных ко нструк ций. К
ним от но сят ся: ана лиз устой чи вос ти сис те мы, в
т.ч. и при со вмес тном де йствии на гру же ний,
рас чет на ди на ми чес кие воз де йствия и ана лиз
устой чи вос ти по сле не ли ней но го рас че та, про -
вер ки по раз лич ным те о ри ям про чнос ти и т.п.

В тех слу ча ях, ког да не об хо ди мо вы пол нить 
до пол ни тель ные про вер ки эле мен тов или со е -
ди не ний сталь ных ко нструк ций ис поль зу ет ся
про грам ма КРИСТАЛЛ, ре а ли зу ю щая по ло же -
ния СНиП II-23-81*, СП 53-102-2004 Рос сий ской
Фе де ра ции и Евро кода-3. Прог рам ма вклю ча ет
ряд ин фор ма ци он ных ре жи мов, по зво ля ю щих
по лу чить дан ные по мар кам ста ли, со рта мен ту
ме тал лоп ро ка та, бол там, ма те ри а лам для свар -
ки, ко эф фи ци ен там усло вий ра бо ты, пред ель -
ным гиб кос тям и дру гим, не об хо ди мым при
про ек ти ро ва нии сталь ных ко нструк ций. Рас -
чет но-ана ли ти чес кие ре жи мы ра бо ты про грам -
мы по зво ля ют вы пол нить про вер ку сталь ных
се че ний раз лич но го вида, вклю чая по стро е ние
об лас ти их не су щей спо соб нос ти, опре де лить
рас чет ные дли ны эле мен тов со глас но ре ко мен -
да ци ям СНиП и Евро ко да-3, ко эф фи ци ен ты ис -
поль зо ва ния огра ни че ний для эле мен тов ферм,
ба лок и сто ек, а так же для бол то вых, фрик ци он -
ных и свар ных со е ди не ний. В ре жи ме рас че та
ферм (рис. 4) ре а ли зо ва но бо лее 40 их ви дов с
па рал лель ны ми, тра пе це и даль ны ми, тре у голь -
ны ми и по ли го наль ны ми по я са ми. В от дель ных
ре жи мах про ве ря ет ся мес тная устой чи вость сте -
нок и по яс ных лис тов из ги ба е мых и сжа тых эле -
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мен тов, опре де ля ет ся тол щи на опор ных плит,
про ве ря ет ся про чность и устой чи вость лис то -
вых ко нструк ций. В ре жи мах про вер ки се че ний, 
рас че та ба лок, сто ек и ферм ре а ли зо ва на воз -
мож ность под бо ра се че ний эле мен тов. По ре -
зуль та там ра бо ты про грам мы вы да ет ся от чет в
фор ма те RTF.

Для свя зи с ком плек сом SCAD в про грам ме
КРИСТАЛЛ пред усмот рен им порт в ре жи ме
«Соп ро тив ле ние се че ний» рас чет ных со че та ний 
уси лий вы бран но го эле мен та, сфор ми ро ван -
ных в ком плек се.

Для про ек ти ро ва ния и экс пер ти зы узлов
сталь ных ко нструк ций в со ста ве сис те мы SCAD
Office раз ра бо та на про грам ма КОМЕТА. Как и
во все про грам мы-са тел ли ты в со став про грам -
мы вклю че на ин фор ма ци он ная база с ха рак те -
рис ти ка ми ста лей, лис то во го и фа сон но го
про ка тов, бол тов, ма те ри а лов для свар ки и др.
Про вер ка эле мен тов узлов вы пол ня ет ся со глас -
но тре бо ва ни ям де йству ю щих норм. В осно ву
ра бо ты про грам мы по ло же на биб ли о те ка па ра -
мет ри чес ких про то ти пов узлов, ко то рая ис -
поль зу ет ся в двух ре жи мах – про ек ти ро ва ние и
экс пер ти за. Кро ме того, по льзо ва тель по лу ча ет
чер теж узла, ко то рый прак ти чес ки со от ветст-
вует тре бо ва ни ям его из го тов ле ния. При этом
по льзо ва тель за да ет про кат ные или свар ные
про фи ли, а так же раз ме ры всех эле мен тов узла.
Вве ден ная ин фор ма ция про ве ря ет ся с точ ки
зре ния кор рек тнос ти раз ме ров вы бран ной ко н -
струк ции, и если дан ные не про ти во ре чат пра -
ви лам ко нстру и ро ва ния узлов дан но го типа, то
вы во дит ся схе ма, пред став ля ю щая со бой эс киз

про ек ти ру е мо го узла (на этом эта пе не су щая
спо соб ность узла не про ве ря ет ся). Аналогично
за да ют ся ха рак те рис ти ки узла и в тех слу ча ях,
ког да вы пол ня ет ся экс пер ти за су щес тву ю щей
ко нструк ции.

Осо бен нос тью ре жи ма про ек ти ро ва ния яв -
ля ет ся ав то ма ти чес кий вы бор раз ме ров эле мен -
тов узла на осно ве дан ных об уси ли ях, дейст -
ву ю щих на узел, и се че ни ях про фи лей. Как пра -
ви ло, вы бор ха рак те рис тик эле мен тов узла вы -
пол ня ет ся в за пас про чнос ти, хотя мо гут быть
си ту а ции, ког да та кой ва ри ант ав то ма ти чес ки
не по лу ча ет ся и не об хо ди мо вме ша т ельство по -
льзо ва те ля. В лю бом слу чае тре бу ет ся экс пер ти -
за по лу чен но го ре ше ния.

Ре жим экс пер ти зы мо жет быть ис поль зо -
ван как по сле руч но го вво да дан ных, так и по сле 
ре жи ма ав то ма ти чес ко го про ек ти ро ва ния. Ре -
зуль та том экс пер ти зы яв ля ет ся ди аг рам ма фак -
то ров, в ко то рой пе ре чис ле ны все виды вы -
по лнен ных про ве рок и при ве де ны ко эф фи ци -
ен ты ис поль зо ва ния огра ни че ний по ре зуль та -
там этих про ве рок.

В про грам ме ре а ли зо ва но про ек ти ро ва ние
сле ду ю щих ви дов узлов сталь ных ко нструк ций:
n шар нир ные базы ко лонн – про ек ти ру ют ся

раз лич но го вида. Ко лон на мо жет быть из
свар ных или про кат ных дву тав ров или
иметь ко роб ча тое се че ние из швел ле ров.
На бор па ра мет ри чес ких про то ти пов вклю -
ча ет де вять ви дов баз. Рас чет вы пол ня ет ся
толь ко на де йствие про доль ной силы;

n жес ткие базы ко лонн – пред став ле ны на бо -
ром из де ся ти про то ти пов без тра верс и
двух с тра вер са ми для ко лонн, ра бо та ю щих
как по плос кой, так и по про стра нствен ной
схе ме. Ко лон ны мо гут быть из про кат ных
или свар ных дву тав ров;

n узлы ферм из пар ных угол ков и труб пря мо -
у голь но го се че ния – пред усмот ре но про ек -
ти ро ва ние узлов ферм че ты рех ви дов –
ря до вые, сме ны се че ния, мон таж ные и
опор ные. Эскиз узла, по лу чен ный в ре зуль -
та те про ек ти ро ва ния, вклю ча ет таб ли цу
свар ных швов;

n сты ки ба лок – ре а ли зо ван ные па ра мет ри -
чес кие про то ти пы сты ков ба лок дву тав ро -
во го се че ния вклю ча ют семь ви дов флан -
це вых сты ков и стык на на клад ках. Сты ки
мо гут быть на вы со коп роч ных или об ыч -
ных бол тах. Для не ко то рых ви дов узлов
пред усмот ре на воз мож ность за да ния укло на;
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Рис. 4. Рас чет ферм в про грам ме КРИСТАЛЛ



n со е ди не ние ри ге ля с ко лон ной – в этом ре жи -
ме про ек ти ру ют ся шар нир ные (три про то -
ти па) и жес ткие (семь про то ти пов) со е ди-
не ния ба лок с ко лон ной. Свар ные или флан -
це вые при мы ка ния вы пол ня ют ся к по лкам
ко лон ны. Для не ко то рых ти пов узлов пре-
дус мот ре на воз мож ность за да ния вута и ук -
ло на. Бал ки и ко лон на тав ро во го се че ния
мо гут быть про кат ны ми или свар ны ми. В
один узел мо гут вхо дить при мы ка ния раз -
но го вида;

n ти по вые узлы ба лоч ных кле ток – ре а ли зо -
ва ны на осно ве ти по вых ре ше ний, раз ра бо -
тан ных ЦНИИПСК им. Мель ни ко ва. Рас -
смат ри ва ют ся со е ди не ния двух дву тав ров,
дву тав ра и швел ле ра и двух швел ле ров.
Пос коль ку про ек ти ро ва ние ве дет ся на осно -
ве ти по вых ре ше ний, то со рта мент как для
глав ной, так и для при мы ка ю щей бал ки
огра ни чен. Про вер ка про чнос ти со е ди не -
ния вы пол ня ет ся на зна че ние мак си маль -
ной ре ак ции в узле. Ре зуль та том ра бо ты
яв ля ет ся чер теж.
Гра фи чес кие ма те ри а лы, по лу ча е мые в ре -

зуль та те ра бо ты про грам мы, вклю ча ют эс киз
узла, основ ную над пись и дру гие ком по нен ты
чер те жа, пред усмот рен ные для кон крет но го
вида узла (рис. 5). Пре дус мот ре на воз мож ность
экс пор та чер те жей в гра фи чес кий ре дак тор
AutoCAD и дру гие про грам мы, ра бо та ю щие с
фор ма та ми DXF и DWG. Кро ме того, по ре зуль -
та там экс пер ти зы вы да ет ся от чет в фор ма те RTF.

В со став SCAD Office вклю чен на бор про -
грамм, пред наз на чен ных для фор ми ро ва ния се -
че ний раз лич но го вида и рас че та их ге о мет ри-
чес ких ха рак те рис тик. К ним от но сят ся:
n Ко нструк тор се че ний – для фор ми ро ва ния

про из воль ных со став ных се че ний из сталь -
ных про кат ных про фи лей и лис тов, а так же
рас че та их ге о мет ри чес ких ха рак те рис тик,
не об хо ди мых для вы пол не ния рас че та ко н -
струк ций. 

n Кон сул – для фор ми ро ва ния про из воль ных
се че ний, а так же рас че та их ге о мет ри чес ких
ха рак те рис тик, ис хо дя из те о рии сплош-
ных стер жней. Гра фи чес кие ин те рак тив ные
сре дства об ес пе чи ва ют фор ми ро ва ние слож -
ных се че ний про из воль ной фор мы с от -
вер с ти я ми и вклю ча ют функ ции сгла жи ва -
ния углов, кор рек ти ров ки кон ту ра се че ния
и ко ор ди нат вер шин, пе ре но са груп пы вы -
бран ных вер шин. В про грам ме пред усмот -
рен им порт се че ний из фай лов фор ма тов
DXF и DWG, а так же ра бо та с па ра мет ри чес -
ки ми се че ни я ми, за дан ны ми по льзо ва те лем.

n То нус – для фор ми ро ва ния се че ний, а так же
рас че та их ге о мет ри чес ких ха рак те рис тик
(вклю чая ха рак те рис ти ки от кры тых, за мк -
ну тых и от кры то-за мкну тых се че ний). Здесь
так же пред усмот рен им порт се че ний из
фай лов фор ма тов DXF и DWG, а так же ра -
бо та с па ра мет ри чес ки ми се че ни я ми, за дан -
ны ми по льзо ва те лем.

n Се зам – для по ис ка ко роб ча тых, дву тав ро -
вых и швел лер ных се че ний, на и бо лее близ -
ко ап прок си ми ру ю щих за дан ное про из -
воль ное се че ние по ге о мет ри чес ким ха рак -
те рис ти кам. Учи ты вая, что все нор ма тив -
ные до ку мен ты ори ен ти ро ва ны на про вер-
ку се че ний толь ко опре де лен но го типа, по -
лу чен ное в ре зуль та те ап прок си ма ции се че -
ние мо жет быть ис поль зо ва но в рас чет ных
про грам мах для при бли жен ной оцен ки не -
стан дар тно го се че ния на со от ве тствие нор -
ма тив ным тре бо ва ни ям.
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а

б

Рис. 5. Рас чет узлов ферм в про грам ме КОМЕТА:
а – изоб ра же ние на эк ра не; б – твер дая ко пия



Ре зуль та ты рас че та ге о мет ри чес ких ха рак -
те рис тик мо гут экс пор ти ро вать ся в вы чис ли -
тель ный ком плекс SCAD, а так же в программу
КРИСТАЛЛ.

Опи сан ные воз мож нос ти про грам мно го
ком плек са SCAD и про грамм-са тел ли тов на
про тя же нии ряда лет ис поль зо ва лись мно ги ми
про ек тны ми орга ни за ци я ми при про ек ти ро ва -
нии и ис сле до ва ни ях мно гих об ъ ек тов, вклю чая
и от ве тствен ней шие ме тал ло ко нструк ции. В по -
с лед ние годы рас счи та ны та кие об ъ ек ты, как
вы ставоч ный центр на Бро вар ском про спек те в 
г. Ки е ве, же лез но до рож ный вок зал на стан ции
Ка ра ва е вы Дачи, ста ди он в г. Днеп ро пет ров ске,
спор тив ный ком плекс в г. Южный Одес ской обл.,

аэ ро порт и ряд спор тив но-раз вле ка тель ных со -
ору же ний в г. Виль ню се и другие. 

При ме ром ис поль зо ва ния мно гих функ-
ци о наль ных воз мож нос тей ком плек са SCAD
Office с ав то ма ти чес ким об ме ном ин фор ма ции
меж ду час тя ми ком плек са яв ля ет ся про вер ка
эле мен тов по кры тия ста ди о на «Шах тер» в г. До -
нецк (рис. 6). Эти рас че ты вклю ча ют об щие рас -
че ты ко нструк ций бло ков три бун и по кры тия,
рас чет и про вер ку се че ний со став ных час тей
сталь ных эле мен тов по кры тия, экс пер ти зу
опор но го узла и за клад ных де та лей с ана ли зом
мес тных напряжений.

y
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а б

в г

Рис. 6. Пок ры тие ста ди о на «Шах тер»:

а – об щая схе ма; б – основ ные фер мы; в – струк ту рная пли та; г – за клад ная де таль

Надійшла 26.09.2007



SCAD Office
ИН ТЕГ РИ РО ВАН НАЯ СИС ТЕ МА-ИНСТРУ МЕН ТА РИЙ

ИН ЖЕ НЕ РА-ПРО ЕК ТИ РОВ ЩИ КА

Вы чис ли тель ный ком плекс SCAD яв ля ет ся сис те мой
ко неч но э ле мен тно го ана ли за ко нструк ций и ори ен ти -
ро ван на ре ше ние за дач про ек ти ро ва ния зда ний и со -
ору же ний дос та точ но слож ной струк ту ры, где основ -
ные труд нос ти пред став ля ет опре де ле ние на пря жен но-
де фор ми ро ван но го со сто я ния ко нструк ции. Ком плекс
снаб жен мо ду ля ми ана ли за про чнос ти и под бо ра се -
че ний эле мен тов сталь ных ко нструк ций, а так же ар ма -
ту ры в эле мен тах же ле зо бе тон ных ко нструк ций.

 Все про грам мы па ке та мож но под раз де лить на
три груп пы: про ек тно-ана ли ти чес кие, про ек тно-ко нст -
рук тор ские и вспо мо га тель ные рас чет ные.

В осно ву про ек тно-ана ли ти чес ких про грамм по ло -
жен при нцип ори ен та ции на стро гое и, по воз мож нос ти,
по лное вы пол не ние тре бо ва ний нор ма тив ных до ку -
мен тов по про ек ти ро ва нию ко нструк ций.

Про ек тно-ко нструк тор ские про грам мы слу жат для 
раз ра бот ки ко нструк тор ской до ку мен та ции на ста дии
де таль ной про ра бот ки про ек тно го ре ше ния. Прог рам -
ма ВеСТ пред наз на че на для опре де ле ния на гру зок и
воздействий на элементы строительных конструкций.

ВК SCAD, про грам мы КРИСТАЛЛ, АРБАТ, ВеСТ и КАМИН 
сер ти фи ци ро ва ны ГОССТРОЕМ РОССИИ. ВК SCAD 
ат тес то ван в НТЦ ЯРБ ГОСАТОМНАДЗОРа.

ООО «СКАД Софт», (044) 249-71-91
www.scadsoft.com scad@scadsoft.ru
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НАЙВИЩий у СВІТІ ВІАДУК
СИМПОЗІУМ МОСТОВИКІВ

Най ви щий у світі віадук Мійо (офіційна на зва
«Le Viaduc de Millau») – ав то мобільний ван то вий
міст, що про хо дить че рез до ли ну ріки Тарн
по бли зу роз та шо ва но го на півдні Франції у
де пар та менті Аверон міста Мійо, було уро чис то
відкри то 14 груд ня 2004 р., а 16 груд ня – по
ньо му було роз по ча то ав то мобільний рух.

На пе ре додні цієї виз нач ної події – у червні
2004 р. – фран цузь кою асоціацією су час них
про б лем ви ко рис тан ня сталі в будівництві OTUA 
(Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier) був
організо ва ний Міжна род ний сим позіум мос то -
виків, у яко му взя ли участь близь ко 300 спе -
ціалістів (на уковців, інже нерів, ви го тов лю вачів,
будівель ників і експлу а таційників) із 27 країн
світу – Франції, Ве ли кої Бри танії, Італії,
Німеч чи ни, Бельгії, Іспанії, Угор щи ни, Польщі, 
Украї ни, Ки таю, Японії, Сінга пу ру, Бра зилії,
США, Кана ди та інших країн. Укр аїнську де ле гацію пред став ля ли чле ни Міжна род ної асоціації
з об олон ко вих і про сто ро вих конст рукцій IASS – док то ри технічних наук, про фе сори О.В. Ши ма -
но в ський, В.М. Гор деєв та О.І. Оглоб ля.

На ро бо чих засідан нях сим позіуму було роз гля ну то 174 до повіді, ано тації яких опубліко вані у
відповідно му збірни ку. На у кові праці учас ників сим позіуму охоп лю ють різні на укові досліджен ня
щодо про ек ту ван ня, ви го тов лен ня, мон та жу, експлу а тації та утри ман ня ме та ле вих мостів, які
пред став ля ють інте рес для на уковців, інже нерів, архітек торів, будівель ників та інших фахівців
будівель ної га лузі.

Про ект віаду ка Мійо був роз роб ле ний під
ке рівниц твом фран цузь ко го інже не ра Мішеля
Вірло жо (він же ав тор про ек ту дру го го за дов -
жи ною ван то во го мос ту в світі у Нор мандії)
і анг лійсь ко го архітек то ра Нор ма на Фос те ра
(ав тор про ектів ае ро пор ту в Гон кон гу і рес тав -
рації бу дин ку Ре йхста гу в м. Берліні).

Віадук є ван то вим мос том за галь ною дов -
жи ною 2460 м, за вшир шки – 32 м (у т.ч. про -
їжджої час ти ни між бор дю ра ми – 27,75 м і
тро ту арів для пішо ходів – 2,125 м), його ви со та
над рівнем землі у на й вищій точці – 270 м,
радіус кри ви ни про го но вої час ти ни – 20 км.
Міст має вісім про гонів – шість по 342 м у
цен т ральній час тині і два по 204 м – біля бе ре -
го вих сто янів (рис. 1).
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О.В. Ши ма но вський
го ло ва правління 
ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція 
ім. В.М. Ши ма но всько го», 
зас лу же ний діяч на уки і техніки Украї ни,  
д.т.н., про фе сор

В.М. Гор деєв
пер ший за ступ ник го ло ви правління
ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь конструкція

ім. В.М. Ши ма но всько го»,
зас лу же ний діяч на уки і техніки Украї ни,  

д.т.н., про фе сор

Ро бочі моменти сим позіуму



Роз ра хун ко ва інтен сивність руху ста -
но вить 30 тис. ав то мобілів за добу, а сам
рух здійснюється по чо тирь ох сму гах (по
дві в кож но му на прям ку) з ура ху ван ням
двох до дат ко вих ре зер вних смуг.

Про їжджа час ти на мос ту ви ко на на з
по лег ше ної ме та ле вої ортот роп ної пли ти
за вдов жки 2460 м, за вшир шки 27,75 м,
загаль ною ма сою 36000 т. Пли та скла да-
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ПАНОРАМНІ ВИДИ
ВІАДУКА МІЙО

¬ зі східної сто ро ни

¬ з півден но-західної сторони

     з півден но-східної сторони

     ̄

з північно-східної сто ро ни ®



ється з 173 цен траль них блоків, кож ний із яких утво ре ний секціями по 4 м за вшир шки і 15–22 м
за вдов жки, за галь ною ма сою 90 т. До цен траль них блоків при ва рені бічні на сти ли і крайні бло ки.
З ме тою змен шен ня ди намічно го впли ву вітру про їжджа час ти на має фор му пе ре вер ну то го кри ла
літака (рис. 2).

Віадук підтри мується сімома про го но ви ми залізо бе тон ни ми опо ра ми і дво ма бе ре го ви ми сто я -
на ми. Опо ри мосту ви ко нані на фун да менті із чо тирь ох ке сон них ко ло дязів за вглиб шки 15 м,
діамет ром 5 м. Ви со та опор змінюється від 77 до 245 м і пред став ле на в таб лиці. За галь ний об’єм
за сто со ва них залізо бе тон них ко нструкцій ста но вить 85000 м3, а їхня маса до ся гає 206000 т.

Ви со та про го но вих залізо бе тон них опор віаду ка Мійо

Но мер опо ри (див. рис. 1) Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7

Ви со та опо ри, м 94,501 244,96 221,05 144,21 136,42 111,94 77,56

Кож на із про го но вих залізо бе тон них опор увінчується піло ном за ввиш ки 88,92 м  із закріпле ни ми
на ньо му 11 па ра ми вантів, що підтри му ють про їжджу час ти ну. Маса пілона ста но вить близь ко 700 т.

Ко нструкція вантів роз роб ле на фірмою «Freyssinet» і ви ко на на з ка натів. Кож ний ка нат має
потрійний за хист від ко розії, у т.ч. галь ванізацію, по крит тя за хис ним вос ком і екстру до ва ною
поліети ле но вою об олон кою. Зовнішня об олон ка вантів по всій дов жині об лад на на гре бе ня ми у виг -
ляді подвійної спіралі для за побіган ня стікан ню води, що у ви пад ку силь но го вітру може при звес ти
до вібрації вантів і змен шен ня стійкості віаду ка.
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Рис. 1. Поз довжній пе реріз віаду ка Мійо з ну ме рацією опор і бе ре го вих сто янів

Рис. 2. По пе реч ний пе реріз по лег ше ної ме та ле вої ортот роп ної пли ти про їжджої час ти ни віаду ка Мійо



Для змен шен ня де фор мацій ве рхньої ме та ле вої пли ти під час руху ав тот ран спор ту був за сто со -
ва ний спеціаль ний ас фаль то бе тон на основі міне раль ної смо ли, який не тільки має підви ще ну
тріщи ностійкість і при сто со ваність до де фор мацій ме та ле вої пли ти, але й од но час но за до воль няє
усім ав то до рожнім кри теріям (зно шу ваність, щільність, струк ту ра, зчеп лен ня, стійкість до до рож -
ньо го бо роз но ут во рю ван ня тощо).

Ідея будівниц тва віаду ка Мійо ви ник ла у 1993 р., тоді ж була ство ре на міжна род на ек спер тна
гру па на чолі з Жа ном-Фран суа Кос том, яка у лю то му 1994 р. відібра ла п'ять по пе редніх варіантів
технічно го вирішен ня віаду ка. На підставі цьо го рішен ня був ого ло ше ний відповідний кон курс
про ектів і у липні 1996 р. за твер дже ний кон цеп ту аль ний варіант рішен ня ван то во го віаду ка, над а -
но го гру пою інже нер них («Sogelerg», «Europe Etudes Gecti» і «Serf») і архітек тур них («Norman Foster
& Partners») ком паній.

Оста точ но про ект був за твер дже ний фран цузь ким уря дом на прикінці 1998 р. після за вер шен ня 
чис лен них до дат ко вих досліджень, у т.ч. і вип ро бу вань у ае ро ди намічній трубі, в ре зуль таті яких
було уточ не но ко нструк тив не рішен ня про їжджої час ти ни і опор віаду ка. У 1999 р. був ого ло ше ний
міжна род ний тен дер на будівниц тво віаду ка, пе ре мож цем яко го ста ло фран цузь ке об'єднан ня
«Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau». Будівниц тво роз по ча ло ся 16 жов тня 2001 р. і здійсню ва ло ся 
про тя гом 38 місяців:

n у січні 2002 р. – за кла дені фун да мен ти опор;

n у ве ресні 2002 р. – роз по ча то мон таж по лег ше ної ме та ле вої ортот роп ної пли ти про їжджої
час ти ни мос ту, а у лю то му 2003 р. – її на сув;

n у лис то паді 2003 р. – за вер ше не будівниц тво усіх семи про го но вих залізо бе тон них опор і двох
бе ре го вих сто янів віаду ка;

n у травні 2004 р. – про ве де не сти ку ван ня по лег ше ної ме та ле вої ортот роп ної пли ти, на сув якої
виконувався од но час но з північної і півден ної сторін мос ту;

n у липні 2004 р. – за вер ше ний підйом усіх семи пілонів, що вінча ють про го нові залізо бе тонні
опо ри;

n у грудні 2004 р. – відкрит тя віадука.

Вартість будівниц тва віаду ка Мійо скла ла 400 млн. євро, га ран то ва ний термін експлу а тації –
120 років.

Віадук Мійо є остан ньою лан кою ав тот раси А75, що за без пе чує рух із м. Па ри жа че рез
м. Клер мон-Фе ран до м. Бєзьє, яка після вве ден ня мос ту в експлу а тацію пе ре тво ри ла ся на чет вер ту
ви со кош видкісну ав то до рож ню вісь між північчю і півднем Франції. Успішна реалізація цьо го
гран діозно го про ек ту істот но зни зи ла вартість ав то мобільних пе ре ве зень.

Нова ав тот ра са А75 має на ступні основні пе ре ва ги:

n є са мою пря мою і відповідно са мою еко номічною тра сою із усіх існу ю чих у цьо му регіоні ав то -
мобільних доріг;

n знач но поліпшує зв'я зок між центром Франції та її півден ни ми те ри торіями;

n до пов нює фран цузь ку ав то до рож ню ме ре жу і у більш гло баль но му мас штабі спро щує тран зит -
ний зв'я зок між Північною Євро пою і па ризь ким регіоном з од но го боку та Іспанією і східним
узбе реж жям Се ред зем но го моря з іншо го боку;

n істот но роз ван та жує існу ючі ав тот ра си в на прям ку з півночі Євро пи до Іспанії та Пор ту галії, які
ак тив но ви ко рис то ву ють ся па са жи рським і ван таж ним ав тот ран спор том (до ство рен ня віаду ка 
рух здійсню вав ся по національній трасі N 9, яка про хо дить по бли зу міста Мійо, і суп ро вод жу -
вав ся знач ною кількістю за торів на прикінці літньо го се зо ну відпус ток).

Цікаво, що бічні за хисні ек ра ни мос ту повністю ви ко нані зі світлоп ро зо ро го ма теріалу, що
доз во ляє спос терігати за чу до ви ми краєви да ми і різно манітни ми пей за жа ми, які відкри ва ють ся
із по зах мар них ви сот.
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n ви со ти опор (опо ри Р2 і Р3
за ввиш ки 244,96 і 221,05 м
відповідно знач но пе ре вер -
ши ли попе ре дній ре корд
Франції – віадук Тюл ля й
Веррьєра за ввиш ки 141 м і
не що дав но вста нов ле ний ре -
корд Німеч чи ни – віадук Ко -
хер таль за в виш ки 181 м);

Слід за зна чи ти, що одна з опор на й ви що -
го ав то мобільно го мос ту у світі має ви со ту
343 м, що при близ но на 20 м вище Ейфе ле вої
вежі й на 40 м ни жче відо мо го нью-йорксько -
го хма ро чо са Empire State Building. Віадук
Мійо має на своєму ра хун ку три світо вих ре -
кор ди, у т.ч. щодо:

n ви со ти опор із піло ном 
(ви со та пілона над опо рою 
Р2 – 343 м);

n ви со ти до рож ньо го по лот на
(270 м над рівнем землі у на й -
вищій точці). Тільки по лот но
мос ту Royal Gorge Bridge ви -
со тою 321 м у штаті Ко ло ра до
у США, який вва жається на й -
ви щим пішохідним мос том у
світі, пе ре вер шує віадук Мійо.

y
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ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ»

У місті Ве неції (Італія) 28-29 чер вня 2007 р. відбу ла ся Чет вер та Міжна род на спеціалізо ва на кон -
фе ренція «КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ», яка була організо -
ва на фа куль те том будівниц тва і архітек ту ри Ве неціансько го Універ си те ту (IUAV) при підтримці
Consorzio Torre S.r.l, Doka Italia S.r.l, Edera S.r.l, Ishimoto Europe S.r.l, Procom S.r.l, PCN Precompressi
Centro Nord S.r.l, Tecnochem S.r.l, Tecnostrutture S.r.l. 

У ро боті кон фе ренції взя ли участь на уковці Італії, Австрії, Австралії, Греції, Ко реї, Польщі,
Саудівської Аравії, Украї ни та інших країн. Украї ну пред став ля ли чле ни Міжна род ної асоціації
IASS, док то ри технічних наук, про фе со ри О.В. Ши ма но вський і В.М. Гор деєв.

Пе ред по чат ком кон фе ренції з привітан ня ми вис ту пи ли чле ни оргкомітету і провідні фахівці
будівель ної га лузі. Від Украї ни з привітан ням вис ту пив го ло ва правління ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь -
ко нструкція ім. В.М. Ши ма но всько го», док тор технічних наук, про фе сор О.В. Ши ма но вський 

На ро бо чих засідан нях кон фе ренції було роз гля ну то 84 до повіді за та ки ми на пря ма ми:
n роз ра хун ки вібрації від про їзду по їздів мет ро політену, що впли ва ють на будівельні ко нструкції;
n роз ра ху нок і аналіз ве ли коп ро го но вих спо руд;
n роз ра хун ки будівель і спо руд на сейсмічні впли ви;
n про ек ту ван ня ста ле вих си лосів і ре зер ву арів;
n кон цеп ту аль ний підхід до роз ра хун ку гро ма дських будівель у разі ви ник нен ня за гро зи 

те ро рис тич ної ата ки;
n ди намічний моніто ринг гро ма дських будівель та спо руд;
n нові будівельні сис те ми для ви сот но го будівниц тва;
n нові ко нструк тивні і тех но логічні рішен ня мостів і пішохідних пе ре ходів;
n вплив довкілля на про ек ту ван ня доріг;
n роз ра ху нок і про ек ту ван ня по пе ред ньо-на пру же них ко нструкцій;
n дов говічність будівель та спо руд;
n віднов лен ня архітек тур них пам 'ят ників за до по мо гою су час них тех но логій;
n досліджен ня в га лузі тех но логій ви го тов лен ня бе то ну з ви ко рис тан ням хімічних домішок і до ба вок.

Анотації до повідей опубліко вані в збірни ку. На у кові праці учас ників кон фе ренції пред став лені
в елек трон но му виг ляді і яв ля ють со бою знач ний за об ся гом ма сив но вих інфор маційних да них
щодо про ек ту ван ня і експлу а тації будівель них ко нструкцій, які зацікав лять інже нерів, архітек торів, 
будівель ників та інших спеціалістів будівель но го профілю. Роз гля нуті як за гальні пи тан ня будівниц -

тва, так і кон кретні, що сто су ють ся аналітич них
підходів до роз ра хун ку і ко нстру ю ван ня об оло нок,
про сто ро вих кар касів, ви сот них будівель, мостів,
доріг, віднов лен ня архітек тур них пам 'ят ників тощо.

Роз ши ре ну інфор мацію про опубліко вані до -
повіді кон фе ренції мож на от ри ма ти в ВАТ «УкрНДІ-
про е ктсталь ко нструкція ім. В.М. Ши ма но в сько го». 
Кон так тний те ле фон: (044) 543-98-46.

О.І. Го лод нов
уче ний сек ре тар ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція

ім. В.М. Ши ма но всько го»,
д.т.н., с.н.с.
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Вітаємо із 70-річчям

МАР КА НОЄВИЧА ЛІВШИ ЦЯ
за ступ ни ка го лов но го інже не ра

і на чаль ни ка відділу гідро технічних робіт
і організації будівниц тва

Укр аїнсько го дер жав но го на уко во-дослідно го
і про ек тно-ви шу ку валь но го інституту

«УкрНДІводоканалпроект»

Наро див ся Марк Ноєвич 17 лис то па да 1937 року в м. Києві. Закінчив Во ро незь кий
інже нер но-будівель ний інсти тут за спеціальністю інже нер-будівель ник і пра цю вав у
різних будівель них організаціях Украї ни. По чи на ю чи з 1965 року і до те перішньо го часу
Марк Ноєвич пра цює в ДІ «УкрНДІво до ка нал про ект». З лю то го 1984 року він обіймає по са ду
на чаль ни ка відділу гідро технічних робіт і організації будівниц тва, а з ве рес ня 2006 року
його при зна че но та кож за ступ ни ком го лов но го інже не ра інсти ту ту.

 Лівшиць М.Н. брав участь у роз роб ленні та впро вад женні но вих на уко во-технічних
рішень у про ек тах во до пос та чан ня, ка налізації та гідро технічних спо руд підприємств
хімічної, ме та лургійної та гірни чо-зба га чу валь ної про мис ло вості Украї ни, Росії, Тур кменії,
Біло русі, се ред яких Північний, Півден ний, Но вок ри ворізький, Інгу лець кий, Пол та вський,
Кри ворізький, Чи а ту рський гірни чо-зба га чу вальні комбінати, Ми ко л аївський гли но зем ний
за вод, Сіве рсько до нець ке та Рівне нське об'єднан ня «Азот», очисні спо ру ди Чор но б ильської
та Рівне нської АЕС, очисні спо ру ди міст Кри вий Ріг, Омськ (Росія), Ашгабад (Тур кменія),
Канів, про мвузлів Бро ва ри, Трипілля та інших. Він є співав то ром ав то рських свідоцтв
СРСР «За хис на ком по зиція та спосіб її от ри ман ня» та па тен ту Украї ни «Уста нов ка
для біологічної очис тки стічних вод».

 Як за ступ ник го лов но го інже не ра інсти ту ту Лівшиць М.Н. здійснює технічне керівниц -
тво діяльністю інсти ту ту із про ек ту ван ня гідро технічних, очис них спо руд та сис тем
хвос тос хо вищ. Під його керівниц твом і за без по се ред ньою учас тю роз роб ляється унікаль -
ний про ект дре наж но-ко мунікаційно го ту не лю та очис них спо руд у м. Ашгабад (Тур кменія).

Ба га торічна сумлінна пра ця та ва го мий осо бис тий вне сок Мар ка Ноєвича у про ек -
ту ван ня сис тем во дозабез пе чен ня, во довідве ден ня і гідро технічних сис тем відзна чені
По дя кою Кабінету Міністрів Украї ни (2003 р.), По дя кою Київсько го місько го го ло ви (2004 р.).
У 2006 році його на го род же но По чес ною гра мо тою Київсько го місько го го ло ви та По чес ною
гра мо тою Мінбу ду Украї ни.

 Друзі і ко ле ги щиро віта ють Мар ка Ноєвича з ювілеєм, ба жа ють йому міцно го здо ров 'я,
нових здійснень і твор чих успіхів у ро боті, щоб і над алі його досвід і знан ня спри я ли
процвітан ню інсти ту ту.

Ре дакція жур на лу приєднується до по здо ров лень Мар ку Ноєвичу Лівши цю
і сподівається на твор чу співпра цю
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ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

Ви да вець ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція ім. В.М. Ши ма но всько го»
Оригінал-ма кет підго тов ле ний ре дакцією жур на лу «Про мис ло ве будівниц тво та інже нерні спо ру ди»

Ком п’ю тер на ве рстка  – Цап ро Т.І. Ди зайн об кла дин ки – Ку чер А.В.
Адреса ре дакції та ви дав ця: про сп. Виз во ли телів, 1, Київ, 02660, ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція ім. В.М. Ши ма но всько го»

тел. (044) 516-52-85, e-mail: redakpbis@urdisc.com.ua

Підпи са но до дру ку 13.11.2007 р. Фор мат 60 ́  84/8. Папір крейдяний. Друк офсет ний. Ум.-друк. арк. 8,1.
Ти раж 500 прим. Зам. №                        

Віддру ко ва но ТОВ «Поліпрінт», вул. Лу го ва, 1, м. Київ, 04074, тел. 501-90-95
Свідоц тво суб’єкта ви дав ни чої спра ви ДК № 1250 від 22.02.2003 р.

Рекомендовано до дру ку вче ною ра дою
ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція ім. В.М. Ши ма но всько го»

(про то кол № 1 від 08.11.2007 р.)

Реєстраційне свідоц тво КВ № 12853-1737 ПР від 11.07.2007 р.

ДО ВІДОМА ЧИТАЧІВ ТА ДОПИСУВАЧІВ ЖУРНАЛУ

"ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ"

Пе ред плат ний індекс на 2008 рік – 98848
Те матична спря мо ваність ви дан ня – над ан ня різно манітної інфор мації з пи тань архітек ту ри, про ек ту ван ня, будів-
ни цтва об'єктів про мис ло во го при зна чен ня та інже нер них спо руд, а та кож озна йом лен ня з ре зуль та та ми но вих
досліджень у га лузі технічної діаг нос ти ки, роз роб лен ня і вдос ко на лен ня нор ма тив ної бази ме та ло будівниц тва тощо.

По дан ня ма теріалу пла нується за та ки ми основ ни ми розділами: 

Ø Досвід будівниц тва ве ли ких про мис ло вих ком плексів та унікаль них інже нер них споруд.
Ø Основні за са ди інвес тиційної політики в про мис ло во му будівництві.
Ø На у кові і ек спе ри мен тальні досліджен ня будівель них ко нструкцій, будівель, спо руд.
Ø Про ек ту ван ня об'єктів про мис ло во го при зна чен ня.
Ø Ре ко нструкція і технічне пе ре озброєння про мис ло вих об'єктів.
Ø Експлу а тація об'єктів будівель но-про мис ло во го при зна чен ня та інже нер них споруд.
Ø Ви го тов лен ня та мон таж будівель них ко нструкцій.
Ø Ви ко рис тан ня пар ку ма шин та ме ханізмів у про мис ло во му будівництві.
Ø Підго тов ка кадрів.
Ø Міжна род не співробітниц тво.
Ø На у ко во-технічна інфор мація.
Ø Су часні зва рю вальні тех но логії та об лад нан ня.
Ø Зна менні події (ювілеї організацій та підприємств, провідних фахівців га лузі).
Ø Розміщен ня рек лам ної інфор мації.

Пе релік ма теріалів, що под а ють ся до ре дакції:

Ø Текст статті в елек трон но му виді, фото ав торів, ано тація, ав то рська довідка, підго тов лені у Microsoft Word, 
а та кож у роз дру ко ва но му виді.

Ø Ілюс трації над а ють ся підго тов леними у Corel DRAW, Adobe Photoshop або Microsoft Word, Excel чи на па пе ро вих
носіях для ска ну ван ня. Фор мат над ан ня – bmp,  tif, eps, jpg – 300 dpi.

Ø Роз дру ко ва ний текст статті підпи сується усіма ав то ра ми, елек тронні та роз дру ко вані варіанти по винні бути іден -
тич ни ми.

Ø Авторська довідка має місти ти на ступні дані: прізви ще, ім'я та по бать кові повністю, місце ро бо ти, по са да, на уко -
вий ступінь, на уко ве зван ня, дер жавні відзна ки про фесійної діяль ності, а та кож но мер кон так тно го те ле фо ну
та елек тронну ад ресу.

* Офор млен ня, стиль та зміст жур на лу є об’єктом ав то рсько го пра ва і за хи щається за ко ном
* Пе ред рук розміще них у жур налі ма теріалів доз во ляється тільки за пись мо вою зго дою ре дакції
* Відповідальність за підбір та висвітлен ня фактів у стат тях не суть ав то ри
* За зміст рек ла ми відповідає под а вач
* Ре дакція не за вжди поділяє дум ку ав торів


