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Державному Інституту
«УкрНДІво до ка нал про ект» – 80 років:

ми ну ле, сьо го ден ня та пер спек ти ви роз вит ку

Укр аїнський дер жав ний на уко во-дослідний і
про ек тно-ви шу ку валь ний інсти тут «УкрНДІ - 

во до ка нал про ект» цьо го року свят кує своє
80-річчя. Сьо годні він є провідним закладом
з пи тань про ек ту ван ня сис тем во до пос та чан ня,
ка налізації та про мис ло вих гідро технічних спо -
руд, а також ба зо вою організацією Міністе рства
регіональ но го роз вит ку, будів ниц тва та жит -
лово-ко му наль но го гос по да р ства Украї ни за да -
ни ми на пря ма ми діяль ності.

Історія інсти ту ту бере по ча ток із лип ня
1931 р., коли була відкри та Київська кон то ра
будівель но го трес ту «Во до ка нал буд», на базі
якої у 1934 р. було ство ре но Київське відділен ня. 
У грудні 1959 р. відділен ня підпо ряд ко вується
Дер жбу ду УРСР і стає Укр аїнським дер жав ним
інсти ту том з про ек ту ван ня зовнішніх сис тем
во до пос та чан ня, ка налізації і про мис ло вих гід -
ро технічних спо руд «Укрво до ка нал про ект», а в
1963 р. вхо дить до скла ду об’єднан ня «Союз-
во до ка нал про ект». У 1991 р. інсти тут підпо ряд -
ко вується Дер жбу ду Украї ни, а в 1995 р. ре ор -
ганізується і от ри мує те перішню на зву.

За період діяль ності за мов ни ка ми інсти ту ту 
ста ли по над 3000 ко му наль них і про мис ло вих
підприємств не тільки Украї ни, а й ба гать ох
інших дер жав. За про ек та ми ДІ «УкрНДІво до ка -
нал про ект» ви ко на но цен тралізо ва не во до пос -
та чан ня Кри во го Рогу, Івано-Франківська, Білої
Цер кви, Бро варів, Ком со м ольська, Ужго ро да,
Сла ву ти ча, Обу хо ва та ба гать ох інших міст
Украї ни, Росії, Біло русі, Тур кменіста ну з по -
тужністю спо руд від 0,2 до 250 тис. м3/добу. Це
во до забірні спо ру ди з підзем них та по вер хне -
вих дже рел, фільт ру вальні станції, станції зне -
залізнен ня, очи щен ня води від мар ган цю та
сірко вод ню, а та кож на сосні станції, во доп ро -
відні ме режі, во дос хо ви ща, рус лові греблі, на ко -
пи чу вачі водо провідних осадів тощо. Нап рик-
лад, за про ек том інсти ту ту була по бу до ва на
Вілійсько-Мінська вод на сис те ма для во до пос -
та чан ня м. Мінськ у складі во дос хо вищ на річ -
ках Вілія і Свіслоч та п’я ти на сос них станцій.
По тужність цієї сис те ми скла дає 15 м3/с
(1,3 млн. м3/доб.).

ДІ «УкрНДІво до ка нал про ект» за про ек то ва -
но ба га то сис тем технічно го во до пос та чан ня
про мис ло вих підприємств із ви ко рис тан ням по -
вер хне вих дже рел і во допідго тов кою (вклю ча ю -
чи сис те ми гли бо ко го зне со лен ня води) по туж -
ністю від 8 до 150 тис. м3/доб. у Сіве рсько до-
не цьку, Ка луші, Рівно му, Чер ка сах, Обу хові
(для Трипільсько го про мвуз ла), а та кож для
Боб ру йсько го шин но го комбінату, То б ольсько -
го хімкомбінату та інших підприємств.

Сис те ми об орот но го во до пос та чан ня про -
мис ло вих підприємств по тужністю від 0,25 до
7 млн. м3/доб. за про ек то ва но інсти ту том для
гірни чо-зба га чу валь них комбінатів Кри воріж -
жя, Дніпро пет ро вської і Пол та вської об лас тей
Украї ни, Грузії та Азербайджану, а та кож для
хімкомбінатів у Сіве рсько до нець ку, Чер ка сах,
Рів но му, На вої (Узбеки стан), для Куй би ше всь -
ко го азот но-ту ко во го за во ду (Росія) тощо.

Ка налізаційні міські очисні спо ру ди та спо -
ру ди про мка налізації про мис ло вих підпри -
ємств по тужністю від 0,4 до 540 тис. м3/доб.
за про ек то ва но у містах Кри вий Ріг, Чер ка си,
Сіве рсько до нецьк, Біла Цер ква, Рівне, Ка луш,
Бро ва ри, Обухів (для Трипільсько го про мвуз -
ла), Ком со мольськ, Олек сандрія, Світло водськ,
Сла ву тич, Арциз, Ва тутіно, Яво ро во (КОС дре -
наж них і плас то вих вод), Горлівка (КОС азот -
но-ту ко во го за во ду), а та кож у Росії по тужністю
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від 10 до 540 тис. м3/доб. для міст Ря зань (на фто -
пе ре роб ний за вод), Омськ, Уфа, То больськ, Ка -
зань (за вод син те тич но го ка у чу ку, фо то же ла ти-
но вий за вод), Ко со горськ, Рос лавль; у Біло русі
для м. Боб руйськ, у Мол дові для м. Риб ни ця.

За про ек та ми ДІ «Укрво до ка нал про ект» по -
бу до ва но ве ли ку кількість на ко пи чу вачів про -
мис ло вих відходів підприємств, пе ре важ но гір -
ничо-зба га чу валь них комбінатів (ГЗК) та хім -
комбінатів. На ши ми постійни ми за мов ни ка ми
є ПАТ «Цен траль ний ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК»,
ВАТ «Півден ний ГЗК», ПАТ «Інгу лець кий ГЗК»,
ПАТ «АрселорМіттал Кри вий Ріг», ДП «Східний 
ГЗК», ВАТ «Пол та в ський ГЗК», ТОВ «Еристівсь -
кий ГЗК», ТОВ «Ми ко л а ївський гли но зем ний
за вод», ЗАТ «Кри м ський ТИТАН» філія «Віль -
но гірський ГМК» та ба га то інших підприємств
Украї ни. На ка за ми Мінпром політики Украї ни
(від 15.09.1998 р. № 319) та Дер ж бу ду Украї ни
(від 15.09.1998 р. № 204) ДІ «УкрНДІво до ка нал -
про ект» було при зна че но ге не раль ним про ек ту -
валь ни ком хвос то вих гос по дарств гірни чо-зба га-
чу валь них комбінатів Украї ни.

Не обхідно відзна ча ти плідну те ри торіаль ну 
діяльність інсти ту ту, за по чат ко ва ну у Ра дя нсь -
ко му Союзі з 1963 р., яка у дещо зміне них фор -
мах здійснюється і у те перішній час. Те ри то-
ріаль на діяльність як одна з форм дер жав но го
управління та кон тро лю ство рю ва ла технічну і
організаційну осно ву для впро вад жен ня дос ко -
на лих і еко номічних тех но логій, підви щен ня
технічно го рівня про ек ту ван ня, будівниц тва та
експлу а тації інже нер них ме реж та спо руд, змен -
шен ня капіта лов кла день і експлу а таційних вит -
рат та еко номії ре сурсів за ра ху нок розміщен ня
про мис ло вих, скла дських, ко му наль них, транс -
пор тних та інших підприємств у про мис ло вих
утво рен нях (про мвуз лах, про мра йо нах, про м -
зо нах) із будівниц твом для них спільних за галь -
но вуз ло вих інже нер них ме реж та спо руд, ви рі-
шен ням інших пи тань із за без пе чен ня їх діяль -
ності та охо ро ни довкілля. При цьо му вра хо ву -
ва ли ся інте ре си та по тре би на се ле них пунктів і
при лег лих до про мис ло вих утво рень жит ло вих
ра йонів. Усьо го ДІ «УкрНДІво до ка нал про ект»
роз ро бив розділ «Во до пос та чан ня та ка наліза-
ція» у схе мах ге не раль но го пла ну по над 100 про -
мис ло вих утво рень в Україні, а саме: Кри во різь -
кий про мра йон, Крас но пе ре ко пський пром -
ра йон, Пор то во-про мис ло вий ком плекс на бе резі
Ма ло го Аджаликського ли ма ну біля м. Южно го,

Цен траль ний про мра йон, Ку ба нсь ка і Бітум на
про мзо ни та два про мвуз ли у м. Сімфе ро поль,
про мвуз ли «Пе ре сип» та «Зас та ва-ІІ» у м. Оде са,
у м. Київ – сім про мвузлів, у м. Львів – шість,
про мвуз ли у містах Чернігів, Кіро вог рад, Івано-
Франківськ, Чер ка си, Рівне, Ужго род, Чернівці,
Терно піль, Вінни ця, Хмель ниць кий, Луцьк,
Се вас то поль та інші. А та кож роз роб ле но у
Росії – 27, Біло русі – 26, Мол дові – 22, Латвії – 5
про мис ло вих утво рень.

Одно час но інсти тут брав участь у роз роб -
ленні схем окре мих регіонів, схем ком плек сно го 
ви ко рис тан ня і охо ро ни вод них ре сурсів (об лас -
них, ба сей но вих, регіональ них), схем во до пос -
та чан ня і ка налізації міст та се лищ, ви ко ну вав
роз робку та онов лен ня ти по вих про ектів, ана -
літич не об роб лен ня та роз пов сюд жен ня інфор -
мації, ство рю вав банк да них щодо во до пос та -
чан ня та ка налізації.

Як те ри торіаль на організація, по чи на ю чи з
1976 р., ДІ «УкрНДІво до ка нал про ект» здійснює
роз гляд та по год жен ня про ек тної до ку мен тації
з пи тань во до пос та чан ня і ка налізації, роз роб -
ле ної інши ми про ек тни ми організаціями. На да -
ний час роз гля ну то по над 21,7 ти сяч про ектів,
ба га то з яких до оп раць о ву ва ли ся з ура ху ван ням 
за ува жень фахівців інсти ту ту.

У 2005 р. Дер жбуд Украї ни над ав ДІ «Укр-
НДІво до ка нал про ект» ста тусу ба зо вої органі-
зації у галузі будівниц тва за та ки ми на пря ма ми
діяль ності, як во до пос та чан ня, ка налізація та
про мис лова гідро техніка.

Основ ни ми на пря ма ми на уко во-технічної
діяль ності інсти ту ту є на ступні:
n досліджен ня та про ек ту ван ня:

• сис тем за бо ру, очи щен ня, підго тов ки та
под ачі води спо жи ва чам як з підзем них, так й
по вер хне вих дже рел для пит них та технічних
по треб;

• сис тем во довідве ден ня для на се ле них
пунктів та про мис ло вих об’єктів;

• ком плексів спо руд із очи щен ня по бу то -
вих та про мис ло вих стоків;

• магістраль них са моп лив них тру боп ро во -
дів з на сос ни ми станціями;

• шла мос хо вищ із сис те ма ми гідрот ран с -
пор ту та зво рот но го во до пос та чан ня;

• во дос хо вищ, бу фер них ставків та ка налів;
• ком плексів спо руд із за хис ту те ри торій від

підтоп лень та ґрун то вих вод від за бруд нен ня;
• на ко пи чу вачів про мис ло вих та по бу то -

вих відходів;
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На сос на станція об орот но го во до пос та чан ня
(ПАТ «Північний ГЗК»)

Кар та хвос тос хо ви ща
(ВАТ «Півден ний ГЗК»)

Во до забірна спо ру да (ПАТ «АрселорМіттал Кри вий Ріг»)

Про цес на ми ван ня кар ти хвос тос хо ви ща
(ПАТ «Інгу лець кий ГЗК»)

Во до забірна спо ру да
(ПАТ «Інгу лець кий ГЗК»)
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Ка налізаційні очисні спо ру ди.
Радіальні відстійни ки (м. Чер ка си)

Ре ко нструкція НСК «Олімпійський». Дре нажні сис те ми
та сис те ми будівель но го во доз ни жен ня (м. Київ)

Во до забір із підзем них дже рел во до пос та чан ня
м. Ру ха бат (Тур кменістан)

Магістраль ний дре наж но-ко мунікаційний ту нель
м. Ашгабад (Тур кменістан)

Ка налізаційні очисні спо ру ди.
Аеротенки (м. Біла Цер ква)

На сос на станція.
Ти по вий про ект



n роз роб лен ня про ектів ре ко нструкції сис тем
во до пос та чан ня, во довідве ден ня та про мис -
ло вих гідро технічних спо руд;

n роз роб лен ня схем ком плек сно го ви ко рис -
тан ня й охо ро ни вод них ре сурсів, а та кож
схем ге не раль них планів про мис ло вих вуз -
лів щодо во до пос та чан ня та во довідве ден ня;

n ви ко нан ня функцій ба зо вої та те ри торіаль -
ної організації в будівництві у га лузі во до -
пос та чан ня, во довідве ден ня та про мис ло вої
гідро техніки;

n про ве ден ня інже нер них ви шу ку вань та ав -
то рський на гляд за будівниц твом сис тем во -
до пос та чан ня, во довідве ден ня та про мис -
ло вих гідро технічних спо руд;

n роз роб лен ня та суп ровід нор ма тив них до ку -
ментів з про ек ту ван ня, будівниц тва та
експлу а тації сис тем во до пос та чан ня, во до -
відве ден ня та про мис ло вих гідро технічних
спо руд.

ДІ «УкрНДІво до ка нал про ект» бере участь у
вирішенні стра тегічних пи тань, по в’я за них із
по ста чан ням спо жи ва чам якісної пит ної води, а
та кож відве ден ням та очи щен ням стічних вод
згідно з за галь но дер жав ною про гра мою «Пит на
вода Украї ни». Інсти ту том роз роб ле но розділ
«Во до пос та чан ня, ка налізація та до що ва ка на -
лізація про мис ло вих утво рень м. Києва» у скла -
ді Ге не раль но го пла ну роз вит ку м. Києва та
його приміської зони до 2025 р., про ек ти сис тем
во до пос та чан ня та во довідве ден ня для жит ло -
вих ма сивів міст Київ та Бро ва ри, ме та лур -
гійних за водів у містах Ком со мольськ та Біла
Цер ква, про ек ти очис них спо руд для м. Бо рис -
піль, про ект ре ко нструкції очис них спо руд для
м. Ком со мольськ, про ек ти дре наж них сис тем і
сис тем будівель но го во доз ни жен ня для НСК
«Олімпійський». За про ек та ми інсти ту ту по бу -
до ва но чис ленні во доп ровідні спо ру ди у Тур к -
меністані біля м. Ашгабад, бу ду ють ся кана -
лізаційні очисні спо ру ди міста, а та кож унікаль -
ний дре наж но-ко мунікаційний ту нель, який
доз во лить зни зи ти рівень грун то вих вод у його
цен тральній час тині і од но час но буде ви ко ну ва -
ти функцію ка налізаційно го ко лек то ра.

При роз роб ленні про ектів сис тем во до пос -
та чан ня та ка налізації фахівці інсти ту ту за сто -
со ву ють новітні тех но логії, су часні ма теріали та
об лад нан ня. Нап рик лад, у про екті ста леп ро кат -

но го за во ду у м. Біла Цер ква ви ко на но нове вер -
ти каль не ком по ну ван ня во доп ровідних спо руд
(на сос ної станції ІІ-го підйо му та во до напірної
баш ти) гос по да рсько-пит но го во до пос та чан ня,
без ко ло дяз не уста нов лен ня ар ма ту ри (за су вок
та ван тузів), ви ко рис та но поліети ле нові тру би з
алюмінієвою встав кою на во до гоні технічної
води, а та кож склоп лас ти кові тру би та плас ти -
кові ко ло дязі. Для ка налізаційної на сос ної
станції № 7 із за ну ре ни ми на со са ми у м. Дніпро -
дзер жинськ роз роб ле на нова ко нструкція бу -
дівлі з поліети ле ну. На відповідаль них об’єктах
при про ек ту ванні напірних ка налізаційних ме -
реж пе ре дба че на інди кація аварійних ви токів,
на прик лад, на те ри торії за повідни ка «Софія
Київська».

У те перішній час ДІ «УкрНДІво до ка нал про -
ект» про дов жує ви ко ну ва ти ком плексні про -
ектні ро бо ти, по в’я зані з за без пе чен ням експ -
лу а тації шла мос хо вищ гірни чо-зба га чу валь них
комбінатів Украї ни. Так, роз роб лені про ек ти на -
ро щу ван ня шла мос хо вищ для Ми ко л аївсько го
гли но зем но го за во ду, Вільногірсько го гірни чо-
ме та лургійно го комбінату, Пол та всько го, Інгу -
лець ко го, Цен траль но го, Північно го, Східно го
гірни чо-зба га чу валь них комбінатів та інших
комбінатів Кріворіжжя. Фахівці інсти ту ту пос -
тійно пра цю ють над удос ко на лен ням тех но логії 
зве ден ня спо руд про мис ло вої гідро техніки, а
саме: тех но логії на ми ван ня карт, роз роб лен ням
тех но логій згу щен ня хвос то вої пуль пи, скла ду -
ван ня згу ще них хвостів і ор га нізації об орот но го 
во до пос та чан ня. Та кож від праць о вується відси -
пан ня скел ьових порід ме то дом відва ло ут во -
рен ня в на сип ну упор ну при зму ек ска ва то ром
ЕКГ-8 із ков шем ємністю 6 м3 і відси пан ня
хвостів у дам би ек ска ва то ра ми «Liebherr» та
«Katerpiller» з по до вже ною стрілою та інші
енер го о щадні ме то ди. Для освітлен ня хвос то-
схо вищ за сто со ву ють ся еко номічні ме та ло га ло -
генні лам пи тощо. Зва жа ю чи на від сут ність на
ба гать ох гірни чо-зба га чу валь них комбіна тах
дос тат ньої кількості суг линків та хвостів, для
спо руд жен ня про ти фільтраційних ек ранів за -
сто со ву ють ся по лімерні ге о мем бра ни. При про -
ек ту ванні во доз ни жу валь них свер дло вин вико -
рис то ву ють ся склоп лас ти кові тру бофільт ри НТФ 
«Полісток», гол кофільтри з склоп лас ти ку за -
мість ме та ле вих, дре наж ви ко нується ме то дом
го ри зон таль но на прав ле но го буріння тощо.
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Як ба зо ва організація Міністе рства регіо -
наль но го роз вит ку, будів ниц тва та жит ло во-ко -
му наль но го гос по да рства Украї ни інсти тут бере 
участь у роз роб ленні та підго товці про ектів за -
ко но дав чих актів, нор ма тив них до ку ментів, а
та кож надає роз ’яс нен ня по окре мих по ло жен -
нях діючих нор ма тивів. Інсти ту том були над ані
обґрун то вані про по зиції до про ектів та ких до -
ку ментів, як Вод ний ко декс Украї ни, За ко ни
Украї ни «Про вне сен ня змін до За ко ну Украї ни
«Про за галь но дер жав ну про гра му «Пит на вода
Украї ни» на 2006–2020 роки», «Про цен тралізо -
ва не во до пос та чан ня та во довідве ден ня», «Про
пит ну воду та пит не во до пос та чан ня» і ще ба -
гать ох інших. Зок ре ма у цьо му році ма ють бути
роз роб лені ДБН «Хвос тос хо ви ща і шла мо на ко -
пи чу вачі. Час ти на І. Про ек ту ван ня. Час ти на ІІ.
Будівниц тво», а на на ступ ний рік за пла но ва но
роз роб лен ня ДБН «Во до пос та чан ня. Зовнішні
ме режі та спо ру ди. Основні по ло жен ня про ек -
ту ван ня» та ДБН «Ка налізація. Зовнішні ме режі
та спо ру ди. Основні по ло жен ня про ек ту ван ня».
Перші ре дакції за з на че них до ку ментів бу дуть
роз роб лені уже в цьо му році і надіслані для об -
го во рен ня від повідним організаціям і фахівцям.

З ме тою удос ко на лен ня і ре гу лю ван ня від -
но син між про ек тни ми, будівель ни ми та експ -
лу а таційни ми організаціями ко му наль но го і
про мис ло во го во до пос та чан ня та ка налізації, а
та кож про мис ло вої гідро техніки, цен траль но го
опа лен ня, га зо пос та чан ня, вен ти лю ван ня та
кон диціону ван ня повітря, елек тро пос та чан ня
та освітлю ван ня шля хом стан дар ти зації ви мог
щодо про ек ту ван ня ме реж та спо руд, вклю ча ю -
чи об лад нан ня будівель, Міністе рством регіо -
наль но го роз вит ку, бу дів ниц тва та жит ло во-
ко му наль но го гос по да рства Украї ни ство ре но
Технічний комітет стан дар ти зації (ТК) «Інже -
нерні ме режі і спо ру ди». Ви ко нан ня функцій
сек ре таріату ТК по кла де но на ДІ «УкрНДІво до -
ка нал про ект». До скла ду ТК увій шли провідні
фахівці Украї ни за виз на че ни ми на пря ма ми
діяль ності комітету. Об’єкта ми стан дар ти зації
ма ють бути про це си, тех но логії, ко нструкції,
ви мо ги щодо експлу а тації, інша на уко во-тех -
нічна про дукція. Фор малізація об’єк тів стан дар -
ти зації доз во лить по кра щи ти їх технічні,
еко номічні, енер ге тичні, при ро до о хо ронні по -
каз ни ки, більш якісно за до воль ня ти по тре би за -
мов ників та на се лен ня.

Для утри ман ня до сяг ну тих темпів роз вит ку 
та з ме тою їх при ско рен ня в інсти туті постійно
про во дить ся ро бо та з удос ко на лен ня на прямів
діяль ності, а саме:

n Роз ви вається та роз ши рюється ви роб нича
діяльність за ра ху нок:
• ви ко нан ня функцій ге не раль но го про ек -

ту валь ни ка як про мис ло вих гідро технічних
спо руд, так і сис тем во до пос та чан ня і во довідве -
ден ня, в т.ч. і для об’єктів, які ма ють стра тегічне
зна чен ня для Украї ни;

• про ве ден ня ком плек сних робіт, які вклю -
ча ють ви шу ку ван ня, на укові досліджен ня та
про ек ту ван ня з под аль шим ав то рським на гля -
дом за будівниц твом об’єктів;

• ви ко нан ня функцій те ри торіаль ної орга -
нізації в по вно му об сязі згідно з діючи ми нор -
ма тив ни ми до ку мен та ми, що спри я ти ме підви -
щен ню якості про ек тної до ку мен тації, яка роз -
роб ляється і ви пус кається інши ми організа-
ціями;

• по си лен ня ко ор ди нації на уко во-технічної 
діяль ності в га лузі сис тем во до пос та чан ня, во -
довідве ден ня та про мис лової гідро техніки як ба -
зо вою організацією Міністе рства регіональ но го
роз вит ку, будівниц тва та жит ло во-ко му наль но -
го гос по да рства Украї ни.
n Роз ши рюється ге ог рафія рин ку от ри ман ня

за мов лень на ви ко нан ня на уко во-технічних
робіт, у т.ч. се ред країн СНД.

n Ви пус кається про ектна до ку мен тація на ви -
со ко му на уко во-технічно му рівні згідно з
ви мо га ми стан дар ту EN ISO 9001:2008, дію -
чих нор ма тив них до ку ментів із впро вад -
жен ням новітніх техно логій та су час но го
об лад нан ня і ма те ріалів.

n Роз виваються та мо дернізуються основні
фон ди інсти ту ту і, в пер шу чер гу, ви роб -
нича база з ре мон ту та ком плек ту ван ня ав -
тот ран спор ту і бу ро во го об лад нан ня, ком-
 п’ютерна та офісна техніка для за без пе чен -
ня ви роб ни чої діяль ності, ство рю ють ся на -
лежні умови для ефек тив ної ро бо ти спів -
робітників інсти ту ту.

n Постійно удос ко на люється струк турна ор -
га нізація інсти ту ту, при нципи та по ло жен -
ня гос проз ра хун ку, роз виваються струк -
тур ні підрозділи. Вживаються за ходи, спря -
мо вані на за лу чен ня до ро бо ти в інсти туті
із под альшим роз витком про фе сійної ді-
яль ності мо ло дих спеціалістів.
Відзна ча ю чи 80-річний ювілей, ко лек ти ву

інсти ту ту є чим пи ша ти ся. Його ви со кок ва лі-
фіко вані фахівці за без пе чують роз роб лен ня
про ектів на ви со ко му рівні.

Надійшла 28.04.2011 р. y
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ
СТАДІОНУ НАЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ОЛІМПІЙСЬКИЙ»

Національ ний спор тив ний ком плекс «Олім -
пій ський» (НСК «Олімпійський»), що роз та -

шо ва ний у м. Києві по вул. Ве ликій Ва силь-
 ківській, 55, згідно з рішен ням УЄФА є одним
із чо тирь ох стадіонів Украї ни, де відбу дуть ся
гру пові та чвертьфіна льні матчі, а та кож фі-
на льний матч чемпіона ту Євро пи 2012 року з
фут бо лу. При цьо му, на відміну від ба гать ох
інших стадіонів, НСК «Олімпійський» за ли -
шить ся універ саль ною спор тив ною аре ною, на
якій пе ре дба че но об лаш ту ван ня лег ко ат ле тич -
них доріжок та сек торів згідно з ви мо га ми Між -
на род ної фе де рації лег кої ат ле ти ки, що дасть
змо гу про во ди ти не лише фут больні матчі, а й
міжна родні лег ко ат ле тичні зма ган ня на й ви що -
го рівня.

При ре ко нструкції стадіону пе ре дба че но
ви ко на ти прак тич но по вний де мон таж його
ко нструкцій і освітлю валь них опор за ви нят ком 
дру го го яру су три бун. Фа сад стадіону буде по -
кри то скля ною об олон кою, а три бу ни – ве ли -
коп ро го но вою ви ся чою світлоп ро зо рою мемб -
ран но-тка нин ною сис те мою. По руч зі стадіо ном
буде зве де но 13-по вер хо ву будівлю «Олімпік
Стар» (рис. 1).

Нав ко ло стадіону пла нується ви ко на ти ве -
ли кий об сяг зем ля них та будівель них робіт, спо -
рудити оперізуючу бе тонну га ле рею для під -
ходу гля дачів. Під стадіоном і на вко ло ньо го пе -
ре дба че но будівниц тво ве ли ко го підзем но го
міста з приміщен ня ми різно манітного при з на -
чен ня та підземним паркінгом.

Роз гля не мо основні кон цеп ту альні, ко нст -
рук тивні та технічні рішен ня, які були при й няті
при про ек ту ванні ре ко нструкції стадіону НСК
«Олімпійський» з ме тою пе ре тво рен ня його на
стадіон еліт-кла су відповідно до ви мог УЄФА.

Кон цеп ту аль не рішен ня. Стадіон відріз ня -
ється не лише су час ним архітек тур но-ком по ну -
валь ним рішен ням і органічно впи са ний у
на в ко лишнє се ре до ви ще, він та кож має ко н ст -
рук тив но раціональ ну фор му і тех но логічне
пла ну ван ня, що за без пе чує підви ще ну ком -
фортність і без пе ку відвіду вачів. Ста діон роз ра -

хо ва ний на 69 тис. гля дачів, його пло ща ста но -
вить близь ко 60000 м2 із на ту раль ним га зо ном
фут боль но го поля за вдов жки 104 м і за вшир -
шки 72 м. За галь на пло ща його за бу до ви скла -
дає близь ко 160000 м2, зона гос тин ності –
45000 м2, а те ри торія упо ряд ку ван ня охоп лює
півто ра кіло мет ра на в ко ло стадіону (рис. 2).

Ге не раль ний підряд на про ве ден ня ре ко нст -
рукції стадіону от ри ма ло АТ «ХК «Київмісь к буд»,
а підряд на спо руд жен ня ме та ле вих ко н ст рук -
цій по крит тя над три бу на ми – ТОВ «За вод
«Май с тер-Профі Украї на». Ка на ти та їх ан керні
при ст рої для ви ся чої ко нструкції по крит тя над
три бу на ми стадіону ви го тов лені ком панією
«Bridon International Ltd» (Ве ли коб ри танія), а
мем бран но-тка нин ної сис те ми – ком панією
«Hightex GmbH» (Німеч чи на).

Про ек ту ван ня ре ко нструкції НСК «Олім -
пійсь кий» ви ко на но ком панією «GMP von
Gerkan, Marg und Partner» (Німеч чи на) з ура ху -
ван ням стан дартів УЄФА щодо подібних спо -
руд. Для про ве ден ня ек спер ти зи при й ня тих про-
 ектних рішень ме та ле вих ко нструкцій по крит тя 
над три бу на ми, роз роб лен ня про ек ту ви ко нан -
ня робіт із їх мон та жу, а та кож впро вад жен ня
про ек ту і под аль шо го ви го тов лен ня стендів ук -
руп не но го скла дан ня ко лон і не обхідної спе ці-
аль ної мон таж ної оснас тки був за лу че ний інс -
ти тут «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція імені
В.М. Ши ма но всько го».

Ре ко нструкція стадіону, окрім ре ко нст рук -
ції його чаші, вклю чає об лаш ту ван ня на місці
цен траль ної три бу ни чо ти ри по вер хо во го VIP-
кор пу су з пре зи д ентською, VIP та кор по ра тив -
ни ми ло жа ми, дворівне ви ми скай-бок са ми, ба -
ра ми, рес то ра на ми, мікс-зо ною, ло жею пре си,
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приміщен ня ми для те ле ба чен ня, опе ра торів, 
ко мен та торів та охо ро ни, дво ма стаціонар -
ни ми і не ве ли ким проміжним яру са ми на
три буні, роз дя галь ня ми для фут болістів і
арбітрів, а та кож технічні та до поміжні
приміщен ня. У будівлі «Олімпік Стар» пе ре д -
ба чені різні функціо наль ні приміщен ня, у
т.ч.  офісно го, спор тив но го та медійно го
(прес-центр) при зна чен ня, а та кож вер то -
літний май дан чик на даху (рис. 2).

Крім того, пла нується по в не онов лен ня
при стадіон ної ін ф рас трук ту ри шля хом
ство рен ня ав тос то я нок для фут боль них ко -
манд, офіційних осіб, VIP-від віду вачів, пред -
став ників ЗМІ та вболіваль ників, а та кож
шляхів не за леж но го та без печ но го про хо ду і
ева ку ації гля дачів. На при леглій до стадіону
те ри торії будуть розміщені ко мерційні, тор -
гові та роз ва жальні зони, а та кож елек -
тропідстанція «Олім пійська» по тужністю
110 мВт.

На стадіоні де мон то ва но сис те му ос віт -
лен ня (яка ба зу ва ла ся на чо тирь ох окре мо
роз та шо ва них освітлю валь них опо рах) і
вста нов ле но нову без по се ред ньо під по крит -
тям, що за без пе чує не обхідну освіт ле ність
поля, а також два світло діодних таб ло.

Найбільш відповідаль ний і склад ний
еле мент стадіону НСК «Олімпійський» – це
по крит тя над його три бу на ми з виль о том від 
65 до 69 м і пло щею 48500 м2, яке не лише є
одним із най більших у світі по криттів над
спор тив ни ми аре на ми, а й од но час но вда ло
поєднує архітек тур но-ес те тичні та експлу а -
та ційні влас ти вості [1]. Від мінни ми особли -
вос тя ми по к рит тя є на ступні:
n ме та леві опорні ко ло ни ви не сені за чашу

стадіону і не спи ра ють ся на його три бу ни,
тоб то не пе ре да ють на них до дат ко ве на ван -
та жен ня (рис. 2 та 3, а);

n по крит тя в плані має виг ляд оваль но го
кільця і є ве ли коп ро го но вою ви ся чою дво -
ша ро вою радіаль но-кільце вою сис те мою,
яка ко нструк тив но скла дається з верхніх та
нижніх радіаль них вант діа мет ром від 55 до
85 мм, підвісок і внут рішньо го кон тур но го
кільця (рис. 3, б);

n ого род жу валь ною ко нструкцією по крит тя є 
мем бран но-тка нин на сис те ма, ви ко на на з
син те тич но го ар мо ва но го скло во лок ном
по лот на, ламіно ва но го теф ло ном із обох

сторін, яке ха рак те ри зується ви со кою міц -
ністю, не го рючістю та про зорістю (рис. 3, в);

n ге о метрія по верхні по крит тя може за зна ва -
ти не обхідних змін за леж но від умов на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща, про цес фор мозміни
здійснюється під ке ру ван ням спеціаль но
роз роб ле ної ком п’ю тер ної сис те ми, що
ство рює умо ви для якісної ае рації і збіль -
шен ня три ва лості при род но го освітлен ня
трав ’я но го га зо ну, кон тро лю за тем пе ра тур -
но-во ло гим ре жи мом та уне мож лив лює ви -
ник нен ня пар ни ко во го ефек ту.

За галь на кількість ка натів ви ся чої сис те ми
по крит тя на ра хо вує близь ко 3 тис., їх вага до -
рівнює 765 т, су мар на дов жи на сягає 40 км, а
діаметр зна хо дить ся у меж ах від 13 до 115 мм.
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Рис. 1. Виг ляд стадіону НСК «Олімпійський»
з північної (а) та західної (б) сторін

Рис. 2. За галь ний виг ляд стадіону НСК «Олімпійський»

б

а



Для з’єднан ня окре мих ка натів між со бою пе-
ред ба че но більше ти сячі за тис качів, а для їх
об’єднан ня в єдину ко нструкцію по крит тя –
близь ко 22 тис. ли тих еле ментів (ко нек торів)
підви ще ної точ ності ви го тов лен ня і ме ханічної
об роб ки (рис. 4).

Ко нструк тив не рішен ня. Ве ли коп ро го но ва
ви ся ча дво ша ро ва радіаль но-кільце ва сис те ма
по крит тя над три бу на ми стадіону підвішена
до ве рхньо го зовнішньо го опор но го
кон ту ру, який спи рається на 80 ме -
та ле вих опор них ко лон, кож на за -
вдов жки близь ко 50 м і ва гою 50 т
(рис. 5).

Верхні радіальні ван ти, що під -
три му ють ви ко на не з пуч ка ка натів
діамет ром 90 мм внут рішнє кон тур -
не кільце ви ся чої сис те ми по к рит тя,
підвішені до роз та шо ва но го на ко -
ло нах на ви соті близь ко 40 м ве рх -
ньо го зовнішньо го опор но го кон -
туру. Нижні радіальні ван ти, зак -

ріплені на внутрішньо му кон тур но му кільці і
роз та шо вані без по се ред ньо над три бу на ми,
підвішені до ни жньо го зовнішньо го опор но го
кон туру, який спи рається на ко ло ни на ви соті
близь ко 22 м. Зовнішні опорні кон ту ри ви ко -
нані з лис то во го про ка ту і ма ють звар ний ко -
роб ча стий по пе реч ний переріз із габаритами
800 1́200 мм при товщині стінок від 30 до 70 мм.

Відповідно до при й ня тої ко нструк тив ної
схе ми по крит тя ко ло ни, роз та шо вані з кро ком
близь ко 10,5 м, шарнірно спи ра ють ся на залізо -
бе тонні ко нструкції га ле реї для підхо ду гля да -
чів, що оперізує стадіон. Верхній опор ний
кон тур підвіше ний до верхівок ко лон шарнірно
у пло щині ван то вих ферм, а нижній з’єдна ний з
ко ло на ми жо рстко. Ко ло ни, зі за тис не ним у них
нижнім опор ним кон ту ром, утво рю ють жо рст -
ку про сто ро ву рам ну сис те му, яка об’єдна на по -
пе ред ньо на пру же ною ви ся чою сис те мою пок -
рит тя в єдине ціле, за без пе чуючи стійкість всієї
конструкції.

Зовнішні опорні кон ту ри (як верхній, так і
нижній) є стис ну ти ми від роз по ру у ван тах, що
пе ре дається на них, при чо му ве ли чи на зу силь
стис ку до ся гає 5000 т, а внутрішнє кон тур не
кільце – роз тяг ну тим, ве ли чи на зу силь яко го
ста но вить близь ко 5500 т. При цьо му мак си -
мальне зу сил ля роз тя гу, яке здатне сприйняти
кільце, дорівнює 13500 т.

Ме та леві опорні ко ло ни, що підтри му ють
ви ся чу сис те му по крит тя, за про ек то вані ла ма -
ної конфігу рації, з точ кою пе ре ло му на рівні
ни ж ньо го зовнішньо го опор но го кон ту ру. Ви со та 
ни жньої ділян ки ко лон при й ня та близь ко 22 м,
а ве рхньої – 18 м, що доз во ли ло змен ши ти
еліпсо подібність ве рхньо го зовнішньо го опор -
но го кон ту ру та зги нальні мо менти, що ви ни ка -
ють у ньо му під дією зовнішніх на ван та жень.
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Рис. 3.  Ко нструкція по крит тя НСК «Олімпійський»:
а – не су чий кар кас; б – ван то ва сис те ма; в – мем б ран но-тка нин -
не по крит тя; 1 – верхні радіальні ван ти; 2 – нижні радіальні ван ти;
3 – підвіски; 4 – внутрішнє кон тур не кільце

в

а

б

Рис. 4.
Ли тий еле мент

(ко нек тор)
для з’єднан ня верхніх 

і нижніх радіаль них
вант із внутрішнім

кон тур ним кільцем

Рис. 5. По пе реч ний пе реріз і ко нструк тив на схе ма ви ся чо го по крит тя
над три бу на ми стадіону НСК «Олімпійський»



Над нижніми радіаль ни ми ван та ми по крит -
тя зна хо дить ся мем бран но-тка нин на сис те ма,
яка за про ек то ва на у виг ляді тен то вої ко нст -
рукції зі шпрен гель ни ми підпо ра ми для над ан -
ня секціям по верхні пев ного підви щення, що
доз во ляє не лише ство ри ти по пе реднє на пру -
жен ня для стабілізації її фор ми, а й за без пе чує
при род не відве ден ня до що вих вод. При цьо му у 
цен трах секцій, де вста нов лені шпрен гельні
підпірки, пе ре дба че но влаш ту ван ня ку поль них
ліхтарів із світлопрозорим покриттям із полі-
карбо нат них листів.

Основні ко нструк тивні еле мен ти кар каса
по крит тя ви го тов лені зі сталі кла су С355, їх за -
водські з’єднан ня за про ек то вані звар ни ми, а
мон тажні – на ви со коміцних болтах.

Ви го тов лен ня та мон таж ме та ло ко нст рукцій.
Мон таж основ них не су чих еле ментів по крит тя
(опор них ко лон, а та кож зовнішніх ве рхньо го та 
ни жньо го опор них кон турів) ви ко на ний ЗАТ
«НДВП «Кри воріжсталь ко нструкція», а мон таж
ви ся чої ве ли коп ро го но вої мем бран но-тка нин -
ної сис те ми здійснить ком панія «Fagioli S.p.A.»
(Італія), яка за лу че на для по став ки, на ла год жен -
ня та управління спеціалізо ва ним ван та жопід -
йом ним устат ку ван ням при піднятті ко нструк -
цій по крит тя в про ек тне по ло жен ня. Без по се -
ред ньо мем бран но-тка нин ну сис те му буде вста -
нов лю ва ти німець ка ком панія «Hightex GmbH».

У зв’яз ку з тим, що вся опор на сис те ма по -
крит тя за галь ною дов жи ною май же один кіло -
метр по вин на була мон ту ва ти ся послідов но –
еле мент за еле мен том – із мінімаль ни ми до пус -
ка ми (ве ли чи на яких у ряді ви падків при зна че -
на мен ше вста нов ле ної у вітчиз ня них нор ма-
тив них до ку мен тах), що га ран ту ють збіг точ ки
за ми кан ня з місцем по чат ку мон та жу, не об -
хідно було за без печити дуже ви соку точність
ви го тов лен ня і мон та жу основ них не су чих еле -
ментів покриття.

Тому їх ви роб ник – ТОВ «За вод «Май стер-
Профі Украї на» – не лише до у ком плек ту вав ви -
роб ниц тво не обхідним ви со ко тех но логічним
ме та ло об роб ним об лад нан ням, але й роз ро бив
спеціальні тех но логії ви го тов лен ня, кон тро лю
ви ко нан ня усіх ви роб ни чих про цесів і мон та жу, 
що за до воль ня ють ви моги про ек ту. Крім того,
була ство ре на спеціаль на оснас тка і скла дальні
стен ди для отримання потрібної якості ко н ст -
рукцій, а та кож точ ності їх скла дан ня і мон та жу. 
Так, на прик лад, на за воді було організо ва не

кон троль не складання усіх ви го тов ле них вели-
ко розмірних ко нструк тив них еле ментів укруп -
не ни ми фраг мен та ми з под аль шим мож ли вим
усу нен ням ви яв ле них невідповіднос тей у за во д -
ських умо вах, що доз во лило повністю за до воль -
ни ти про ектні ви мо ги до точ ності ви го тов лен -
ня ко нструкцій та їх монтажу. Тому проектом
практично не була передбачена мож ливість
корекції несучих елементів покриття після їх
виготовлення.

У ході про ек ту ван ня по крит тя особ ли ву
ува гу було приділено тех но логічності ви го тов -
лен ня та за без пе ченню мож ли вості мон та жу не -
су чих ме та ле вих ко нструкцій по крит тя укруп -
не ни ми бло ка ми з ме тою спро щен ня і при ско -
рен ня будівель них робіт. Тому усі ме та леві
опорні ко ло ни по пе ред ньо укруп ню ва ли ся на
рівні землі, а мон таж не су чих ко нструкцій про -
во див ся по е тап но: п’ять опор них ко лон, п’ять
секцій ни жньо го зовнішньо го опор но го кон ту -
ру, секція ве рхньо го зовнішньо го опор но го кон -
ту ру пер шо го прогону і далі у за зна ченій пос -
лідов ності з ура ху ван ням відста ван ня мон та жу
секцій ве рхньо го зовнішньо го опор но го кон ту -
ру на чо ти ри прогони, а саме: пер ша і дру га
опорні ко ло ни і секція ни жньо го зовнішньо го
опор но го кон ту ру між ними, тре тя опор на ко ло -
на і секція ни жньо го зовнішньо го опор но го
кон ту ру дру го го прогону; чет вер та опор на ко -
ло на і секція ни жньо го зовнішньо го опор но го
кон ту ру треть о го прогону; п’ята опор на ко ло на
і секція ни жньо го зовнішньо го опор но го кон ту -
ру чет вер то го прогону, а також секція верхнього 
зовнішнього опорного контуру першого про го -
ну і далі до моменту замикання усієї конструкції
в єдине ціле.

Для уста нов лен ня і ре гу лю ван ня ге о метрії
не су чих ко нструкцій по крит тя була роз роб ле на
спеціаль на мон таж на оснас тка. При цьо му з ме -
тою укруп нен ня ко лон із двох відправ них ма рок 
в єди ний ко нструк тив ний еле мент на мон таж -
но му май дан чи ку були спро ек то вані і ви го тов -
лені чо ти ри спеціальні укруп ню вальні стен ди
(рис. 6).

Укруп нені ко ло ни по черзі вста нов лю ва ли -
ся в про ек тне по ло жен ня з ви ко рис тан ням спе -
ціаль них пе ре став них веж за ввиш ки близь ко
10,5 м кож на, які, по-пер ше, були для ко лон і
секцій ни жньо го зовнішньо го опор но го кон ту ру
мон таж ни ми (тим ча со ви ми) опо ра ми і, по-дру -
ге, да ва ли змогу ре гу лю вати ге о метрію ко лон
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із зас то су ван ням вста нов ле них на них спе ціаль -
них дом крат них при строїв (рис. 7). Піс ля за вер -
шен ня ре гу лю ван ня ге о метрії чер го вої гру пи з
п’я ти ко лон вежі пе реміщу ва ли ся для підтри му -
ван ня на ступ ної гру пи ко лон. При цьо му під
вста нов лені та відре гуль о вані ко ло ни під во ди ли -
ся підпірки на період до за ми кан ня усієї не су чої
опор ної ко нструкції по крит тя (рис. 8).

Після закінчен ня мон та жу, за ми кан ня не су -
чої опор ної ко нструкції по крит тя та стабілізації
її фор ми шля хом ство рен ня по пе ред ньо го на -
пру жен ня навішується ван това сітка ви ся чої
сис те ми по крит тя, для чого на кожній ко лоні пе -
ре дба че но вста нов лен ня на тяж них дом крат них
при строїв, ке ру ван ня яки ми здійснює спеціа -
лізо вана ком п’ю терна сис тема.

Мон таж ко нструк тив них еле ментів не су чої
опор ної ко нструкції по крит тя був ви ко на ний з
боку цен траль ної (внутрішньої) зони стадіону
за до по мо гою різних ван та жопідіймаль них ме -
ханізмів, у тому числі унікаль но го кра на Demag
СС 2800-1 ван та жопідйомністю 600 т і дов жи -
ною стріли 114 м (рис. 9).

Роз ра ху нок ко нструкцій. Складність при й -
ня то го про ек тно го рішен ня по крит тя над три -
бу на ми стадіону НСК «Олімпійський» і ви сокі
ви мо ги до його надійності зу мо ви ли про ве ден -
ня ком плек сних досліджень ро бо ти ко нст рук -
цій по крит тя при са мих не спри ят ли вих на ван -
та жен нях і впли вах [2]. Для цьо го була при й ня -
та роз ра хун ко ва схе ма, що вклю чає виділені
в окремі струк турні фраг мен ти основні не сучі
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Рис. 6.   За галь ний виг ляд стендів для укруп ню валь но го
скла дан ня ко лон на мон таж но му май дан чи ку

Рис. 7.
Пе рес тавні вежі
для вста нов лен ня
ко лон у про ек тне
по ло жен ня
і ре гу лю ван ня
їх ге о метрії

Рис. 8. Підпірки під ко ло ни на період мон та жу

Рис. 9.
Мон таж ко ло ни кра на ми

Demag СС 2800-1
і СКГ-100



ко нструкції по крит тя. Пер ший з цих фраг -
ментів є не су чим кар ка сом по крит тя, скла -
дається з ме та ле вих опор них ко лон, зовнішніх
ве рхньо го та ни жньо го опор них кон турів (див.
рис. 3, а), дру гий – його ван то вою сис те мою,
скла дається з внутрішньо го кон тур но го кільця,
верхніх і нижніх радіаль них вант і підвісок між
ними (див. рис. 3, б).

Скінчен но е ле мен тна мо дель по крит тя по -
бу до ва на пред став лен ням прак тич но всіх його
не су чих ко нструкцій стриж не ви ми скінчен ни -
ми еле мен та ми, що сприй ма ють зу сил ля роз тя -
гу-стис ку, ви ги ну і кру чен ня, при цьо му окремі
ділян ки ко лон і опор них кон турів (як пра ви ло, у 
зоні їх вуз ло вих з’єднань) пред став лені плас -
тин час ти ми скінчен ни ми еле мен та ми. У мо делі
та кож було вра хо ва но, що опорні ко ло ни спи ра -
ють ся шарнірно, при чо му шарніри при й няті з
дво ма сту пе ня ми сво бо ди, що до пус ка ють об ер -
тан ня в двох вер ти каль них пло щи нах. За галь на
кількість скінченних елементів у моделі склала
5468, вузлів – 4880, а невідомих – 20928.

Особ ливістю ро бо ти по крит тя є сприй нят -
тя ним зовнішніх на ван та жень лише за умо ви
по пе ред ньо го на пру жен ня ван то вої сис те ми.
Тому всі роз ра хун ки були ви ко нані у два ета пи.
На пер шо му виз на ча лась про ек тна конфігу -
рація по пе ред ньо на пру же но го по крит тя над
три бу на ми стадіону за його за да ни ми основ ни -
ми ге о мет рич ни ми па ра мет ра ми. При цьо му в
якості вихідно го було при й ня то не нап ру же ний
стан по крит тя (в яко му на ван та жен ня і зу сил ля
по пе ред ньо го на пру жен ня вва жа ли ся рівни ми
нулю), а про ек тний стан от ри ма но шля хом по -
кро ко во го до да ван ня на ван та жен ня з відпо -
відним змен шен ням дов жин верхніх і нижніх
радіаль них вант про порційно пев но му па ра мет -
ру a так, щоб при a = 1 вони на бу ли про ек тних
ве ли чин. На дру го му етапі роз ра ху нок по крит тя 
про во див ся у відповідності з вста нов ле ни ми у
[3] схе ма ми на ван та жен ня: влас на вага ко нст -

рукцій по крит тя, експлу а таційне на ван та жен ня
від до поміжно го об лад нан ня (елек тросвітиль -
ни ки, елек троп ро вод ка, віде о ек ра ни з ко нст рук -
ціями для їх уста нов лен ня, акус тич ний вплив),
на ван та жен ня від по пе ред ньо го на пру жен ня,
вітро вий тиск, снігове і льо до ве на ван та жен ня, а 
та кож тем пе ра турні та сейсмічні впли ви. Усьо го 
було про ве де но чо ти ри види роз ра хунків по -
крит тя, у т.ч. виз на чені його на пру же но-де фор -
мо вані ста ни від зу силь по пе ред ньо го на пру -
жен ня і від ста тич них на ван та жень із ура ху ван -
ням си мет рич но го і не си мет рич но го сніго во го
на ван та жен ня, пе ревірена за галь на стій кість
ко нструкції при дії ста тич них на ван та жень, а
та кож виз на чені час то ти і фор ми влас них ко ли -
вань по пе ред ньо на пру же ної ко нст рук ції по к -
рит тя з ура ху ван ням і без ура ху ван ня при єд -
на них мас до поміжно го об лад нан ня та снігу.

Ре зуль та ти аналізу роз ра хунків по крит тя
над три бу на ми стадіону свідчать про те, що роз -
ра хо ва на ко нструкція, по-пер ше, має не лише
ви со ку не су чу спро можність і за галь ну стій -
кість, але й до сить ве ли кий за пас міцності,
оскільки навіть при найбільш не спри ят ли вих
на ван та жен нях мак си маль не на пру жен ня у
стриж не вих скінчен них еле мен тах до сяг ло
225 МПа при межі те ку чості 355 МПа, зу сил ля
у ван тах за ли ши ли ся до датніми, а їх ве ли чи ни
ви я ви ли ся май же у два рази мен ши ми гра нич -
них зна чень, по-дру ге, сла бо чут ли ва до рів но -
мірно роз поділе них тем пе ра тур, які прак тич но
не ма ють помітно го впливу на на пру же но-де -
фор мо ва ний стан ко нструк тив них еле ментів
сис те ми по крит тя і, по-третє, має до сить ве ли ку
ди намічну жорсткість, оскільки час то ти трьох
ни жчих форм вільних ко ли вань по крит тя при
дії по пе ред ньо го на пру жен ня, влас ної ваги ко н -
струк тив них еле ментів і снігу ма ють не тільки
порівня но ви сокі зна чен ня 0,25, 0,27 і 0, 29 Гц,
але й та кож прак тич но не за ле жать від ха рак те -
ру роз поділу снігу по його по верхні.
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СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ
НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ»

ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ГРУНТОВИМИ ВОДАМИ

Для досліджен ня про бле ми ре гу лю ван ня гід -
ро ге о логічно го ре жи му те ри торії НСК

«Олімпійський» ДІ «УкрНДІво до ка нал про ект»
було роз роб ле но геофільтраційну гідро ди на -
мічну мо дель [1, 2]. Основ на мета її ство рен-
ня – виз на чен ня впли ву робіт з ре ко нст рук-
ції (влаш ту ван ня підзем но го паркінгу НСК і
ТОВ «Юджин», VIP-зони, паль о вих фун да мен -
тів три бун 1-го яру су, паль о вих фун да ментів
нуль о во го рівня, паль о вих підпірних стінок) на
гідро ге о логічний ре жим у ра йоні фут боль но го
поля, підтри бун них приміщень для спо ртсменів 
і суддів, 12-по вер хо во го адміністра тив но го па -
вільйо ну з ура ху ван ням се зон но го ко ли ван ня
грун то вих вод, а та кож виз на чен ня ре жи му
грун то вих вод при будівель но му во доз ни женні
з ура ху ван ням різних умов, що впли ва ють на їх
рівень під час будівниц тва, над ан ня ре ко мен -
дацій щодо про ек ту ван ня та влаш ту ван ня бу -
дівель но го во доз ни жен ня.

При цьо му вра хо ву ва ло ся, що ділян ка, на
якій роз та шо ва ний НСК «Олімпійський», відно -
сить ся до таль ве гу Кло всько го яру, північно-
західно го схи лу Че ре па но вої гори і, час тко во,
над зап лав ної те ра си р. Либідь. Її ге о логічна бу -
до ва до гли би ни 40 м – це відкла ди чет вер тин-
ного, не оге но во го і па ле о ге но во го періодів. В
основі розрізу за ля га ють се ред ньо па ле о ге нові
відкла ди київсько го яру су (Р2kv). Ниж ня світа
пред став ле на мер ге лис ти ми гли на ми бла кит но-
сірими щільни ми слю дис ти ми («київський
мер гель») від твер дої до напівтвер дої кон сис -
тенції, роз кри тою по тужністю 6,1–14,0 м. Пок -
рівля грунтів зна хо дить ся на гли бині 8–19 м
в інтер валі аб со лют них відміток 108–115 м.
Вер хня світа скла де на «на глин ком» – гли на ми
та суг лин ка ми зе ле ну ва то-сірими пи лу ва ти ми
від твер дої до ту гоп лас тич ної кон сис тенції по -
тужністю 2,4–6,1 м. Покрівля їх за ля гає на від -
мітках 113–115 м.

Верхній відділ па ле о ге ну пред став ле ний
піска ми бе ре ксько го (Р3br) і харківсько го (Р3hr)
ярусів по тужністю 8,8 м. По тужніша тов ща пі-
ща них відкладів (до 26,9 м) відно сить ся до по л -
та вської світи не оге ну (N1pt). Піски світло-сірі

пи лу ваті та мілкі, щільні, іноді зустріча ють ся
про шар ки піско ви ку або лис ту ва тих тем но-
сірих вуг лис тих глин.

Ниж ньо не о ге нові озерні утво рен ня (N1ps),
що пред став лені стро ка ти ми гли на ми, до ся га -
ють по туж ності 10–24 м. Гли ни скла дені као лі-
нітом із домішкою мон тмо рил лоніта і гідро-
слю ди, в нижній час тині – з домішкою піску, у
верхній – з вклю чен ня ми залізис то-мар ган це -
вих бо бо вин і кар бо нат них стяжінь. Вони ха рак -
те ри зу ють ся на бу хан ням – від слаб ко го до
силь но го. Вище по розрізу місця ми зустріча -
ють ся елю віаль но-де лювіальні бурі легкі гли ни
не оген чет вер тин но го віку (ed N2–Q1) по туж -
ністю 1,9–5,4 м.
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Досліджу ва на те ри торія ха рак те ри зується
відкла да ми чет вер тин ної сис те ми, які за ге не зи -
сом мо жуть бути розділені на алювіаль но-де -
лювіальні, про лювіаль но-де лювіальні, де люві-
аль но-зсувні та тех но генні.

Ве рхньо чет вер тинні та су часні алювіаль но-
де лювіальні відкла ди пред став лені піска ми пи -
лу ва ти ми, супіска ми піща нис ти ми плас тич ни -
ми, з вклю чен ням гравію до 5–10 %, суг лин ка ми
лег ки ми піща нис ти ми та гли на ми лег ки ми пи -
лу ва ти ми за галь ною по тужністю 0,9–13,0 м.
Про лювіаль но-де лювіаль на тов ща (p-d III–IV)
за галь ною по тужністю 16 м сфор мо ва на піска -
ми пи лу ва ти ми, супіска ми, суг лин ка ми і гли на -
ми, місця ми з домішкою органічних ре чо вин і
за тор фо ва ни ми та відно сить ся до схилів та
підніжжя Че ре па но вої гори, а та кож бортів та
таль вегів ярів. Де лювіаль но-зсувні відкла ди
(d-с III–IV) ха рак те ри зу ють ся не однорідністю
літо логічно го скла ду – тут без ви ди мої за ко -
номірності відбу вається заміна глин суг лин ка -
ми, супіска ми і піска ми. З ден ної по верхні
грун ти корінно го за ля ган ня пе ре криті ша ром
тех но ген но го на сип но го грун ту, який скла де -
ний не однорідни ми піска ми, супіска ми, суг лин -
ка ми і гли на ми, місця ми з вмістом будівель них
відходів до 80 %, домішкою органічних ре чо -
вин. По тужність шару до ся гає 17 м. Ве ли ка пло -
ща ден ної по верхні має ас фаль то ве по крит тя.

За су купністю інже нер но-ге о логічних і гід -
ро ге о логічних умов досліджу ва ний май дан чик

відно сить ся до III ка те горії склад ності. Згідно з
ДБН В.1.1-12-2006 його сейсмічність ста но ви ти -
ме 7 балів (у ра йоні м. Києва 6 балів).

Гідро ге о логічні умо ви те ри торії НСК «Олім -
пійський» ха рак те ри зу ють ся по туж ним во до -
нос ним го ри зон том, відне се ним до алювіаль них 
піща них відкладів різно го віку, а та кож де лю -
віаль но-зсув них та алювіаль но-де лювіаль них
грунтів, во дот ри вом для яких слу жать відкла ди
київсько го яру су – на глин ки та мер ге листі гли -
ни. Існує гідравлічний зв’я зок між декілько ма
во до нос ни ми го ри зон та ми, при уро че ни ми до різ -
них за ге не зи сом відкладів чет вер тин но го віку,
а та кож бере ксь кої, по лта вської та харківської світ.

Во до нос ний го ри зонт жи вить ся за ра ху нок
інфільтрації ат мос фер них опадів, вод по вер хне -
во го сто ку і ви токів із во до нос них ко мунікацій.
По тужність во до нос ної товщі ко ли вається від
2–5 до 40 м. Го ри зонт без напірний, але в місцях
роз вит ку го ри зонтів стро ка тих або бу рих глин
та во дот рив ких де лювіаль них і тех но ген них
відкладів він має місце вий не ве ли кий напір (від
0,5 до 3–6 м).

Ви шу ку ван ня ми, про ве де ни ми до по чат ку
будівниц тва, зафіксо ва но ста лий рівень підзем -
них вод на ділянці стадіону та те ри торії пе ред
ним на відмітках 121,7–126,9 м (гли би нах
1,7–7,7 м). Дзер ка ло води має ухил у на прям ку
р. Либідь, де відбу вається роз ван та жен ня во до -
нос но го го ри зон ту.

По тужність во до нос но го го ри зон ту виз на-
ча лась по про бу ре них сверд-
 ловинах, за його покрівлю
брав ся рівень грун то вих вод,
підош вою го ри зон ту є по -
вер хня на глин ку і мер гель -
ної гли ни київсько го яру су
па ле о ге ну. Мак си мальні зна -
чен ня кое фіцієнтів во доп ро - 
відності в меж ах те ри торії
мо де лю ван ня відно сять ся
до схід ної час ти ни (ра йон
«Ко со го ка поніру») і захід -
ної час ти ни, при лег лої до
Те ат ру опе ре ти.

Ве ли чи на во доп ро від -
ності відкладів об’єд на но го
во до нос но го го ри зон ту змі- 
нюється від 15 до 170 м2/доб.,
скла да ю чи в се ред ньо му
50–60 м2/доб. (рис. 1). При
цьо му коефіцієнти фільтра-
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Рис. 1. Кар та ап рок си мо ва них зна чень коефіцієнта во доп ровідності



ції, за да ни ми по льо вих дослідних робіт, коли-
ва ють ся від 3 до 8 м/доб., се редні зна чен ня –
3,8 м/доб. У розрізі мо дель о ва на об ласть відоб-
ражає сис те му, що скла дається з од но го во до нос -
но го го ри зон ту.

Те ри торія мо де лю ван ня пло щею 136,6 га
(870 1́570 м) по кри та роз ра хун ко вою сіткою зі
змінним кро ком по ко ор ди нат них осях Х і Y.
Розмірність сітки 29  ́41 вузлів (за галь на кіль -
кість блоків у мо делі 1189). Роз би ван ня об ласті
фільтрації ви ко ну ва ло ся та ким чи ном, щоб по -
хиб ка ап рок си мації рівнів во до нос но го го ри -
зон ту в бло ках пе рехідних зон мо делі була не
більше 5 %, тоб то співвідно шен ня кроків по
про с то ру вит ри му ва лось як 1 до 1,5.

Північна межа мо делі про хо дить по таль ве гу
бал ки Кло всько го спус ку, який в ра йоні ста діо -
ну з’єднується з до ли ною р. Либідь, пів ден на –
по межі во доділу на Че ре па новій горі, східна –
по ви со ких відмітках во доділу в ра йоні «Ко со го
ка поніру» і західна – по р. Либідь.

Гра ничні умо ви для мо делі за да ва ли ся та -
ким чи ном:
n східна межа мо делі (ра йон «Ко со го ка по ні-

ру») – гра нич на умо ва І-го роду (Н = const).
Інфільтраційне жив лен ня за ра ху нок ат мос -
фер них опадів фор мує в цьо му ра йоні на не -
за бу до ваній те ри торії рівні води в не оген-
чет вер тин них відкла дах на відмітках 130 –
131 м. Інфільтраційне жив лен ня за без пе че -
не в се ред ньо ба га торічно му розрізі та за -
фіксо ва не в рівне во му ре жимі во до нос но го
го ри зон ту;

n західна межа мо делі про хо дить по р. Ли бідь, 
яка прорізує всю тов щу по лта всько-хар -
ківських відкладів і є для цьо го во до нос но го
го ри зон ту дос ко на лою, тому у бло ках роз -
та шу ван ня ріки за да на гра нич на умо ва І-го
роду (Н = const);

n на північній і південній рам ках мо делі за да -
ва ли ся гра ничні умо ва І-го роду (Н = const),
що озна чає підтри му ван ня на цих меж ах
рівне во го ре жи му во до нос но го го ри зон ту,
зафіксо ва но го на мо мент ви шу ку вань;

n втра ти з ко мунікацій вра хо вані в су час них
рівнях грун то вих вод на те ри торії на захід
від чаші стадіону НСК «Олімпійський», що
об умов ле но відсутністю інфільтраційно го
жив лен ня че рез ве ликі площі за ас фаль то ва -
ної по верхні на цій те ри торії;

n дре нажні ко лек то ри при мо де лю ванні за да -
ва ли ся як гра ничні умо ви ІІІ-го роду (Q =
= f(H)).

Фільтрація підзем них вод в од но ша ро во му
во до нос но му го ри зонті опи су ва ла ся на ступ ним
ди фе ренціаль ним рівнян ням [3]:
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де h – шу кані рівні у во до нос но му го ри зонті, м;
Т(х, у) – во доп ровідність во до нос но го го ри зон -
ту, за леж на від ко ор ди нат і об вод не ної по туж -
ності порід, м2/доб.; Wв – при род на інфільт ра -
ція, втра ти з ко мунікацій на рівень во до нос но го
го ри зон ту, м3/доб. При мо де лю ванні при й ма -

лась рівною нулю; Q
k F
m

H hk
k

k г= -0

0

( ) – роз ван та -

жен ня в дре нажні ко лек то ри, м3/доб.; Fк – пло ща 
дре наж но го ко лек то ра в блоці мо делі, м2; k0 , m0 – 
коефіцієнт фільтрації і по тужність сла боп ро -
ник них відкладів під дном дре наж них ко лек -
торів, м/доб., м; Нк – відмітки рівнів води в ко -
лек торній ме режі, м; hг – по точ не зна чен ня рівня 
води у во до нос но му го ри зонті на роз ра хун ко -
вий мо мент часу, м; µ – гравітаційна во довідда ча 
порід во до нос но го го ри зон ту, частка оди ниці.

Для роз в’я зан ня ди фе ренціаль но го рівнян -
ня (1) ви ко рис та но чи сель ний ме тод скінчен них 
різниць. Скінчен но-різни це ва ап рок си мація ви -
хідно го ди фе ренціаль но го рівнян ня у вузлі (i, j)
має вид [3]:
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де TPV, TNV – фільтраційна во доп ровідність у
відповідних вуз ло вих точ ках мо делі во до нос но -
го го ри зон ту; QV – при род на і тех но ген на ін -
фільтрація на рівень во до нос но го го ри зон ту (в
даній за дачі дорівнює нулю); D D Dx y t, ,  – кро ки
роз би ван ня мо делі за про сто ром і ча сом;  р, р+1 –
по пе ред ня і под аль ша іте рація; t+1 – останній
крок рішен ня, для яко го бе руть ся об чис лені
зна чен ня рівнів у го ри зонті.

Пер винні зна чен ня гідро ге о логічних па ра -
метрів ап рок си му ва лись у ко жен блок мо делі
відповідно до скла де ної кар ти во доп ровідності
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(див. рис. 1). Роз в’я зок за дачі по чи нається з об -
чис лен ня фільтраційної во доп ровідності відпо -
відно до вве де них вихідних зна чень во доп ро -
відності во до нос но го го ри зон ту і розмірів бло -
ків сітки роз би ван ня.

При стаціонарній по ста новці за дачі роз в’я -
зується те ж рівнян ня (1), але за умо ви, що пра ва 
час ти на дорівнює нулю, тоб то рівності нулю
ємнісної скла до вої. При реалізації скінчен но-
різни це во го рівнян ня в цьо му ви пад ку ви ко рис -
то ву вав ся ме тод по ком по нен тної ве рхньої ре -
лак сації. Фільтраційний опір і фільтраційна
про відність під дном дре наж них ко лек торів виз -
на ча лась за фор му ла ми [3]:
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де k0, m0 – коефіцієнт фільтрації і по тужність
шару грун ту, в якому за кла дені дре нажні спо ру -
ди; F – пло ща дре ни в блоці мо делі; Т – во доп ро -
відність во до нос но го го ри зон ту у відповідно му
блоці мо делі; N – дов жи на дре наж но го ко лек то -
ра в блоці; L – на й ко рот ша відстань від вуз ло вої
точ ки мо делі до дре наж но го ко лек то ра; DL –
еквіва лен тний гідравлічний опір дре на жу.

Приплив води в дре нажні ко лек то ри роз ра -
хо вується на основі за леж ності [3]

Q DL HR hi j i j i j i j
p

, , , ,( )= - +1  , (4)

де HRi,j – відмітка рівня води в дре нажній сис -
темі у відповідній вуз ловій точці мо делі; h i j

p
,
+1  –

по точ ний рівень води на ча со вий крок р+1 або
на кінець роз в’я зан ня стаціонар ної за дачі.

Після роз роб лен ня гідро ди намічної мо делі
роз в’я зу ва лись об ер нені за дачі для от ри ман ня
функціональ ної відповідності мо делі існу ю чо -
му ста ну гідро ге о логічних умов те ри торії за ме -
то ди кою, яка по ля га ла в по бу дові варіаційно го
функціона ла і його мінімізації від варіанта до
варіанта. Підста вою для оптимізації мо дель но го 
і на тур но го рівнів грун то вих вод є мінімізація
функціона ла не в’я зок
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де i = 1, 2, 3 ..., n – кількість свер дло вин, про бу ре -
них при ви шу ку ван нях на те ри торії НСК «Олім -
пійський»; Нн – заміряні по свер дло ви нах на -
турні рівні грун то вих вод (аб со лютні відмітки), м;
Нм – от ри мані в про цесі рішен ня об ер не ної за -
дачі відмітки рівня грун то вих вод на мо делі.

При цьо му було роз в’я за но дві гру пи об ер -
не них за дач. Пер ша уточ ню ва ла по ло жен ня
дзер ка ла грун то вих вод на східній межі об ласті
фільтрації (ра йон «Ко со го ка поніра»), дру га
при зна ча ла ся для оціню ван ня вит рат них ха рак -
те рис тик існу ю чої дре наж ної сис те ми НСК
«Олімпійський». Дре нажні спо ру ди поля
стадіону скла да ють ся з кільце вої сис те ми на вко -
ло біго вих доріжок і плас то во го дре на жу, що
укла де ний під по лем стадіону. Ски дан ня дре -
наж них вод здійснюється са моп ли вом у ко лек -
тор зли вної ка налізації.

Не га тив на скла до ва ба лан су во доп рип ливу, 
за да ни ми мо дель них опра цю вань, скла дає
415 м3/доб. води, що над хо дить з во до нос но го
го ри зон ту в дре нажні спо ру ди і ски дається в
злив ну ка налізацію. По зи тивні скла дові ба лан -
су (209 м3/доб.) – це «про с ка ку ван ня» по то ку під
дре на жем, оскільки ос танній у гідро ди на мічно -
му сенсі не є дос ко на лим. Су мар ний во доп рип -
лив до чаші стадіону з во до нос но го го ри зон ту
скла дає 624 м3/доб.

Ме тою розв’язання про гноз них за дач було
виз на чен ня сту пе ня впли ву спо руд, що ре ко н -
стру ю ють ся, бу ду ють ся, а та кож існу ю чих на
гідро ге о логічний стан те ри торії НСК «Олім -
пійський», об грун ту ван ня типу і па ра метрів
дре на жних при строїв для подальшого їх про ек -
ту ван ня.

Ре зуль та ти роз в’яз ку про гноз них за дач по -
ка за ли, що піднят тя рівня грун то вих вод при по -
бу дові всіх паль о вих фун да ментів буде скла да ти
0,1–0,3 м, а та кож дали змо гу оцінити вплив
піднят тя рівня води на східній межі мо делі на
1–1,5 м на во доп рип лив у чашу ста діону (рис. 2).

За ре зуль та та ми мо де лю ван ня до ве де на не -
обхідність будівниц тва кільце вої дре наж ної сис -
те ми для зни жен ня рівня грун то вих вод у меж ах
ігро во го поля НСК «Олімпійський», а та кож
лінійно го дре на жу пе ред підтри бун ни ми при -
міщен ня ми. За гальні при пли ви в дре наж ну сис -
те му з ура ху ван ням ат мос фер них опадів і по -
лив них вод на полі стадіону бу дуть скла да ти
990 м3/доб.

Кільце вий дре наж було за кла де но на від міт -
ках 126,30–125,63 м. Гли би на влаш ту ван ня кіль-
це вого дре на жу при й ня та та кою, щоб рівень
ґрун то вої води в чаші стадіону після за вер шен -
ня ре ко нструкції НСК «Олімпійський» не пе ре -
ви щу вав відмітки, на яких він зна хо див ся до
по чат ку робіт. Лінійний дре наж за про ек то ва но
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(на відмітках 123,70–123,30 м) для того, щоб рі-
вень ґрун то вих вод у підземній час тині VIP-зони
не підняв ся вище відмітки 124,00 м. Він ви ко нує
функцію до дат ко во го за хис ту підзем них примі-
щень з відміткою підло ги 124,00 м від під топ -
лен ня у разі не на леж ної ро бо ти гідроізо ляції.

Вода від кільце во го та лінійно го дре нажів
са моп ли вом відво дить ся у Про зорівський ко -
лек тор. Для за побіган ня по трап лян ню сто рон -
ніх пред метів з Про зорівсько го ко лек то ра в лі-
ній ний дре наж при швид ко му піднятті рівня
води, що про хо дить по ко лек то ру під час силь -
них злив, на ви ході зі скид но го тру боп ро во ду
від лінійно го дре на жу в огля до во му ко ло дязі пе- 
ред ба че но зво рот ний кла пан.

Сис те ма во доз ни жен ня має за без пе чу ва ти
зни жен ня рівня ґрун то вих вод і підтри му ва ти
його про тя гом усьо го періоду будівниц тва під -
зем них спо руд і дре нажів. Не обхідна ве ли чи на
зни жен ня рівня ґрун то вих вод виз на че на по за г -
либ лен ню кот ло ванів та дре нажів ни жче рівня
ґрун то вих вод і скла дає у кот ло вані:
n під VIP-зо ною та при будівництві вздовж

лінійно го дре на жу – 4,30 м (126,00–121,70 м);
n під Італійським дво ри ком – 5,20 м (126,90–

121,70 м);
n під паркінгом – 5,70 м (126,80–121,10 м);
n при будівництві кільце во го дре на жу на фут -

боль но му полі – 1,73 м (126,83–125,10 м).

Для вирішен ня про блем зни жен ня рівнів
ґрун то вих вод при будівель но му во доз ни женні

були роз в’я зані про гнозні за дачі на основі ма те -
ма тич ної гідро ди намічної мо делі для VIP-зони,
паркінгу і при лег лих те ри торій за різних умов
ре жи му ґрун то вих вод, а та кож щодо зни жен ня
рівня ґрун то вих вод на фут боль но му полі ста -
діону під час будівниц тва. Прог нозні за дачі для
будівель но го во доз ни жен ня в кот ло вані пар -
кінгу пе ре дба ча ють відсутність дре нажів фут -
боль но го поля, а та кож на явність кот ло ванів під 
VIP-зо ною, Італійським дво ри ком з ура ху ван -
ням їх підзем ної час ти ни з відмітка ми зни же но -
го рівня води 121,6–120,60 м. До дат ко во до цих
умов була роз гля ну та про гноз на за да ча, яка
вклю ча ла ро бо ту го ри зон таль ної дре ни під
VIP-зо ною на відмітці 122,25–122,45 м, а та кож
вста нов лен ня рівня води у кот ло ва нах на від -
мітці 120,0 м.

Нас туп ни ми про гноз ни ми за да ча ми вирі-
шу ва лись за вдан ня щодо: зни жен ня рівня грун -
то вих вод на фут боль но му полі стадіону під час
будівниц тва; улаш ту ван ня півден но-східної гіл -
ки гол кофільтрів, при зна че них для будівель но -
го во доз ни жен ня під час будівниц тва кільце -
вого дре на жу, за умо ви утри ман ня рівня води на 
відмітках 124,1 та 125,0 м; улаш ту ван ня півден -
но-східної гілки гол кофільтрів при за да но му
рівні води на відмітках 125,0 та 124,1 м з ура ху -
ван ням ро бо ти дре ни під VIP-зо ною на від міт -
ках 122,3–122,7 м; ро боти го ри зон таль ної дре ни
під VIP-зо ною на відмітках 122,3–122,7 м.
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Рис. 2.
Кар та гідроізогіпс

за ре зуль та та ми роз в’я зан ня
про гноз них за дач



Були ви ко нані роз ра хун ки во доп рипливів у 
кот ло ва ни при будівель но му во доз ни женні на
основі про грам но го за без пе чен ня, роз роб ле но -
го ДІ «УкрНДІво до ка нал про ект».

За ви ко на ни ми роз ра хун ками і виз на че -
ними при пливами води в кот ло ва ни і тран шеї
були за про ек то вані наступні во доз ни жувальні
сис те ми.

Промислове будівництво та інженерні споруди, 2011, № 2 19

ДО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 2012 РОКУ З ФУТБОЛУ

Рис. 3. Во доз ни жувальна сис те ма для VIP-зони та Італійсько го дво ри ка

Рис. 4. Во доз ни жувальна сис те ма для паркінгу



Сис те ма для будівниц тва підзем ної час ти ни 
VIP-зони (рис. 3) – скла дається з кільце вої во доз -
ни жу валь ної сис те ми із 18 свер дло вин і 9 од -
нолінійних ва ку ум них гол кофільтро вих уста -
но вок. Свер дло ви ни об лад ну ють ся по груж ни -
ми на со са ми мар ки ЕЦВ5-6,3-80 (про дук тив -
ність – 6,3 м3/год, напір – 80 м, по тужність
елек трод ви гу на – 2,8 кВт). Гол кофільтри в кіль -
кості 270 шт за ну рю ють ся в по пе ред ньо про бу -
рені свер дло ви ни діамет ром 150 мм із ви ко нан-
ням їх об сип ки на всю ви со ту і підклю чен ням до 
на сос них аг ре гатів УВВ-3А-6КМ. За галь на дов -
жи на всмок ту валь но го ко лек то ра діамет ром
150 мм – 332 м, во дос кид но го тру боп ро во ду
діамет ром 300 мм – 380 м із підклю чен ням його
до Про зорівського ко лек тора. Сис те ма во доз ни -
жен ня VIP-зони та кож за без пе чує будівниц тво
лінійної дрени, яка прокладається на відмітках
123,50–123,25 м.

Сис те ма для будівниц тва підзем ної час ти ни 
Італійсько го дво ри ка (див. рис. 3) – скла дається з 
5 во доз ни жу валь них свер дло вин від сис те ми
VIP-зони, які роз та шо вані на межі двох кот ло -
ванів, 8 во дозбірних зумпфів діамет ром 1000 мм,
гли би ною 9,0 м, роз та шо ва них по пе ри мет ру
кот ло ва на, які об лад ну ють ся елек тро на со са ми
типу ГНОМ-10-10 (про дук тивність – 10 м3/год,
напір – 10 м, по тужність дви гу на – 1,1 кВт).

Сис те ма для за хис ту кот ло ва на паркінгу
(рис. 4) – скла дається із вер ти каль ної кільце вої
во доз ни жу валь ної сис те ми по кон ту ру кот ло ва -
на та го ри зон таль но го дре на жу, який влаш то -
вується під дни щем у ще бе невій под ушці. До
скла ду вер ти каль ної кільце вої во доз ни жу валь -
ної сис те ми вхо дять 13 во доз ни жу валь них
зумп фів (влаш то ву ють ся спо со бом буріння)
діамет ром 1000 мм, об лад на них елек тро на со са -
ми ГНОМ-10-10 (про дук тивність – 10 м3/год,
напір – 10 м, по тужність дви гу на – 1,1 кВт), а та -
кож во дозбірний ко лек тор діамет ром 200 мм,

дов жи ною 280 м. Го ри зон таль ний дре наж при -
зна че ний для зби ран ня води на дні кот ло ва на і
відве ден ня її до во доз ни жу валь них зумпфів.
Діаметр склоп лас ти ко вих тру бофільтрів – 100 мм
(мар ка СТФ-100), за галь на дов жи на – 690 м.

Сис те ма для будівниц тва кільце во го дре на жу –
скла дається з 5 ва ку умних гол кофільтрових
уста но вок по пе ри мет ру кільце во го дре на жу,
2 во дозбірних зумпфів із фільтра ми СТФ-420
на ділян ках з ви со ким по ло жен ням во до у по ру
(гли ни), всмок ту вальних ко лек торів для гол ко -
фільтрів діамет ром 150 мм, во дозбірного ко лек -
тора діамет ром 100 мм, дов жи ною 430 м, а та кож 
во дос кидного тру боп ро воду діамет ром 150 мм
за вдовжки 160 м.

Вис но вок. Ви ко на не мо де лю ван ня гідро ге о -
логічної си ту ації на те ри торії НСК «Олім пійсь -
кий» дало змо гу:
n об грун ту ва ти не обхідність будівниц тва

кіль це во го дре на жу на полі стадіону, а та -
кож лінійної дре ни під VIP-зо ною;

n виз на чи ти па ра мет ри дре наж них спо руд
(місце за кла дан ня, тип дре на жу, діамет ри
дре наж них труб, во доп рип ли ви до кож ної гіл -
ки дре наж них спо руд, на хил дре на жу тощо);

n вста но ви ти, що будівниц тво дре наж них
сис тем при зве де до зни жен ня рівнів грун то -
вих вод і по кра щить гідро ге о логічні умо ви
на ділянці Те ат ру опе ре ти і го те лю «Спорт»;

n за про ек ту ва ти ре жим ну ме ре жу спос те реж -
них свер дло вин для моніто рин гу ста ну
рівнів підзем них вод і ро бо ти дре наж ної
сис те ми;

n ство ри ти постійно діючу ма те ма тич ну мо -
дель гідро ге о логічних умов те ри торії НСК
«Олімпійський», яка була по кла де на в осно -
ву на уко во-технічно го суп ро во ду на різних
стадіях ре ко нструкції стадіону щодо оціню -
ван ня ефек тив ності ро бо ти дре наж них і во -
доз ни жу вальних сис тем.

                                                                                                                                                                                                                          

[1] Звіт про на уко во-дослідну ро бо ту «Обгрун ту ван ня сис те ми
інже нер но го за хис ту те ри торій НСК «Олімпійський» у
м. Києві від підтоп лен ня ме то дом мо де лю ван ня гідро ди -
намічних про цесів». – ДІ «УкрНДІво до ка нал про ект». – Київ,
2009.

[2] О.І. Оглоб ля, В.В. Клев ко, М.Т. Тка чен ко, І.М. Крав чук.
Обгрун ту ван ня сис те ми інже нер но го за хис ту те ри торії НСК 
«Олімпійський» від підтоп лен ня ме то дом мо де лю ван ня гід -
ро ди намічних про цесів. //Будівниц тво Украї ни. – 2009 –
№ 7 – C. 26–33.

[3] В.М. Лив шиц, Н.А. Бе ло ко пы то ва, В.С. Да вы до ва и др. Ме -
то ди чес кие ре ко мен да ции по мо де ли ро ва нию на ЭВМ фи -
льтра ции под зем ных вод в сло ис тых тол щах (про г рам-
мный ком плекс MIF-3). – Мин гео УССР. – Днеп ро пет ровск,
1987.
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К ис то рии раз ви тия сталь ных ко нструк ций
ан тен ных со ору же ний

Вы сот ные со ору же ния при ме ня ют ся во мно -
гих от рас лях про мыш лен нос ти, они мо гут

слу жить опорами ра ди о ре лей ных ли ний, те ле -
ви зи он ными опорами, опорами для под вес ки
ан тен ных се тей, башнями вет ро аг ре га тов, об -
зор ными баш нями, сталь ными ды мо выми
трубами, вы тяж ными баш ня ми, фа кель ными
уста нов ками, про жек тор ными опорами, мо ну -
ментами-об е лис ками, ви до выми баш нями и т.п. 
Но все же на и бо лее мас со во при ме ня ют ся ко н -
струк ции ан тен ных уст ройств, имен но они во
мно гом опре де ля ли тех ни чес кий про гресс в рас -
смат ри ва е мой об лас ти.

Мно го лет нее учас тие в про цес се ре аль но го
про ек ти ро ва ния вы сот ных со ору же ний свя зи, а
так же тес ное со труд ни чес тво с вы да ю щи ми ся
спе ци а лис та ми в об лас ти вы сот но го стро и т ель -
ства по зво ля ет ав то ру сде лать по пыт ку об об -
щить опыт, на коп лен ный ин же нер ным сооб -
щес т вом про ек ти ров щи ков-вы сот ни ков, не пре -
тен дуя на по лную об ъ ек тив ность и бес прис т -
рас тность, а так же на то, что ав тор ская кон цеп -
ция удов лет во рит всех чи та те лей.

Так сло жи лось, что раз ра бот ка вы сот ных
ко нструк ций ори ен ти ро ва лась по чти це ли ком
на от е чес твен ный опыт. Это было свя за но не
толь ко с усло ви я ми сек рет нос ти или за кры тос -
ти на ше го об щес тва, но и с тем, что именно
наши уче ные, та кие как Юрий Адольфович Са -
виц кий и Александр Ге ор ги е вич Со ко лов, во
мно гом фор ми ро ва ли не толь ко от е чес твен -
ный, но и ми ро вой опыт раз ра бо ток в об лас ти
стро и т ельства ан тен ных со ору же ний.

Исполь зо ва ние аэ ро ди на ми чес ких свойств
труб ча тых эле мен тов. Се год ня уже прак ти чес ки
ни кто не мыс лит про ек ти ро ва ние вы сот ных со о -
руже ний без уче та их аэ ро ди на ми чес ких свойств.

Вза и мо де йствие ко нструк ции с вет ро вым
по то ком во мно гом опре де ля ет не толь ко ве ли -
чи ны де йству ю щих на ко нструк ции уси лий, но
и ха рак тер ее по ве де ния, в час тнос ти, воз мож -
ность виб ра ции. Этот факт был осоз нан еще во
вре ме на Эйфе ля, ко то рый про во дил на сво ей
баш не пер вые экс пе ри мен ты по аэ ро ди на ми ке.
Одна ко толь ко в 40-е годы про шло го века воз -
ник ла идея со зда ния сталь ной ко нструк ции с
улуч шен ны ми аэ ро ди на ми чес ки ми сво йства ми.
Баш ни-ан тен ны, став шие одним из основ ных

ти пов вы сот ных со ору же ний и по лу чив шие
тог да дос та точ но ши ро кое рас прос тра не ние, ра -
бо та ли в основ ном на вет ро вую на груз ку, и ее
сни же ние было оче вид ным спо со бом дос ти же -
ния эко но мии металла.

В 1941 г. в про ек тной кон то ре Сталь ко нст -
рук ция (ныне ЦНИИпро е ктсталь ко нструк ция
им. Н.П. Мель ни ко ва) со вмес тно с ЦАГИ и Нар -
ко ма том свя зи были про ве дены ис сле до ва ния
по ана ли зу основ ных фак то ров, опре де ля ю щих
конструктивную форму ра ди о ба шен.

Для вы сот ных со ору же ний на и бо лее эф -
фек тив ным се че ни ем эле мен тов яв ля ет ся труб -
ча тое. Его ко эф фи ци ент ло бо во го со про тив ле-
ния Сх за ви сит от чис ла Рей но льдса Re (рис. 1).
Гра фик для вы чис ле ния Сх труб ча то го се че ния
по де йству ю щим нор мам сви де т ельству ет, что
при Re > 1,5 ×105 (за кри зи сом об те ка ния) про ис -
хо дит рез кое сни же ние вет ро вой на груз ки.

Вет ро вая на груз ка на тру бу Æ 150 мм в усло -
ви ях за кри зис но го об те ка ния и рав но ве ли кий
по те не вой пло ща ди уго лок 150 1́50 мм2 бу дут
от ли чать ся в три раза, так как их ко эф фи ци ен -
ты ло бо во го со про тив ле ния Сх со от ве тст вен но
0,45 и 1,4.

Было уста нов ле но, что в ин тер ва ле ско-
рос тей вет ра от 0 до 55 м/с все круг лые се че ния
Æ 40 ¸100 мм име ют вет ро вую на груз ку боль -
шую, чем при круг лом се че нии Æ 160 мм. Это
вид но из рис. 2, где по ка за на оги ба ю щая вет ро -
вых на гру зок на 1 м труб ча то го эле мен та Æ D в
ди а па зо не ско рос тей вет ра от 0 до 50 м/с.

Пос коль ку даже не зна чи тель ное уве ли че -
ние вет ро вой на груз ки в вер хней час ти баш ни
вле чет за со бой рез кое уве ли че ние на пря же ний
в ее ни жней час ти, то це ле со об раз но умень шать
вет ро вую на груз ку ввер ху лю бым спо со бом, в
т.ч. и за счет пе ре хо да к тру бам боль ше го ди а -
мет ра, не су щая спо соб ность ко то рых при этом
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не до ис поль зу ет ся. В ре зуль та те было на й де но
ко нструк тив ное ре ше ние «ра ди о баш ни об те ка -
е мо го типа»1 , вес ко то рой был в 2–2,5 раза мень -
ше, чем у угол ко вой баш ни. Исполь зо ва ние
труб ча тых се че ний по зво ли ло так же при ме нить 
в сты ках флан це вые со е ди не ния, ко то рые за -
мет но упрос ти ли мон таж.

Исполь зо ва ние се че ний, на и бо лее бла го-
при ят ных с точ ки зре ния об те ка ния вет ро вым
по то ком, аб со лют но себя оправ ды ва ет в слу чае,
ког да вет ро вая на груз ка фор ми ру ет ся, глав ным
об ра зом, за счет па рус нос ти эле мен тов баш ни
(или мач ты). Но кро ме основ ных и вспо мо га -
тель ных ко нструк ций опо ры, для ко то рых вы -
бор по пе реч ных се че ний опре де ля ет ся про ек -
ти ров щи ком, име ют ся и дру гие эле мен ты со о -
ру же ния (ка бе ли, устро йства под ъ е ма на опо ру
и др.), ко то рые учас тву ют в фор ми ро ва нии вет -

ро вой на груз ки. С рос том на сы щен нос ти ан тен -
ных устройств ра ди о тех ни чес ким об ору до ва ни -
ем доля по след них по сто ян но по вы ша ет ся, и
тог да ока зы ва ет ся, что вы год нее вер нуть ся к
баш ням из об ыч но го фа сон но го про ка та, сто и -
мость ко то ро го на мно го мень ше сто и мос ти труб.

Альтернативным ре ше ни ем ста ло ис поль -
зо ва ние мачт, ство лы ко то рых про ек ти ро ва лись 
из валь цо ван ной тру бы Æ 1600¸2400 мм. Сек ции 
ство ла со е ди ня лись на флан цах (И.Г. За ту лов с -
кий) или свар кой (Е.Н. Се лез не ва). Внут ри тру -
бы мож но было рас по ло жить, за щи щая от
вет ра, все раз вод ки и ком му ни ка ции, фи дер ные
ли нии, вол но во ды, лес т ни цы и пло щад ки, лиф -
то вое хо зя йство и т.п. (рис. 3).

При про ек ти ро ва нии та ких мачт был пред -
ло жен и осу ще ствлен (Е.Н. Се лез не ва, Е.П. Мо -
ро зов) спо соб сво бод ной уста нов ки ство лов
мач ты на фун да мент без опор ных ба лан си ров и
ан кер ных устройств вмес то ши ро ко при ме няв -
ших ся слож ных в ко нструк тив ном от но ше нии
свар ных или ли тых опор ных ба лан си ров.

Исполь зо ва ние рей для под креп ле ния от тя -
жек. В се ре ди не 50-х го дов было при ня то ре ше -
ние о мас со вом стро и т ельстве те ле ви зи он ных
цен тров, в т.ч. но вых мно гоп рог рам мных те ле -
цен тров в го ро дах Мос кве, Ле нин гра де и сто -
ли цах со юз ных рес пуб лик вы со той по ряд ка
300–500 м. Стес нен ность тер ри то рии под за ст -
рой ку пред опре де ли ла не воз мож ность ис поль -
зо ва ния мачт на от тяж ках.

Под ру ко во дством А.Г. Со ко ло ва был вы -
пол нен ком плекс ис сле до ва ний и раз ра бо ток,
на прав лен ных на по иск опти маль но го тех ни -
чес ко го ре ше ния те ле ви зи он ной опо ры вы со -
той 550 м для г. Мос квы. В час тнос ти, была выра -
бо та на кон цеп ция мач то вой опо ры со ство лом
из од ной тру бы и с кру то по став лен ны ми от тяж -
ка ми, по зво ля ю щи ми уста но вить та кую мач ту
на стес нен ной тер ри то рии (рис. 4, а). Для об ес -
пе че ния не об хо ди мой жес ткос ти ство ла и улуч -
ше ния виб рос той кос ти от тя жек была пред ло -
жена сис те ма с ре я ми, ко то рые умень ша ли про -
ви са ние от тя жек.

Исполь зо ва ние рей рез ко умень ша ет «ге о -
мет ри чес кую со став ля ю щую» удли не ния ван ты 
(удли не ние за счет рас прям ле ния), что при бли -
жа ет ра бо ту гиб кой нити к ра бо те про сто го рас -
тя ну то го стер жня и об ес пе чи ва ет не об хо ди мую
жес ткость от тя жеч ных опор ство ла даже при
боль ших углах на кло на от тя жек к го ри зон ту.

22 Промислове будівництво та інженерні споруди, 2011, № 2

АНТЕННІ СПОРУДИ

Рис. 1. За ви си мость ко эф фи ци ен та ло бо во го 
со про тив ле ния от чис ла Рей но льдса

Рис. 2. Вет ро вая на груз ка на тру бы раз но го ди а мет ра

Рис. 3. Ствол од но труб ча той мач ты

1 За эту ра бо ту ав тор ский кол лек тив в со ста ве А.Г. Со ко ло ва (ру ко во ди тель), А.А. Гос по дар ско го, Н.С. По но ма ре ва и Г.А. Са виц ко го
в 1946 г. был удос то ен Го су да рствен ной пре мии СССР.



Но к стро и т ельству в г. Мос кве была при ня -
та схе ма же ле зо бе тон ной те ле ви зи он ной баш -
ни2 , а упо мя ну тое пред ло же ние уда лось ре а ли -
зо вать в 1961–1965 гг., ког да было по стро е но де -
сять та ких мачт (Е.Н. Се лез не ва) вы со той от 151 м –
в г. Архангельске и г. Ка ли нин гра де, до 354 м –
в г. Вин ни це (рис. 4, б).

Это схем ное ре ше ние по слу жи ло тол чком к
бо лее серь ез но му ана ли зу при выч ных схем вы -
сот ных со ору же ний и пе ре смот ру ряда сло жив -
ших ся сте ре о ти пов. В ка кой-то мере мач ту с
ре я ми мож но на звать ком би ни ро ван ной сис те -
мой, име ю щей про ме жу точ ные сво йства меж ду
тра ди ци он ны ми мач та ми и баш ня ми. Поз же реи
ис поль зо ва ли в сис те ме шпрен гель но го под -
креп ле ния по типу опо ры в г. Ви теб ске (рис. 5),
за про ек ти ро ван ной УкрНИИпро е кт сталь конст -
рук ци ей (М.П. Кон дра).

Объе ди не ние мачт в еди ную сис те му. Не об -
хо ди мость со зда ния боль ших ра ди о тех ни чес -
ких от ра жа ю щих по вер хнос тей при ве ла к идее
устро йства мач то вой сис те мы, в ко то рой от ра -
жа ю щая сет ка (реф лек тор) ис поль зу ет ся в ка -
чес тве эле мен та, об ъ е ди ня ю ще го опо ры, в то
вре мя как уси лия в пер пен ди ку ляр ном на прав -
ле нии опо ры рас креп ля ют ся об ыч ны ми от тяж -
ка ми (рис. 6, а) или же ра бо та ют по ба шен ной
схе ме (рис. 6, б).

Если сис те ма не яв ля ет ся плос кой, а от ра жа -
ю щая по вер хность опи сы ва ет ся по кри вой с

кри виз ной од но го зна ка,
то воз мож но отказа ть ся
от по пе реч ных от тя жек,
на прав лен ных внутрь па -
ра бо ли чес ко го ци лин дра
(рис. 6, в). Та ко го типа сис-
тема была со зда на в 1948–
1952 гг. по про ек ту ЦНИИ-
про е ктсталь ко нст рук ции
(А.Г. Со ко лов, Ю.А. Са виц -
кий) для ре а ли за ции идеи
ко рот ко вол но вой пе ре даю -
щей ра ди о сис те мы, пред -
ло жен ной Г.З. Айзенбер -
гом (НИИ Ра дио).

Это были ан тен ные
сис те мы с от ра жа ю щи ми
по вер хнос тя ми раз ме ра -
ми 900 2́00 и 450 1́20 м2,
имев шие не сколь ко об лу -

ча те лей. Антенны ра бо та ли без пе ре строй ки в
ди а па зо не волн 12–50 м, где ко эф фи ци ент уси ле -
ния со с тав лял 800–10000. Для со зда ния ра ди о -
тех ни чес кой от ра жа ю щей по вер хнос ти, со стоя -
щей из час то рас по ло жен ных го ри зон таль ных
ни тей, об ра зу ю щих в пла не впи сан ную в па ра -
бо лу склад ча тую по вер хность, А.Г. Со ко ло вым
и Г.А. Са виц ким была пред ло же на и ре а ли зо ва -
на эф фек тив ная мач то вая сис те ма. Она со сто я -
ла из три над ца ти вер ти каль ных мачт вы со той
186 м, рас по ло жен ных в точ ках пе ре ло ма на п -
рав ле ния склад ки, ко то рые под дер жи ва лись
го ри зон таль но рас по ло жен ны ми ни тя ми, ме ха -
ни чес ки свя зы ва ю щи ми мач ты меж ду со бой,
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Рис. 5. Те ле ви зи он ная
опо ра c шпрен гель ным

под креп ле ни ем ан тен ны

Рис. 4. Мач та с ре я ми:
а – в Остан ки но (про ект); б – в г. Вин ни ца

ба

Рис. 6. Ком по нов ка от ра жа ю щих по вер хнос тей (план)

в

б

а

2 Сметная сто и мость же ле зо бе тон ной баш ни (0,8 млн. руб лей) бо лее чем вдвое пре вы ша ла смет ную сто и мость сталь ной баш ни
и более чем втрое – сталь ной мач ты с кру то по став лен ны ми от тяж ка ми. Фак ти чес кая сто и мость со ста ви ла око ло 30 млн. руб лей.
Фак ти чес кая сто и мость вин ниц кой мач ты (0,3 млн. руб лей) мало от ли ча лась от про ек тной.



про ме жу точ ных от тя жек, рас по ло жен ных в
бис сек три аль ных плос кос тях с внеш ней сто ро -
ны реф лек то ра, и кон це вых от тя жек (рис. 7).
Мач ты ре шет ча тые трех гран ные со сто ро ной в
пла не 2,2 м и с шар нир ным опи ра ни ем на фун -
да мент.

В 1956 г. эта ра бо та была удос то е на Ле нин с -
кой пре мии.

Впос ле дствии мач то вые сис те мы с реф лек -
то ром ши ро ко ис поль зо ва лись для под вес ки ан -
тенн СГД-РА, они про ек ти ро ва лись в ин сти ту те
«Укрпро е ктсталь ко нструк ция» (А.В. Пе рель му -
тер, М.П. Кон дра) и име ли ло ма ную фор му в
пла не и не об я за тель но мач ты оди на ко вой вы -
со ты (рис. 8). При этом не ко то рые про ек тные
ре ше ния были ре кор дны ми по рас хо ду ме тал ла, 
что по зво ли ло, на при мер, вы иг рать меж ду на -
род ный тен дер у все мир но из вес тной фир мы
«Мар ко ни» на стро и т ельство ра ди ос тан ции в
Багдаде.

Упо мя ну тые ан тен ны под ве ши ва лись так -
же и на ба шен ных опо рах. Пос коль ку на груз ки
от ан тенн и реф лек то ра на мно го пре вы ша ли
вет ро вую на груз ку на ко нструк ции баш ни, то
по след ние вы пол ня лись не труб ча ты ми, а из
фа сон но го и лис то во го про ка та (в по я сах ис -
поль зо ва лись крес то вые се че ния, сва рен ные из
лис тов).

Про ек ти ро ва ние сис тем для ан тенн с реф -
лек то ра ми по ста ви ло еще одну ко нструк тив -
ную за да чу: не об хо ди мый по тех но ло ги чес ким
усло ви ям спуск ан тен но го по лот на не льзя было
ре а ли зо вать при выч ным спо со бом опус ка ния
реи, на ко то рую кре пит ся ан тен на (рис. 9, а), по -
сколь ку это му ме шал реф лек тор. Для ре ше ния
этой про бле мы была пред ло же на ори ги наль ная
сис те ма под вес ки ан тен ных по ло тен (Л.Г. Дмит -
ри ев, А.В Пе рель му тер), ко то рая сни жа ла уси -
лие, пе ре да ва е мое на опо ру от на тя же ния леер-
 ного ка на та при мер но на 85 % (рис. 9, б).

Ко нструк тив ные ре ше ния ан тен ных по ло -
тен и мач то вых сис тем СГД-РА ис поль зо ва лись
и для ан тенн дру го го типа. В час тнос ти, был
пред ло жен про ект для ло га риф ми чес кой ан тен -
ны (А.В. Пе рель му тер), где ство лы мачт дол жны 
были рас по ла гать ся на клон но (рис. 10).

Сети для ан тен но-мач то вых сис тем сверх -
длин но вол но вых ра ди ос тан ций. Антенные по -
лот на вер ти каль но рас по ла га е мых ан тен ных
се тей СГД и СГД-РА име ли га ба ри ты по ряд ка
со тни мет ров, го раз до боль шие раз ме ры были
при ме не ны в ан тен нах сверх длин ных волн (СДВ).
Ра ди ос тан ции на СДВ мо гут об ес пе чить устой -

чи вую ра ди ос вязь с об ъ ек та ми, на хо дя щи ми ся
в лю бой точ ке зем но го шара и в лю бых усло ви -
ях. Раз ме ры ан тен ных устройств, ко то рые всег -
да со из ме ри мы с дли ной из лу ча е мой вол ны,
по тре бо ва ли для со з да ния СДВ-ра ди ос тан ций
круп ней ших ан тен но-мач то вых со ору же ний,
слож ных в ин же нер ном от но ше нии и тре бу ю -
щих осо бо го под хо да к про ек ти ро ва нию, стро и -
т ельству и экс плу а та ции.
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Рис. 7. Отра жа ю щая по вер хность

Рис. 8. Сис те ма мачт для под вес ки ан тенн СГД-РА
(ан тен на услов но по ка за на толь ко в од ном про ле те)

Рис. 9.
Под вес ка

ан тен ной сети

а б



Пер вая ан тен но-мач то вая сис те ма та ко го
ти па «Го ли аф» была по стро е на в Гер ма нии воз -
ле г. Каль бе в 1943 г., в 1949–1952 гг. она была
вос соз да на в Ни же го род ской об лас ти. Пе ре да ю -
щая ан тен на «Го ли а фа» со сто ит из 3-х зон тич ных
час тей (рис. 11), рас по ло жен ных вок руг трёх
опор, пред став ля ю щих со бой сталь ные труб ча -
тые мач ты вы со той 210 м. Углы ан тен ны за креп -
ле ны на решётча тых мач тах вы со той 170 м, рас -
по ло жен ных в вер ши нах пра виль ных шестиу -
голь ни ков, впи сан ных в окруж ность Æ 800 м.

Поз же была раз ра бо та на се рия усо вер ше н -
ство ван ных ан тенн СДВ с уве ли чен ны ми раз ме -
ра ми (вы со та ре шет ча тых мачт 270 м, труб -
ча тых – 305 м), ан тен ное по лот но к вер ши нам
мачт под ве ши ва ет ся спе ци аль ной ме ха ни чес кой
сис те мой, ко то рая по зво ля ет под нять по лот но
с зем ли от дель ны ми сек то ра ми и, если надо,
опус тить их на зем лю. Было при ня то ре ше ние
на тя нуть по лот но си лой, мак си маль но воз мож -
ной по усло вию про чнос ти. Та ким об ра зом
умень ша лась стрел ка про ви са ния и со от ве т ст -
вен но не тре бо ва лось уве ли чи вать вы со ту мачт.
А над еж ность сети и огра ни че ние на тя же ний ее
эле мен тов со хра ня лось за счет под вес ки с по -
мощью контргру зов.

Пу тем вы бо ра опти маль но го на кло на сбе га -
ю ще го ка на та уда лось ис клю чить пе ре да чу го -
ри зон таль ной со став ля ю щей на тя же ния по лот -
на на пе ри фе рий ные мач ты. На чи ная с 1965 г.
урав но ве ши ва ю щая сис те ма под ве са сек то ров
ан тен ных по ло тен (Л.В. Шоф лер) за де йство ва на
при про ек ти ро ва нии и стро и т ельстве всех по с-
ле ду ю щих от е чес твен ных СДВ-ра ди ос тан ций
(не ко то рые из них име ли еще боль шие раз ме ры).

Раз ра бот чи кам и стро и те лям ан тен но-мач -
то вых со ору же ний для ра ди ос тан ций на сверх -
длин ных вол нах в 1975 г. была при суж де на
Го су да рствен ная премия СССР.

Обес пе че ние тре бу е мой жес ткос ти. Ра ди о -
ре лей ные линии свя зи, осна щен ные остро нап -
рав лен ны ми ан тен на ми, требовали об ес пе че-
ния не об хо ди мой жес ткос ти со ору же ний от но -
си тель но углов по во ро та мест креп ле ния ан тен -
но го об ору до ва ния (пре вы ше ние до пус ти мых
углов по во ро та при во дит к за мет но му сни же -
нию ко эф фи ци ен та по лез но го де йствия ан тен -
ной сис те мы). Усло вия жес ткос ти вы сот ных
со ору же ний, пред наз на чен ных для уста нов ки
ко рот ко вол но во го ра ди о тех ни чес ко го об ору до -
ва ния, мо гут в не ко то рых слу ча ях ко рен ным об -
ра зом по вли ять на вы бор ко нструк тив но го
ре ше ния.

Были пред ло же ны мно гие ори ги наль ные
схем ные и ко нструк тив ные ре ше ния, ре ша ю -
щие ту или иную час тную за да чу по об ес пе че -
нию жес ткос ти, но на и бо лее об щи ми иде я ми,
ко то рые ока за ли вли я ние на ряд тех ни чес ких
ре ше ний, являются сле ду ю щие:

1. Мож но за дать тре бо ва ния по де фор ма -
тив нос ти не в тра ди ци он ной фор ме огра ни че -
ния зна че ний пе ре ме ще ния или по во ро та под
де йстви ем нор ма тив ной на груз ки, а в фор ме
тре бо ва ния по об ес пе чен нос ти та ко го огра ни че -
ния в те че ние опре де лен ной доли вре ме ни.
Если, на при мер, по тре бо вать что бы усло вия
вто ро го пред ель но го со сто я ния вы пол ня лись в
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Рис. 10. Ло га риф ми чес кая ан тен на

Рис. 11. Антенно-мач то вая сис те ма СДВ



те че ние 95 % вре ме ни (это зна чит, что до 5 %
вре ме ни до пус ка ет ся сни же ние КПД из лу ча те -
ля), то про вер ка бу дет вы пол нять ся при на груз ке,
при мер но рав ной 45 % нор ма тив ной (Г.А. Са -
виц кий, М.М. Ро йтштейн). Та кой под ход был
дос та точ но ре во лю ци он ным по срав не нию со
стан дар тным спо со бом огра ни че ния де фор ма -
тив нос ти и на шел при ме не ние в нор мах Укра и ны
по на груз кам и воз де йстви ям ДБН В.1.2-2:2006.

2. Для остро нап рав лен ных ан тенн тре бо ва -
ния жес ткос ти от но сят ся к углу по во ро та ко нст -
рук ции в мес те рас по ло же ния из лу ча те ля, а не к
огра ни че нию пе ре ме ще ний, ко то рые с точ ки
зре ния об ес пе че ния тех но ло ги чес ко го рег ла -
мен та мо гут быть весь ма зна чи тель ны ми. Тог да
воз мож но ис поль зо ва ние опор пан тог ра фи чес-

кого типа, пред ло жен ных
Е.П. Мо ро зо вым (рис. 12, а),
или дру гих ана ло гич ных
ре ше ний (рис. 12, б).

Не сим мет рич ная ком -
по нов ка баш ни. Опыт про -
ек ти рования те ле ви зи он-
ных опор боль шой вы со ты
по ка зал, что тра ди ци он ное
ком по но воч ное ре ше ние
с рас по ло жен ной по оси
сим мет рии шах той лиф та
при во дит к за мет но му пе -
рерас хо ду ста ли, по сколь -
ку шах та лиф тов, рас по ло-
жен ная в цен тре баш ни,
прак ти чес ки не учас тву ет в
ра бо те на об щий из гиб
(рис. 13, а).

Сог лас но тре бо ва ни ям 
экс плу а та ции к ан тен нам
дол жен быть об ес пе чен
дос туп гру зо во го лиф та, а
на баш не раз ме ще ны два
тех ни чес ких зда ния, к ко -
то рым тоже об ес пе чен дос -
туп пас са жир ско го и гру -
зо во го лиф тов (гру зо подъ -
ем ностью 500 и 200 кг со от -
ве тствен но). Ес тес твен ной
была по пыт ка пус тить
лифт по од но му из по я сов
баш ни. Одна ко ко н струк -
то ры лиф то во го об ору до -
ва ния ка те го ри чес ки воз-
ра жа ли про тив на клон но го 
под ъ е ма. Тог да было пред -

ло же но пе рей ти к не сим мет рич ной схе ме с вер -
ти каль ным по я сом (А.В. Пе рель му тер).

Но если ко нструк ция не сим мет рич на, то
по че му дол жны быть сим мет рич но рас по ло же -
ны ан тен ны? Ведь их мож но рас по ло жить так,
что бы ци лин дри чес кие об о лоч ки име ли не об -
щую ось, а об щую об ра зу ю щую. Тог да мож но
об ойтись дву мя лиф та ми вмес то трех, от ка зать -
ся от вто ро го ма шин но го по ме ще ния и об ра зо -
вать удоб ную схе му дви же ния са мо подъ ем но -
го мон таж но го кра на, не тре бу ю щую его пе ре -
ста нов ки по го ри зон та ли (рис. 13, б).

Та кое тех ни чес кое ре ше ние впер вые было
опро бо ва но в про ек те те ле ви зи он ной баш ни в
г. Тби ли си (рис. 14), за тем ис поль зо ва но в Праж с -
кой те ле ви зи он ной баш не и в не сколь ких дру -
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а б

Рис. 13. Сим мет рич ная (а)
и не сим мет рич ная (б) ком по нов ка
ан тен ной сис те мы и шах ты лиф тов

а б

Рис. 12. Пан тог ра фи чес кие сис те мы

Рис. 14. Те ле баш ня в г. Тби ли си



гих со ору же ни ях. А не сим мет рич-
ная ком по нов ка ан тен ной сис те мы
ста ла прак ти чес ки ти по вой, по с -
коль ку она ока за лась удач ной и с
точ ки зре ния раз ме ще ния фи дер но- 
ка бель но го хо зя йства, а с ар хи тек -
тур ной точ ки зре ния – мало про ти -
во ре ча щей даже сим мет рич но му
об ли ку ба шен.

 Мон таж спо со бом под ра щи ва -
ния. С на ча лом вы сот но го строи-
тельства про бле ма мон та жа сто я ла
очень остро и его тех но ло гия во мно-
гом опре де ля ла и не ко то рые ко н ст -
рук тив ные ре ше ния. Име ли мес то
слу чаи, когда от при ня той, ка за лось
бы удач ной схе мы со ору же ния при -
хо ди лось от ка зы вать ся лишь по то -
му, что ее осу ще с т вле ние было чрез вы чай но тру-
до ем ким и слож ным или про сто не воз мож ным.

Тра ди ци он но здесь при ме нял ся мон таж на -
ра щи ва ни ем с ис поль зо ва ни ем при став но го
(при слон но го) кра на, са мо подъ ем но го по рта ла,
подвес но го кра на и т.п. В час т нос ти, при ме нял ся
и пер вый по лзу чий кран для мон та жа че ты -
рехгран ных ра ди о мачт, раз ра бо тан ный под ру -
ко во д ством А.А. Гос по дар ско го в 1934 г., а так же 
кран ко нст рук ции Л.Н. Щи па ки на. Ис поль зо ва -
лись пе ре став ные стре лы и по рта лы, для от но -

си тель но не вы со ких опор при ме ня лись пе ре -
движ ные или при слон ные кра ны.

Пе ре ход от флан це вых со е ди не ний к свар -
ным вы я вил серь ез ную про бле му свар ки от ве т -
ствен ных узлов в мон таж ных усло ви ях. Были
опа се ния от но си тель но ка чес тва свар ки на вы -
со те и воз мож нос ти осу ще ствле ния ее конт-
роля, т.е. ста ви лась под со мне ние сама идея
свар ной ко нструк ции. Та ким об ра зом воз ник ла
не об хо ди мость со вер ше нство ва ния мон та жа
ко нструк ций в на прав ле нии улуч ше ния ус ло-

вий вы пол не ния от ве т ст -
вен ных свар ных со е ди -
не ний и кон тро ля их ка -
чес тва, вы пол не ния сва -
роч ных ра бот на по сто -
ян ных ра бо чих мес тах.
Это мог ло быть дос тиг -
ну то при пе ре хо де от
мон та жа на ра щи ва ни ем
к под ра щи ва нию ко нст -
рук ции, и та кая идея бы ла
впер вые вы ска за на при
про ек ти ро ва нии баш ни
Ле нин град ско го те ле -
цен тра (Л.Г. Дмит ри ев,
А.И. Ка ли ни чев, О.И. Шу -
миц кий). Одна ко ре а ли -
зо вать ее уда лось зна чи -
тель но по зже при мон та -
же опо ры Ки ев ско го те -
ле цен тра3 (рис.15).
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Рис. 15. Мон таж башни Ки ев ско го те ле цен тра

Рис. 16. Мон таж под ра щи ва ни ем вы тяжной баш ни-трубы

3 За эту ра бо ту ав тор ский кол лек тив в со ста ве О.И. Шу миц ко го (ру ко во ди тель ра бо ты), И.Г. За ту лов ско го, А.И. Ка ли ни че ва, В.И. Но -
ви ко ва, В.Д. Ков ту нен ко, В.Ф. Пав лов ско го, О.Н. Со ло мен ко и И.Н. Дзю бы в 1973 г. был удос то ен Го су да рствен ной пре мии УССР.



Сле ду ет от ме тить, что под ра щи ва ние по т -
ре бо ва ло за мет но го рас хо да ста ли на оснас тку,
что оку па ет ся лишь при мно гок рат ном ее ис -
поль зо ва нии. Пос коль ку круп ные те ле ви зи он -
ные опо ры воз во дят ся по су гу бо ин ди ви ду аль -
ным про ек там, ме тод под ра щи ва ния при их
стро и т ельстве боль ше не при ме нял ся, но опре -
де лен ная се рий ность име лась в про ек тах вы-
тяж ных труб, где спо соб под ра щи ва ния на шел
при ме не ние (рис. 16).

С на ча лом внед ре ния ме то да под ра щи ва -
ния к ко нструк тив но-ком по но воч ным фор мам
ба шен ста ли пред ъ яв лять осо бые тре бо ва ния.

Приз ма ти чес кая часть баш ни при об ре ла
по сто ян ное се че ние по вы со те без пе ре ло мов
гра ней. При этом пло щадь се че ния по я сов вы д -
ви га е мой час ти баш ни из ме ня ет ся за счет тол -
щи ны стен ки не су щих эле мен тов, в ко то рых не
до пус ка ют ся узлы с вы сту па ю щи ми за внеш -
ний кон тур де та ля ми. Устой чи вость вы дви га е -
мой час ти об ес пе чи ва ет ни жняя пи ра ми даль ная 
часть вы тяж ной баш ни, ко то рая од но вре мен но
вос при ни ма ет уси лия от под ъ ем но-тя го вой сис -
те мы.

Борь ба с виб ра ци я ми. При чи ной по яв ле ния 
виб ра ций от дель ных эле мен тов ко нструк ции, а
по зже и це лых со ору же ний были тур бу лен тные
пуль са ции вет ро во го по то ка, ко то рые при во ди -
ли к ко ле ба ни ям в на прав ле нии вет ра, или аэ ро -
ди на ми чес кая не устой чи вость (ав то ко ле ба ния), 
вы зы вав шая ин тен сив ные виб ра ции по пе рек
вет ро во го по то ка.

Раз ра ба ты ва лись два основ ных на прав ле -
ния ан ти виб ра ци он ной за щи ты:
n аэ ро ди на ми чес кие спо со бы га ше ния ко ле -

ба ний (спи ра ли, пер фо ри ро ван ная ре шет -
ка, ка на лы у острых кро мок и т.п.);

n уста нов ка ме ха ни чес ких га си те лей ко ле ба -
ний (удар ные и ди на ми чес кие га си те ли,
дем пфе ры и т.п.).
Аэродинамические спо со бы и устро йства

(М.И. Ка за ке вич, А.Г. Со ко лов, Г.М. Фо мин)
свя за ны с при ме не ни ем средств, из ме ня ю щих
ха рак тер об те ка ния со ору же ния вет ро вым по -
то ком та ким об ра зом, что бы ис клю чить воз -
мож ность по яв ле ния под ъ ем ной силы, ме няю -
щей пе ри о ди чес ки знак на прав ле ния и тем са -
мым вы зы ва ю щей ав то ко ле ба ния. Здесь ис -
поль зо ва лась уста нов ка до пол ни тель ных дета -
лей (ин тер цеп то ров), ме ня ю щих кар ти ну об-
те ка ния се че ния – по лос, при креп лен ных к ци -
лин дру; спи раль ных плас тин, ко рот ких плас тин,

уста нав ли ва е мых по спи ра ли; пер фо ри ро ван -
ных ре ше ток; ка на лов у острых кро мок и др.
Эти устро йства по вы шают ло бо вое со про тив ле -
ние ко нструк ции (рис. 17), а тем са мым и ве ли -
чи ну ста ти чес кой час ти вет ро вой на груз ки.

Ме ха ни чес кие га си те ли при ме ня ют для
сни же ния пе ре ме ще ний и уси лий от де йствия
пуль са ций вет ро во го дав ле ния вдоль на прав ле -
ния вет ра, но, в основ ном, при по яв ле нии вет ро -
во го ре зо нан са.

Мас са и тип га си те ля вы би ра ют ся в за ви си -
мос ти от ве ли чи ны при ве ден ной мас сы баш ни,
час то ты, на ко то рой воз мож но по яв ле ние ав то -
ко ле ба ний и ко нструк тив ных огра ни че ний, на -
п ри мер, на ли чия не об хо ди мых пло ща дей на
баш не, на ко то рой бу дут раз ме ще ны га си те ли.
Эти усло вия очень силь но вли я ют на ко нструк -
цию ме ха низ ма, ко то рым яв ля ет ся га си тель, и
в свя зи с этим пред ло же ны мно го чис лен ные
конструк тив ные ре ше ния га си те лей (М.П. Кон д -
ра, Б.В. Остро у мов).

Отли чи тель ной чер той га си те лей яв ля ет ся
не об хо ди мость в их на строй ке, по сколь ку при
про ек ти ро ва нии па ра мет ры га си те ля при ни ма -
ют ся по час то те со бствен ных ко ле ба ний баш ни, 
по лу чен ной из ди на ми чес ко го рас че та, а в на ту -
ре де йстви тель ное зна че ние час то ты мо жет от -
ли чать ся от рас чет но го.

Те о ре ти чес кие ис сле до ва ния. Пе ре ход к но -
вым ко нструк тив ным фор мам вы сот ных со ору -
же ний сти му ли ро вал к вы пол не нию це ло го
ря да те о ре ти чес ких ис сле до ва ний, ко то рые
иног да при во ди ли к дос та точ но ши ро ким на -
учным об об ще ни ям.
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Рис. 17. Гра фик Но ва ка (за ви си мость Сх от ше ро хо ва тос ти, 
где a – от но ше ние Сх ци лин дра

с за дан ной ше ро хо ва тос тью к Сх глад ко го ци лин дра)



Проб ле мы, ко то рые воз ник ли при раз ра -
бот ке про ек тов ан тен но-мач то вых устройств
об ъ ек тов свя зи, тре бо ва ли ис сле до ва ний по рас -
че ту ван то вых и ван то во-стер жне вых сис тем.
Нуж ны были не толь ко рас че ты мачт, ме то ди ка
ко то рых была к тому вре ме ни хо ро шо из вес тна
(Г.А. Са виц кий), но и рас че ты сис тем мачт, об ъ е -
ди нен ных об щи ми от тяж ка ми (А.В. Пе рель му -
тер), а так же рас че ты ан тен ных се тей, пред -
с тав ля ю щих со бой чис то ван то вые ко нст рук -
ции (В.Н. Гор де ев). Для ван то во-стер ж не вых
сис тем были раз ви ты ме то ды ста ти чес ко го рас -
че та и про вер ки устой чи вос ти, раз вит ша го вый
ал го ритм их рас че та, об об ще ны для них ка но -
ни чес кие урав не ния ме то да сил, ме то да пе ре ме -
ще ний и сме шан но го ме то да. В по след нем слу -
чае разработан ка чес твен ный ме тод про вер ки
устой чи вос ти, до это го в ва ри ан те сме шан но го
ме то да не при ме няв ший ся.

Ван то вые и ван то во-стер жне вые сис те мы
прак ти чес ки не воз мож но ре а ли зо вать без ис -
поль зо ва ния пред ва ри тель но го на пря же ния.
Так воз ник ин те рес к пред нап ря жен ным сис те -
мам и вы пол не нию спе ци аль ных ис сле до ва ний
их по ве де ния, в осо бен нос ти с уче том ис то рии
со зда ния пред нап ря же ния и его кон тро ля в про -
цес се мон та жа (А.В. Пе рель му тер). По лу чен ные

ре зуль та ты вы шли да ле ко за рам ки ван то вых
ко нструк ций и на шли при ме не ние в со вер шен -
но дру гих ин же нер ных при ло же ни ях.

Про ек ти ро ва ние ряда от ве тствен ных ан -
тен но-мач то вых устройств не мог ло не вы звать
ин те ре са к про бле ме ана ли за вет ро вых на гру зок 
(Г.А. Са виц кий, А.Г. Со ко лов, А.В. Пе рель му тер,
М.А. Ми ки та рен ко). Осо бен но слож ной была не 
осве щен ная в на учно-тех ни чес кой литера ту ре
про бле ма на коп ле ния уста лос тных по вреж де -
ний, ко то рые мог ли бы воз ник нуть под де йст -
ви ем пуль са ций вет ро во го на по ра (М.А. Мики -
та рен ко). Здесь так же сле ду ет упо мя нуть и ряд
ис сле до ва ний, по свя щен ных га ше нию ко ле ба -
ний, вы зы ва е мых вет ро вой на груз кой (Б.Г. Ко -
ре нев, М.П. Кон дра, Б.В. Остро у мов).

На ко нец, за слу жи ва ют вни ма ния спе ци аль -
ные воп ро сы опти ми за ции ко нструк тив ных
ре ше ний, к ним от но сят ся ра бо ты по опти ми-
за ции рас пре де ле ния мо мен тов в ство ле мач ты
(А.Г. Со ко лов), уста нов ле нию опти маль ных уг -
лов на кло на от тя жек мачт (А.Г. Со ко лов) или
рас ко сов в баш нях (Е.П. Мо ро зов), опре де ле -
нию опти маль ных очер та ний по я сов ба шен ной
ко нструк ции (В.Н. Гор де ев, М.П. Кон дра) и ряд
дру гих.
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УДК 624. 072. 002.2

УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА СВАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ОСЕВОМУ СЖАТИЮ С ИЗГИБОМ

Раз ра бо та на упро щен ная ме то ди ка опре де ле ния не су щей спо соб нос ти свар ных эле мен тов, под вер жен ных осе во му сжа тию с из ги бом в од ной или двух 
плос кос тях, с уче том вли я ния оста точ ных на пря же ний. Учет не упру гой ра бо ты ста ли и вли я ния оста точ ных на пря же ний осу ще ствля ет ся пу тем вве де -
ния до пол ни тель ных ко эф фи ци ен тов усло вий работы.

The simplified methodology of determination of bearing strength of the weld-fabricated elements subject to the axial compression with a bend in one or two
planes is worked out, taking into account influence of residual stresses. Account of not resilient work became and influences of residual stresses comes true
by introduction of additional coefficients of terms of work.

˚ºþ ÷å âßå æºî âà: сталь ные ко нструк ции, осе вое сжа тие с из ги бом, не упру гая ра бо та ста ли, оста точ ные на пря же ния, не су щая спо соб ность.

Не су щая спо соб ность сталь ных ко нструк ций
при де йствии ста ти чес ких на гру зок опре де -

ля ет ся про чнос тью или устой чи вос тью. В пер -
вом слу чае это от ве ча ет дос ти же нию та ко го
со сто я ния, при ко то ром уве ли че ние внеш ней
на груз ки не воз мож но из-за того, что эле мен ты
ко нструк ции име ют хотя бы в од ном се че нии
на пря же ния, рав ные пред ель ным (пред ел про ч -
нос ти для хруп ких ма те ри а лов или пред ел те ку -
чес ти для плас тич ных). В этом со сто я нии про-
 исходит либо раз ру ше ние ко нструк ции, ли бо
на рас та ние ее де фор ма ций. Во вто ром слу чае
это от ве ча ет по те ре устой чи вос ти, что со про -
вож да ет ся силь ным раз ви ти ем деформаций.

Как из вес тно, основ ным сво йством свар -
ных ко нструк ций яв ля ет ся на ли чие оста точ но -
го на пря жен но го со сто я ния (ОНС). По яв ле нию
ОНС спо со бству ют тех но ло ги чес кие про цес сы
из го тов ле ния, со про вож да ю щи е ся ло каль ным
тер ми чес ким раз огре вом (свар ка, ре за ние с при -
ме не ни ем вы со ко тем пе ра тур но го на гре ва, ло -
каль ный раз огрев и т.п.). В ре зуль та те та ких
воз де йствий воз ни ка ют локальные плас ти чес -
кие деформации и остаточные сварочные на п -
ря же ния [1].

Экспе ри мен таль но под твер жде но сни же -
ние не су щей спо соб нос ти сжа тых свар ных дву -
тав ро вых эле мен тов до 37 %. Неб ла гоп ри ят ное
вли я ние оста точ ных на пря же ний (ОН) 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 эле мен тов
од но го про фи ля. Раз ли чие в ве ли чи нах ко эф -
фи ци ен тов про доль но го из ги ба для сталь ных
ко нструк ций дву тав ро во го и Н-об раз но го се че -
ния без ОН и с ОНС на кром ках по я сов свы ше
49 МПа мо жет дос ти гать 15…17 % [2]. В нор мах
про ек ти ро ва ния сталь ных ко нструк ций [3] ме -
то ди ка опре де ле ния ко эф фи ци ен та про доль но -

го из ги ба не учи ты ва ет тех но ло гию из го тов ле -
ния ко нструк ций, т.е. на ли чие ОНС [1].

Тре бо ва ния к не су щей спо соб нос ти, де фор -
ма тив нос ти, дол го веч нос ти и над еж нос ти эле -
мен тов и ко нструк ций при од но вре мен ном
умень ше нии ме тал ло ем кос ти воз рас та ют и вы -
зы ва ют не об хо ди мость ана ли за их ОНС с уче -
том тех но ло гии из го тов ле ния и усло вий эксп -
лу а та ции. Нес мот ря на успе хи в раз ви тии со вре -
мен ных ме то дов стро и тель ной ме ха ни ки, те о -
рии упру гос ти и плас тич нос ти, ме ха ни ки раз -
ру ше ния и чис лен ных ме то дов с ис поль зо ва ни -
ем вы чис ли тель ной тех ни ки, чис ло за дач, име -
ю щих точ ное ре ше ние, огра ни че но и не удов -
лет во ря ет за про сам ин же нер ной практики.

Цель на сто я щих ис сле до ва ний – раз ра бот ка 
упро щен ной ме то ди ки рас че та сталь ных свар -
ных эле мен тов при осе вом сжатии с изгибом.

В со от ве тствии с тре бо ва ни я ми де йству ю -
щих нор ма тив ных до ку мен тов [3] рас чет на
про чность вне цен трен но сжа тых и сжа то-из ги -
ба е мых эле мен тов по фор му ле (49) вы пол нять
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не тре бу ет ся при зна че нии при ве ден но го экс -
цен три си те та m ef £ 20, от су тствии ослаб ле ния
се че ния и оди на ко вых зна че ни ях из ги ба ю щих
мо мен тов, при ни ма е мых в рас че тах на про ч -
ность и устой чи вость.

Рас чет на устой чи вость вне цен трен но сжа -
тых и сжа то-из ги ба е мых эле мен тов вы пол ня ет -
ся как в плос кос ти де йствия мо мен та (плос кая
фор ма по те ри устой чи вос ти), так и из плос кос -
ти (из гиб но-кру тиль ная форма потери устой чи -
вос ти).

Рас чет на устой чи вость вне цен трен но сжа -
тых и сжа то-из ги ба е мых эле мен тов по сто ян но -
го се че ния в плос кос ти де йствия мо мен та, сов -
па да ю щей с плос кос тью сим мет рии, вы пол ня -
ет ся по формуле:

N
A

R
e

y c
j

g£  .  (1)

В этой фор му ле ко эф фи ци ент j e  для сплош - 
нос тен ча тых эле мен тов опре де ля ет ся по табл. 74
[3] в за ви си мос ти от услов ной гиб кос ти l и при -
ве ден но го от но си тель но го экс цен три си те та mef . 
При этом вли я ние ОНС не учи ты ва ет ся.

Вне цен трен но сжа тые эле мен ты, из ги ба е -
мые в плос кос ти на и мень шей жес ткос ти (Iy<Ix и
e y ¹ 0), при l lx y>  рас счи ты ва ют ся по фор му ле
(1), а так же про ве ря ют ся на устой чи вость из
плос кос ти де йствия мо мен та как цен траль но-
сжа тые эле мен ты по фор му ле:

N
A

R
x

y c
j

g£  , (2)

где j x – ко эф фи ци ент, при ни ма е мый со глас но
п. 5.3 [3]. При l lx y£  про вер ку устой чи вос ти из
плос кос ти де йствия мо мен та вы пол нять не тре -
бу ет ся.

Анализ ре ко мен ду е мых нор ма тив ны ми до -
ку мен та ми [2, 3] ме то дик по зво лил сде лать сле -
ду ю щие вы во ды.

1. Рас чет ные зна че ния про доль ной силы N
и из ги ба ю ще го мо мен та M при ни ма ют ся для
од но го и того же со че та ния на гру зок из рас че та
сис те мы по не де фор ми ро ван ной схе ме в пред -
по ло же нии упру гих де фор ма ций ста ли. По доб -
ное пред по ло же ние не от ве ча ет фак ти чес ким
усло ви ям экс плу а та ции ко нструк ций сред них
гиб кос тей (60 £ £l  120) как в час ти не де фор ми -
ро ва ния при на гру же нии, так и упру гой ра бо ты
ма те ри а ла.

2. Учи ты вая из ло жен ное в п. 1.8 СНиП II-23-83*,
рас чет на устой чи вость не об хо ди мо вы пол нять
по де фор ми ро ван ной схе ме с уче том воз мож но -
го раз ви тия плас ти чес ких де фор ма ций. На ли -
чие ОН и их вли я ние на устой чи вость мо жет
быть учте но пу тем уве ли че ния или умень ше -
ния ко эф фи ци ен тов j  или j e  [1, 2 и др.].

3. В на сто я щее вре мя раз ра бо та ны ме то ды
рас че та эле мен тов дву тав ро во го се че ния с уче -
том вли я ния не упру гих свойств ста ли и ОНС
при осе вом сжа тии с из ги бом в плос кос ти боль -
шей или мень шей жес ткос ти [1 и др.]. Ме то ды
рас че та эле мен тов при из ги бе в двух плос кос тях 
по де фор ми ро ван ной схе ме от су тству ют.

Для ре ше ния за да чи опре де ле ния не су щей
спо соб нос ти сжа тых свар ных эле мен тов с уче -
том не упру гих свойств ста ли и ОНС при ни ма -
ют ся сле ду ю щие пред по сыл ки и до пу ще ния [1,
4, 5 и др.].

1. Рас смат ри ва ют ся толь ко про доль ные на -
пря же ния s x , по пе реч ные s y  и ка са тель ные txy
счи та ют ся рав ны ми нулю.

2. Де фор ма ции опре де ля ют ся ги по те зой
плос ких се че ний.

3. Мо дуль упру гос ти, мо дуль сдви га и ко эф -
фи ци ент Пу ас со на ста ли по сто ян ны во всем ди -
а па зо не тем пе ра тур.

4. Ма те ри ал эле мен тов (сталь) пред став ля ет 
со бой од но род ный упру го-плас ти чес кий ма те -
ри ал [1, 4 и др.]. 

5. ОН всле дствие про кат ки пре неб ре га ют
вви ду их от но си тель ной ма лос ти, слож ной и не -
пред ска зу е мой ори ен та ции.

6. Эпю ры оста точ ных де фор ма ций (ОД) и
ОН при ни ма ют ся иде а ли зи ро ван ны ми. Эле мент
дву тав ро во го се че ния услов но рас чле ня ет ся на со с -
тав ля ю щие по ло сы [1, 4 и др.]. ОН опре де ля ют ся
как в по ло се, сва рен ной встык (по я са дву тав ров
при свар ке по яс ных швов), так и в по ло се с на -
плав лен ны ми ва ли ка ми на кром ках (стен ка при
свар ке по яс ных швов и по я са при на плав ке хо лос -
тых ва ли ков или тер ми чес ких воз де йстви ях по
кром кам). Эле мент ко роб ча то го се че ния услов но
рас чле ня ет ся на со став ля ю щие по ло сы с на плав -
лен ны ми ва ли ка ми на кром ках или на плав лен ны -
ми од но сто рон ни ми шва ми.

7. Иссле ду ет ся устой чи вость II-го рода (де -
фор ма ции и про ги бы рас тут с на ча ла при ло же -
ния на груз ки). Наг ру же ние од но крат ное, без
раз груз ки.
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8. Пре дель ное со сто я ние сжа то го эле мен та
счи та ет ся дос тиг ну тым, если дос тиг нут мак си -
мум на кри вой со сто я ния (пред ель ное со сто я -
ние первой группы) [1 и др.]. 

Для из уче ния вли я ния не упру гих свойств
ста ли и ОНС на не су щую спо соб ность про ве ден
ма те ма ти чес кий экс пе ри мент. Рас че ты вы пол -
не ны с ис поль зо ва ни ем раз ра бо тан ных ра нее
ал го рит мов [1]. В ходе про ве де ния ма те ма ти чес -
ко го экс пе ри мен та про из ве де ны рас че ты сжа тых
эле мен тов раз лич ных гиб кос тей (20 £ £l  120) и
с раз лич ны ми экс цен триси те та ми при ло же ния
на груз ки (0,272 £ £m  2,72). Рас чет ные со про тив -
ле ния ста лей из ме ня лись в пред е лах от 205 до
410 МПа. Ми ни маль ное зна че ние ве ли чи ны на -
чаль но го экс цен три си те та при ло же ния на груз -
ки при ня то рав ным 1 см. Его ве ли чи на обус -
лов ле на мон таж ным до пус ком в со от ве тствии
с [6]. Для сжа тых эле мен тов при ни ма лось ОНС
трех ти пов:
n ОН в се че нии от су тству ют; 
n с оста точ ны ми сжи ма ю щи ми на пря же ни я -

ми (ОСН) на кром ках по я сов, об услов лен -
ны ми свар кой по яс ных швов; 

n с оста точ ны ми рас тя ги ва ю щи ми на пря же -
ни я ми (ОРН) на кром ках по я сов, об услов -
лен ны ми на плав кой хо лос тых ва ли ков или
про гре вом кро мок.

Все го было про счи та но бо лее 1000 мо де лей
эле мен тов. В ре зуль та те ана ли за по лу чен ных
дан ных уста нов ле но сле ду ю щее (с уче том дан -
ных [1]):
n вли я ние ОН на по ве де ние эле мен тов под на -

груз кой для все го ди а па зо на из ме не ния
про чнос тных свойств ма те ри а ла ха рак те ри -
зу ет ся по хо жи ми за ви си мос тя ми: зоны
ОРН, рас по ло жен ные на кром ках по я сов,
спо со бству ют уве ли че нию, а в ра йо не по яс -
ных швов – сни же нию ве ли чин не су щей
спо соб нос ти;

n на и бо лее су щес твен ные рас хож де ния в ве -
ли чи нах не су щей спо соб нос ти для сжа тых
свар ных эле мен тов с по яс ны ми шва ми и без 
них на блю да ют ся в ди а па зо не ве ли чин гиб -
кос ти от 60 до 80;

n для эле мен тов с зо на ми ОРН на кром ках по -
я сов рас хож де ния на чи на ют ся с ве ли чин
гиб кос ти, пре вы ша ю щих 40;

n вли я ни ем ОНС на устой чи вость эле мен тов
мож но пре неб речь при усло вии, что про гиб
эле мен та при кри ти чес кой на груз ке (ве ли -

чи не не су щей спо соб нос ти) не пре вы ша ет
20 % от ве ли чи ны на чаль но го экс цен три си -
те та (это со от ве тству ет ве ли чи не от но си -
тель но го экс цен три си те та m = 2,5…2,7).
Пос ле об ра бот ки ре зуль та тов ма те ма ти чес -

ко го экс пе ри мен та были уста нов ле ны за ви си -
мос ти для опре де ле ния ко эф фи ци ен тов: про -
доль но го из ги ба для та ко го со сто я ния сжа то го
эле мен та, при ко то ром в на и бо лее на пря жен -
ном се че нии на пря же ния не пре вы ша ют пред е -
ла упру гой ра бо ты ста ли (се че ние ра бо та ет
упру го, мак си маль ные на пря же ния в се че нии 
s max £ Ry , раз ви тие плас ти чес ких де фор ма ций
от су тству ет), j lel f R m= 1( , , ); учи ты ва ю ще го
вли я ние плас ти чес ких де фор ма ций в на и бо лее
на пря жен ном се че нии, g lpl f R m= 2 ( , , ), а так же
вли я ние уве ли че ния про ги ба при раз ви тии
плас ти чес ких де фор ма ций, g lben f R m= 3( , , ).

Та кой под ход был при нят по сле ду ю щим
со об ра же ни ям. Извес тно, что ко эф фи ци ент про - 
доль но го из ги ба за ви сит от гиб кос ти, ко то рая, в
свою оче редь, за ви сит от при ве ден ной дли ны
эле мен та и ра ди у са инер ции се че ния. При усло -
вии упру гой ра бо ты ма те ри а ла мож но счи тать,
что для раз лич ных се че ний, но с оди на ко вы ми
па ра мет ра ми ( , , )R m l  ве ли чи на ко эф фи ци ен та
про доль но го из ги ба бу дет оди на ко ва. К тому
же, при цик ли чес ком на гру же нии вы со ко го
уров ня раз ви тие плас ти чес ких де фор ма ций бу -
дет спо со бство вать по яв ле нию оста точ ных про -
ги бов при раз груз ке, по э то му при про ек ти -
ро ва нии та ких ко нструк ций не льзя до пус кать
раз ви тия плас ти чес ких де фор ма ций.

Раз ви тие плас ти чес ких де фор ма ций в се че -
нии мо жет быть учте но ко эф фи ци ен том g pl . Его 
ве ли чи на в пер вую оче редь за ви сит от фор мы
по пе реч но го се че ния. Фи зи чес кий смысл ко эф -
фи ци ен та g pl  – это от но ше ние ве ли чи ны ко эф -
фи ци ен та про доль но го из ги ба, опре де лен но го
при рас че тах с уче том раз ви тия плас ти чес ких
де фор ма ций j pl , к ве ли чи не ко эф фи ци ен та j el ,
т.е. g j jpl pl el= .

Ко эф фи ци ент, учи ты ва ю щий уве ли че ние
про ги ба при раз ви тии плас ти чес ких де фор ма -
ций, gben  (ана лог ко эф фи ци ен та h [3]) так же за -
ви сит от фор мы по пе реч но го се че ния. Его
фи зи чес кий смысл – это от но ше ние ве ли чи ны
об ще го про ги ба при по те ре не су щей спо соб нос -
ти ( )maxe e+  к ве ли чи не на чаль но го экс цен три си -
те та e, т.е. gben e e e= +( )max . При ме не ние это го
ко эф фи ци ен та в рас че тах устой чи вос ти сталь -
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ных ко нструк ций так же мо жет быть по лез ным
при ис поль зо ва нии фор мул (49) и (50) [3] в час -
ти опре де ле ния де йству ю щих из ги ба ю щих мо -
мен тов при сжа тии с экс цен три си те та ми, что
по зво лит пе рей ти от не де фор ми ро ван ной рас -
чет ной схе мы к де фор ми ро ван ной.

В ходе по сле до ва тель ной ап прок си ма ции
ре зуль та тов ма те ма ти чес ко го экс пе ри мен та ме -
то дом на и мень ших квад ра тов были по лу че ны
фор му лы для опре де ле ния ко эф фи ци ен тов 
j gel pl,  и gben .

Фор му ла для опре де ле ния ко эф фи ци ен та 
j el  име ет вид:

j lel f R m b R c= = × +1 1 1( , , ) (3)

В этой фор му ле:
b m1

2 2

2

0 0109 0 0896 0 0232

0 0608 0 4

= × - × + × +

+ - × +

( , , , )

( , ,

l l

l 36 0 108

0 0952 0 639 0 1462

× - × +

+ × - × +

l

l l

, )

( , , , );

m  (4)

c m1
2 2

2

0 069 0 0967 0 0635

0 308 0 409

= - × + × + × +

+ × -

( , , , )

( , ,

l l

l × - × +

+ - × + × +

l

l l

0 364

0 378 0 456 0 7852

, )

( , , , ).

m (5)

Ве ли чи на ко эф фи ци ен та g pl  за ви сит от
фор мы по пе реч но го се че ния. Для эле мен тов
дву тав ро во го и ко роб ча то го се че ний, де фор ми -
ру ю щих ся в плос кос ти мень шей жес ткос ти,
фор му ла для опре де ле ния ко эф фи ци ен та g pl
име ет вид:

g lpl f R m b R c= = × +2 2 2( , , ) . (6)

В этой фор му ле:
b m2

2 2

2

0 320 0 456 0 07

1 138 1 672

= - × + × - × +

+ × - × +

( , , , )

( , ,

l l

l l 0 248

0 196 0 288 0 0392

, )

( , , , );

× +

+ - × + × -

m

l l

(7)

c m2
2 2

2

0 153 0 105 0 102

0 464 0 207

= × - × - × +

+ - × + ×

( , , , )

( , ,

l l

l l + × +

+ × - × +

0 558

0 126 0 227 1 0622

, )

( , , , ).

m

l l

(8)

Как и ко эф фи ци ент, учи ты ва ю щий раз ви -
тие плас ти чес ких де фор ма ций, ко эф фи ци ент 
gben  за ви сит от фор мы по пе реч но го се че ния.
Для эле мен тов дву тав ро во го и ко роб ча то го се -
че ний, де фор ми ру ю щих ся в плос кос ти мень -
шей жес ткос ти, он опре де ля ет ся по фор му ле:

g lben f R m a m b m c= = × + × +3 3
2

3 3( , , )  . (9)

В этой фор му ле:
a R R

R R

3
2 2

2

0 496 4 534 1 181

1 018 4 179

= - × + × - × +

+ × - ×

( , , , )

( , ,

l

+ × +

+ - × + × -

0 924

0 0354 0 509 0 0532

, )

( , , , );

l

R R

 (10)

b R R

R

3
2 2

2

2 498 19 07 5 385

5 263 18 696

= × - × + × +

+ - × + ×

( , , , )

( , ,

l

R

R R

- × +

+ × - × +

5 150

0 645 2 968 0 72

, )

( , , , );

l (11)

c R R

R

3
2 2

2

1 583 17 467 5 312

4 191 16 312

= - × + × - × +

+ × -

( , , , )

( , ,

l

× + × +

+ - × + × -

R

R R

6 003

0 623 3 047 0 00892

, )

( , , , ).

l (12)

В при ве ден ных выше функ ци ях при ня ты
сле ду ю щие об озна че ния: R Ry= 410 от но си -
тель ное рас чет ное со про тив ле ние ста ли (пред е -
лы из ме не ния 205 410£ £Ry ); m e A Wc= ×  –
от но си тель ный экс цен три си тет (е – экс цен три -
си тет; А – пло щадь се че ния; Wc – мо мент соп-
ро тив ле ния се че ния для на и бо лее сжа то го во -
лок на); l l= 100 – от но си тель ная гиб кость сжа -
то го эле мен та (пред е лы из ме не ния гиб кос ти 
20 120£ £l ).

В об щем виде фор му лу для вы чис ле ния ко -
эф фи ци ен та про доль но го из ги ба мож но за пи -
сать сле ду ю щим об ра зом:

j j gpl el pl= ×  . (13)

Вли я ние ОНС мо жет быть учте но пу тем
вве де ния до пол ни тель но го ко эф фи ци ен та b f rs, , 
учи ты ва ю ще го на ли чие и вид ОНС в по я сах и,
соотве тствен но, воз мож ность бо лее ран не го
или по здне го пе ре хо да ма те ри а ла в плас ти чес -
кое со сто я ние, чис лен ное зна че ние ко то ро го
пред ла га ет ся оп ре де лять по фор му ле:

b
s s

f rs
str com
f

res str
f

y
fR,

( )
( )

,
( )( )

= +

¢

1  , (14)

где s str com
f

( )
( )¢  – рас тя ги ва ю щие (сжи ма ю щие) на п -

ря же ния на кром ках по я сов (ОРН при ни ма ют ся 
со зна ком «плюс», ОСН – со зна ком «ми нус»)
опре де ля ют ся по ме то ди ке [1]; sres str

f
,

( )  – рас тя ги -
ва ю щие на пря же ния в по я сах при пред ва ри -
тель ном на пря же нии вы тяж кой по я сов спо со -
бом упреж да ю ще го раз огре ва [5]; Ry

f – рас чет ное 
со про тив ле ние ста ли по я сов, МПа.
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Тог да не су щую спо соб ность сжа тых эле -
мен тов мож но оце нить по фор му ле:

s
j

g bf
pl

c f rs y
fN

A
R=

×
£ × ×,  , (15)

где s f  – на пря же ния на кром ках дву тав ро вых и
ко роб ча тых се че ний.

Та ким об ра зом, в ходе про ве де ния ма те ма -
ти чес ко го экс пе ри мен та по лу че ны за ви си мос -
ти, по зво ля ю щие пе рей ти от не де фор ми ро ван -
ной рас чет ной схе мы к де фор ми ро ван ной при
вы пол не нии ин же нер ных рас че тов не су щей
спо соб нос ти сталь ных эле мен тов, под вер жен -
ных осе во му сжа тию с из ги бом, что по зво ля ет
по лу чить ре зуль тат с бо лее вы со кой точ нос тью.

Вы во ды.
1. Оста точ ные на пря же ния не из беж но воз -

ни ка ют в эле мен тах сталь ных ко нструк ций в
про цес се из го тов ле ния всле дствие при ме не ния
тех но ло ги чес ких опе ра ций, свя зан ных с ло каль -
ным раз огре вом.

2. Обыч но вли я ние не упру гих свойств ста -
ли и ОНС на не су щую спо соб ность сжа тых эле -
мен тов учи ты ва ет ся пу тем уве ли че ния или
умень ше ния ве ли чи ны ко эф фи ци ен та про -
доль но го из ги ба j j( )e . Та кой спо соб тре бу ет
при ме не ния со от ве тству ю щих фор мул для оцен -
ки сте пе ни вли я ния ОНС на ве ли чи ну ко эф фи -
ци ен та про доль но го из ги ба j j( )e , осно ван ных,
как пра ви ло, на дан ных экс пе ри мен таль ных
ис сле до ва ний.

3. Пред ло же на ин же нер ная ме то ди ка уче та
вли я ния не упру гих свойств ста ли и ОНС при
вы пол не нии ин же нер ных рас че тов не су щей
спо соб нос ти сталь ных эле мен тов, под вер жен -
ных осе во му сжа тию с из ги бом, пу тем вве де ния
до пол ни тель ных ко эф фи ци ен тов j el , g pl , gben
и b f rs, . Ме то ди ка по зво ля ет оце нить сте пень
вли я ния от ме чен ных выше фак то ров на не су -
щую спо соб ность эле мен тов с дос та точ ной для
прак ти чес ких це лей точ нос тью.
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Міністе рством регіональ но го роз вит ку, будівниц тва та жит ло во-ко му наль но го гос по да рства Украї -
ни у м. Києві 14 квітня 2011 р. на базі ТОВ «Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го» було про ве де но
прак тич ний семінар «Нові нор ми і стан дар ти у ме та ло будівництві». Провідні фахівці інсти ту ту
озна йо ми ли пред став ників про ек тних інсти тутів, ви щих на вчаль них за кладів Украї ни, підприємств
із ви го тов лен ня будівель них ме та ле вих ко нструкцій та спеціалізо ва них будівель но-мон таж них
організацій із прак ти кою за сто су ван ня раніше при й ня тих дер жав них будівель них норм та дер жав них
стан дартів Украї ни, а та кож із особ ли вос тя ми роз роблення но вих нор ма тив них до ку ментів у галузі
про ек ту ван ня, ви го тов лен ня, мон та жу, оцінки відповідності та без печ ної експлу а тації ме та ле вих
ко нструкцій із сталі та алюмінію.

У пе реліку ак ту аль них пи тань, що та кож роз гля да лись на семінарі, – под аль ший роз ви ток вітчиз-
няного нор му ван ня і стан дар ти зації, підви щен ня ви мог до надійності та без пе ки у будівництві,
гар монізація національ ної сис те ми стан дар ти зації із міжна род ни ми, доцільність ство рен ня
Технічно го комітету «Ме та ло будівниц тво».

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ



НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ 
КЛЕЄНИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ АРКОВОГО ТИПУ

Знач ним до сяг нен ням вітчиз ня ної будівель -
ної га лузі ми ну ло го століття є впро вад жен ня

в прак ти ку по ло жис тих арок про гоном 18 і 24 м,
які стали ти по вими. Зас то со ву ва ли ся стріль -
часті арки про гоном 45 м, за ввиш ки в гре бені
22,5 м. Досвід експлу а тації арок та інших ко н -
струкцій із клеєної де ре ви ни (ККД) показав зни -
жен ня ними не су чої здат ності при дот ри манні
при про ек ту ванні ви мог чин них нор ма тив них
до ку ментів. Як ви я ви ло ся, це відбу ва ло ся через
суттєву різницю на пру же но го ста ну клеєної де -
ре ви ни згідно з нормами про ек ту ван ня порівня -
но з дійсним на пру же ним ста ном, при яко му
межа міцності ма теріалу до ся гається раніше,
ніж мак си мальні нор мальні та до тичні на пру -
жен ня набувають відповідних роз ра хун ко вих
опорів. Дійсний на пру же ний стан клеєної де ре -
ви ни виз на че ний як склад ний (СНС). Осно вою
но вої кон цепції про ек ту ван ня ККД є вра ху ван -
ня СНС, фізич на суть і ма те ма тич на фор ма лі-
зація яко го вик ла дені в [1].

По ло жисті арки. Як свідчить досвід за сто су -
ван ня арок і ек спе ри мен тальні досліджен ня,
руй ну ван ня їх відбу вається на ділянці, де діє
мак си маль ний зги наль ний мо мент у роз тяг ну -
тій зоні пе рерізу між не й траль ною пло щи ною і
ни жньою кром кою (рис. 1).

Для різних роз ра хун ко вих схем арок (дво -
шарнірна, три шарнірна, без шарнірна) не дос -
тат ньо ви ко на ти пе ревірки на такі мож ливі ком - 
бінації роз ра хун ко вих зу силь: Mmax і Nвід, Qвід;
Nmax і Mвід, Qвід; Qmax і Mвід, Nвід. З по зиції но вої

кон цепції про ек ту ван ня ККД згідно з нор ма ти -
ва ми не обхідні до дат кові пе ревірки в умо вах
СНС клеєної де ре ви ни, бе ру чи до ува ги, що не -
без печ не спо лу чен ня на пру жень s s s t0 , , ,зг r
може склас ти ся в будь-яко му невідо мо му пе ре -
різі x у місці з орди на тою z.

На значній дов жині арки від зги наль но го
мо мен ту у на прям ку до кри виз ни ви ни ка ють
радіальні на пру жен ня, що впливають на роз тяг
по пе рек во ло кон клеєної де ре ви ни і до ся га ють
мак си маль но го зна чен ня на не й тральній пло -
щині

sr p M rbh. max,=1 5  . (1)

При відно шенні r/f > 7 зміщен ням не й т -
раль ної пло щи ни по пе реч но го пе рерізу, як це
відбу вається в кри во му брусі, мож на знех ту ва ти 
і вва жа ти епю ри на пру жень s s tзг r, ,  си мет рич -
ни ми віднос но не й траль ної пло щи ни.

Нап ру же ний стан арок. Гіпо те тич но в арці
мож ливі різні співвідно шен ня s 0  і sзг  у СНС
клеєної де ре ви ни: пер ший, коли - >s s0 зг  ; дру -
гий – - <s s0 зг  в очіку ва но му не без печ но му
місці з орди на та ми в пе рерізі zв або zн. Роз гля не -
мо ці ви пад ки.
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к.т.н., професор

Рис. 1. Роз ра хун ко ва схе ма СНС по ло жис тих арок



Вва жається, що в верхній зоні пе рерізу су -
марні на пру жен ня від по вздо вжньо го зу сил ля і
зги ну діють уздовж во ло кон. Ця умовність по яс -
нюється тим, що роз ра хун кові опо ри де ре ви ни
зги ну і стис ку вздовж во ло кон одна кові, що доз -
во ляє ви ко рис то ву ва ти в співвідно шенні типу 
s R, із яких скла дається квад ра тич ний кри терій
міцності клеєної де ре ви ни при СНС, у чи сель -
ни ку суму на пру жень, а в зна мен ни ку роз ра хун -
ко вий опір Rc.

Пер ший ви па док. У місці з орди на тою zв
діють такі на пру жен ня: стис ку вздовж во ло кон 
- +( )s s0 зг zв

, ско лю ван ня вздовж во ло кон tzв
,

радіальні +sr zв. , які об чис лю ють ся за фор му -
лою (21) СНиП ІІ-25-80 і вик ли ка ють роз тяг
клеєної де ре ви ни по пе рек во ло кон, якому вона
опи рається дуже сла бо.

Цей на пру же ний стан клеєної де ре ви ни, ви -
хо дя чи з за галь но го кри терію її міцності при
СНС (фор му ла (5) [1]), фор малізується умо вою
міцності
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1 . (2)

У місці з орди на тою zн  діють на пру жен ня
стис ку вздовж во ло кон - -( )s s0 зг zн

, ско лю ван -
ня tzн

 та радіальні +sr н. . Цей на пру же ний стан
фор малізується на ступ ною умо вою міцності:
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1 . (3)

Відповідно до роз та шу ван ня по ви соті ба га -
то ша ро во го пе рерізу до щок виз на че но го со рту
в зна мен ни ках формул (2) і (3) ви ко рис то ву -
ють ся відповідні роз ра хун кові опори клеєної
деревини.

Дру гий ви па док. Нап ру жен ня від зги ну пе ре -
ви щу ють на пру жен ня стис ку від по вздо вж ньо го
зу сил ля і на пру же ний стан арки в по пе реч но му
пе рерізі змінюється. Ком по нен ти СНС і роз ра -
хун кові умо ви міцності клеєної де ре ви ни у
верхній і нижній зо нах пе рерізу бу дуть такі:
n у місці з орди на тою zв – такі самі, як і в пер -

шо му ви пад ку;
n у місці з орди на тою zн роз тя гу вздовж во ло -

кон + -( )s sзг zн0 , tzн
, +sr zн. ; умо ва міцності
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1 . (4)

На явність у зна мен ни ку пер шої скла до вої
умо ви міцності роз ра хун ко во го опо ру кле єної
де ре ви ни роз тя гу вздовж во ло кон Rp , а не роз-
ра хун ко во го опо ру зги ну Rзг , мож на по яс ни ти
тим, що Rр<Rзг і така заміна на пру жень за без пе -
чує більшу надійність пе ревірки міцності кле -
єної де ре ви ни за умови над зви чай но без печ но го 
СНС, коли в роз тяг нутій зоні пе рерізу діють
радіальні на пру жен ня роз тя гу по пе рек во ло кон.

Аналіз умов міцності. Вирішальним з на ве -
де них умов міцності клеєної де ре ви ни при СНС
буде сумісний вплив на пру жень, при комбінації
яких міцність ма теріалу ви чер пається раніше
ніж при інших комбінаціях різних на пру жень.
Як свідчить аналіз умов міцності з різни ми ком -
бінаціями на пру жень в їхніх скла до вих, на й не -
без печнішою комбінацією буде та, коли в роз -
тяг нутій зоні по пе реч но го пе рерізу діють дос -
тат ньо ве ликі радіальні на пру жен ня роз тя гу по -
пе рек і до тичні вздовж во ло кон. Та кою є умо ва
міцності (4). Це підтвер джується ха рак те ром
руй ну ван ня по ло жис тих арок при їх за сто су -
ванні та вип ро бу ванні. З по зиції фізич но го яви -
ща, яке відбу вається в клеєній де ре вині і фор -
малізо ва не умо вою міцності (4), її не без пека по -
ля гає в тому, що внаслідок над зви чай но низ ь кої 
міцності клеєної де ре ви ни роз тя гу по пе рек во -
ло кон (різні дже ре ла да ють межу міцності роз -
тя гу по пе рек во ло кон 6…9 МПа, за СНиПом
роз ра хун кові опо ри всьо го 0,25…0,35 МПа),
кількісна «міра відповідаль ності» в умо вах (3) і
особ ли во (4) скла до вої ( ). .sr z pн

R 90
2  за ли шає ма -

ло ре зер ву для інших скла до вих, а отже і на пру -
жень t і ( )- +s s0 зг  в умові (3) і ( )s sзг - 0  в
умові (4) в місцях із виз на че ною орди на тою zн
у роз тяг нутій зоні пе рерізу.

Гіпо те тич но мож на при пус ти ти мож ли -
вість та ко го СНС при дуже ве ли ко му зги наль но -
му мо менті і, як ре зуль тат, ве ли ко му зна ченні
радіаль них на пру жень +sr  ви чер пан ня міцності 
клеєної де ре ви ни не тільки в місці з орди на тою
zн , а й по не й тральній пло щині, де +sr  мак си -
мальні і згідно з (3) без – у чи сель ни ку пер шої
скла до вої на пру жень sзг  з на пру жен ня ми по
не й тральній пло щині s 0, tmax , sr.max  у скла до вих 
лівої час ти ни умо ви міцності (3).

Стрільчасті арки. Най по ка зовішим з по зиції 
імпе ра тив ності пе ревірки міцності клеєної де ре -
ви ни в умо вах СНС є роз ра ху нок стрільчас тих
арок (рис. 2).
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При не си мет рич но му гравітаційно му на -
ван та женні на пру жені ста ни піва рок відрізня -
ють ся (від до дат ко во го вітро во го на ван та жен ня
різни ця НС піва рок стає ще більш помітною).

У лівій піварці на деякій її ділянці діє зги -
наль ний мо мент, що змен шує кри виз ну еле мен -
та. Від ньо го в клеєній де ре вині з’яв ля ють ся
радіальні на пру жен ня +sr , які вик ли ка ють роз -
тяг кле єної де ре ви ни по пе рек во ло кон (епю ра 
sr  в пе рерізі 1–1). У правій піварці діє зги наль -
ний мо мент, що збільшує кри виз ну еле мен та, і
від ньо го в клеєній де ре вині з’яв ля ють ся ра -
діальні на пру жен ня стис ку по пе рек во ло кон
(епю ра sr  у пе рерізі 2–2). Склад ний на пру же -
ний стан клеєної де ре ви ни в лівій піварці ство -
ре ний сумісним впли вом на пру жень, що пока -
зані в пе рерізі 1–1, і пе ревірку міцності ма теріа -
лу слід ви ко ну ва ти за од но тип ни ми фор му ла ми 
для пер шо го ви пад ку НС по ло жис тих арок. СНС
у правій піварці по ка за но в пе рерізі 2–2 з мак си -
мальним зги наль ним мо мен том, і пе ревірку слід
ви ко ну ва ти в різних місцях цьо го пе рерізу.

У верхній зоні пе рерізу 2–2 в місці з орди на -
тою zв  за на ступ ною фор му лою:
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1 , (5)

у якій індек си «с» або «р» при роз ра хун ко во му
опорі R у зна мен ни ку пер шої скла до вої озна ча -
ють те, що Rc або Rp при й мається відповідно до
зна ка на пру жень уздовж во ло кон.

Міцність клеєної де ре ви ни з по зиції СНС у
лівій піварці по вин на ви чер па ти ся раніше, ніж у 
правій. Саме так відбу ло ся в ар ко вих по крит тях
складів про го ном 45 м, які вхо ди ли до тех но -
логічних спо руд підприємств із пе ре роб ки ка -
лійної си ро ви ни*. Ви пад ки руй ну ван ня ви я ви -
лася не по о ди но ки ми, для вста нов лен ня їх при -
чин була ство ре на спеціаль на комісія, до скла ду
якої вхо див і ав тор статті. Однією з при чин ста -
ла по мил ка про ек ту валь ників. Експерт не звер -
нув ува гу на відсутність пе ревірки міцності
клеєної де ре ви ни в умо вах СНС. Тоді це було за -
ра но. Але відсутність роз ра хунків на радіальні
на пру жен ня – це серй оз на по мил ка про ек ту -
валь ників, хоча подібний роз ра ху нок відсутній
у СНиП ІІ-В.4-71. Зап ро по но ва на нова ко нст -
рук тив на фор ма – стрільчас та арка. Тре ба було
з’я су ва ти особ ливість на пру же но го ста ну клеє-
ної де ре ви ни. Теорія роз ра хун ку кри во го бру са
містить ся в підруч ни ках з опо ру ма теріалів. Пе -
ревірні роз ра хун ки по ка за ли, що міцності кле -
єної де ре ви ни було не дос тат ньо не тільки на
роз тяг по пе рек во ло кон, а з ура ху ван ням її
якості – навіть на стиск по пе рек во ло кон, не го -
во ря чи про перевірку в умовах СНС.
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Рис. 2. Роз ра хункова схе ма СНС стрільчас тих арок

* Клімен ко В.З., Бєлов І.Д. Вип ро бу ван ня та об сте жен ня будівель них ко нструкцій і спо руд. – К.: Осно ва.– 2005. – 200 с.



Укруп нен ня арок на буд май дан чи ку, підси -
лен ня арок у про гоні, вуз лах на опо рах і в гре бені. 
Розміри по дов жині окре мих відправ них ма рок
за ле жать більше від об ме жен ня на га ба рит ко н -
струкції, що транс пор тується, ніж від тех но -
логічних мож ли востей підприємства. В умо вах
СНС клеєної де ре ви ни укруп нен ня арок було
склад ним технічним за вдан ням. Із ба гать ох за -
про по но ва них ко нструкцій жо рстких вузлів
укруп нен ня найнадійнишим є ву зол сис те ми
ЦНДІБК ім. Ку че ренка на по хи ло вклеєних ме -
та ле вих стрижнях [2].

Не обхідність у підси ленні арок може з’я ви -
ти ся на тих ділян ках, де діють значні на пру жен -
ня роз тя гу по пе рек во ло кон де ре ви ни і ви ни кає
не без печ ний СНС ма теріалу. Підси лен ня у ба -
гать ох випадках може ста ти ефек тив ним за хо -
дом щодо надійності та еко номічності арок.
Здійсню ва ти підси лен ня мож на по пе реч но, а
кра ще – по хи ли ми до во ло кон вклеєними
стриж ня ми з ар ма тур ної сталі. Роз ра ху нок та ко -
го підси лен ня не склад ний, тех но логія ви ко нан -
ня про ста. Підси лен ня арок збільшен ням роз -
мірів по пе реч но го пе рерізу призводить до зрос -
тан ня їх ма теріалоємності та зни жен ня ко рис -
но го на ван та жен ня на арки. Слід мак си маль но

ви ко рис то ву ва ти ве ли ку віднос -
ну міцність клеєної деревини.

Підси лен ня на опо рах для
арок се редніх і ве ли ких про гонів
спри чи не не дво ма об ста ви на ми:
впли вом ве ли ких вер ти каль них
ре акцій і знач ним го ри зон таль -
ним роз по ром. Зас то су ван ня ап -
ро бо ва них в ар ках ма лих про го-
нів опор них ста ле вих баш маків
із по хи ло роз та шо ва ним упо ром,
на який спи рається ско ше ний то -
рець арки, не при й нят ний. На віть 
коли вис та чає міцності де ре ви ни
в ско ше но му торці від рівно -
діючо го вер ти каль но го і го ри зон -
таль но го зу сил ля за умо ви знач но 
мен шо го роз ра хун ко во го опо ру
де ре ви ни зми нан ню під ку том
[1], упор є та ким, що го ри зон -
тальні розміри баш ма ка (го ри -
зон таль но го опор но го лис та) не
доз во ля ють прак тич но вирішити
спи ран ня арок на ни ж че роз та шо -
ва ну ко нструкцію. Змен шен ня го -

ри зон таль них розмірів баш ма ка при зве де до
суттєвого по гір шен ня НС клеєної де ре ви ни в
зоні опор но го вуз ла. Про по ну ють ся ко нструкції 
вузлів, в яких ре акція і розпір пе ре да ють ся на
арки не че рез ме та леві лис ти, а че рез вклеєні ме -
та леві стрижні (рис. 3). Зав дя ки цьо му в ро бо ту
вклю чається суттєво більший об сяг клеєної де -
ре ви ни. Роз ра ху нок подібних вузлів не вик ли -
кає труд нощів.

Жорсткі гре бе неві вуз ли арок мож на здійс -
ню ва ти за при нци пом ко нструк тив но го рішен -
ня [2]. Шарнірні гре бе неві вуз ли в за леж ності
від роз ра хун ко вих зу силь про по нується ви ко -
ну ва ти за при нци пом вузла, що наведено на
рис. 4.

                                                                                                        
[1] Нова кон цепція про ек ту ван ня ве ли коп ро го но вих ко н -

струкцій з клеєної де ре ви ни / Збірник на уко вих праць
ВАТ «УкрНДІпро е ктсталь ко нструкція ім. В.М. Шима-
но всько го». – 2010. – № 6. – С. 30–40.

[2] Клімен ко В.З. Ефек тив ний ко нструкційний ма теріал –
клеєна де ре ви на // Будівниц тво Украї ни. – 2009. –
№ 9 –10. – С. 16–20.

Надійшла 15.04.2010 р. y
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Рис. 3. Прин ци пові ко нструкції опор них вузлів

Рис. 4. Прин ци пові ко нструкції гре бе не вих вузлів



ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРОПОРЦІЙ ФАСАДІВ ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД

Пок ра щан ня ком по зиційно го вирішен ня ар хі-
тек ту ри про мис ло вих спо руд і ком п лексів є

до сить ак ту аль ним для ве ли ких і се редніх міст
Украї ни. Пла но ве ве ден ня на род но го гос по да р -
ства за Ра дя нсько го Со ю зу мало свої по зи тивні
сто ро ни, які ви яв ля лись у сис тем но му і цен т -
ралізо ва но му будівництві ме режі про мис ло вих
об’єктів, ви роб ни чих підприємств, цехів, май с -
те рень, фаб рик, за водів тощо. Це по тре бу ва ло
і сис тем но го підхо ду до ти по во го про ек ту ван ня
і будівниц тва не тільки функціональ но-пла ну -
валь ної, але й об’ємно-про сто ро вої струк ту ри
май бут ньо го об’єкта. Про мис ло вий лан дшафт
ви ма гав не тільки вра ху ван ня місце вих рельє -
фів, при род но-кліма тич них умов, пе ре ва жа ю -
чих на прямків вітру, ге о сейсмічних ха рак те рис -
тик те ри торій, але й органічно го взаємоз в’яз ку
архітек ту ри май бут ньо го підприємства з ото -
чуючим се ре до ви щем та з суміжни ми лан дшаф -
та ми: не ру кот вор ни ми (при род ни ми) та ан тро-
поген ни ми (урбанізо ва ни ми, сільсько гос по да р -
сь ки ми, про мис ло ви ми та різни ми поєднан ня ми 
їх між со бою).

У те перішній час будівниц тво про мис ло вих 
спо руд і їх ком плексів в Україні ве деть ся, в
основ но му, на ко мерційній основі при ват ни ми
підприємця ми, фірма ми, за рубіжни ми кор по -
раціями і зрідка – дер жа вою. Таке будівниц тво
ви ко нується пе ре важ но за за кор дон ни ми тех -
но логіями і має розрізне ний ха рак тер. Кош ти
до сить час то вирішу ють – бути бу дин ку або
архітек тур но му ан сам блю на да но му місці чи ні. 
Ця тен денція не га тив но по зна чається, перш за
все, на архітек турі дуже ве ли ких, ве ли ких і се -
редніх міст Украї ни.

Саме в та ких містах у май бут ньо му буде
роз ви ва тись про мис ловість, бо це один з на й -
кра щих спо собів інвес ту ван ня і на й вигідніше
ле галь не капіта лов кла ден ня. І до сить час то такі
підприємства з’яв ля ють ся в межі міста (в т.ч. і
Києва). При цьо му, в них немає ве ли кої по тре -
би, оскільки місту не потрібна така ве ли ка кіль -
кість мо телів, ав то зап рав них станцій, ав тос то я-
нок, підприємств з об слу го ву ван ня ав то мобілів
тощо. Подібні про ра хун ки до сить чітко про с -
лідко ву ють ся в про ек ту ванні істо рич но го цен т -
ру сто лиці Украї ни, де доміна нта ми – ви сот ни-
ми бу дин ка ми – прак тич но зруй но ва на його

енер ге ти ка і про порційна струк ту ра, а в меж ах
ве ли кої кільце вої до ро ги, де мог ли б, на прик лад, 
зводитись нові жит лові ма си ви або ділові,
офісні цен три та тор го во-роз ва жальні ком плек -
си Києва, на томість не за бу до вані ділян ки або
безліч АЗС. При цьо му ці ділян ки зна хо дять ся в
при ватній влас ності і пе ре шкод жа ють пер спек -
тив но му рос ту і роз ши рен ню та ко го ве ли ко го
міста-мільйо не ра, як Київ. Подібна си ту ація
спос терігається по радіаль но-кільце во му пе ри -
мет ру міст До нець ка, Дніпро пет ро вська, Льво -
ва, За поріжжя та ін., що за ва жає при род но му
відцен трич но му роз вит ку жит ло вих і діло вих
ра йонів та відповідної суп ровідної інфрас трук -
ту ри та ких центрів.

Дійсно, пла ну ван ня і пер спек тив не про ек -
ту ван ня об’ємно-про сто ро вої ком по зиції і ху -
дож ньо-ес те тич но го об ра зу май бутніх міст на -
шої дер жа ви по вин но здійсню ва тись більш
цен т ралізо ва но. І ху дожні об ра зи приміських
про мис ло вих лан дшафтів ма ють тут не останнє
зна чен ня. Так, на залізнич них під’їздах до 45 %
укр аїнських ве ли ких і се редніх міст пе ре ва жа -
ють про мис лові та близькі до них лан дшаф ти.
Їх ес те тич ний виг ляд і об ра зи справ ля ють пер -
ше вра жен ня про місто, його меш канців і краї ну
в цілому.

Тому важ ли ви ми є при й о ми гар монізації
про порцій саме фа садів про мис ло вих спо руд.
Але про порції май бутніх спо руд і ком плексів
не обхідно вра хо ву ва ти вже в про цесі про ек ту -
ван ня, бо вони по винні бути тісно взаємо пов ’я -
зані з ото чу ю чим се ре до ви щем. Про порції –
це своєрідна мова архітек ту ри. Вони у виг ляді
співвідно шень (ню ан сних і кон трас тних) ле -
жать в основі го лов них по нять зод чес тва –
фор ми, фак ту ри і коль о ру. Зви чай но, найбільш
ви раз но про порції пе ре да ють ха рак тер і струк -
ту ру саме фор ми, об’єму і об’ємно-про сто ро вої
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ком по зиції. Ма ють зна чен ня прямі розміри, го -
ри зон тальні і вер ти кальні чле ну ван ня і обмірю -
ван ня бу дин ку або ком плек су, які утво рю ють
про порційний ряд (ПР), що утво рює в свою
чергу про порційну струк ту ру (ПСТ) ан сам блю,
а су мар на про порційна струк ту ра раз ом із ху -
дож ньо-ес те тич ною оцінкою ви яв ляє ха рак тер
і особ ли вості утво рю ва ної про порційної сис те ми 
(ПС) ком плек су або за галь ної архітек тур ної
ком по зиції (рис. 1).

Сама про порційна сис -
те ма архітек тур но го ан -
сам блю або ком плек су дає
зод чо му мож ливість ви я -
ви ти і підкрес ли ти спільні
риси но во бу до ви з архітек -
тур ним ото чен ням.

Та ким чи ном, при зда -
ва ло ся б аб со лют но різних
за ге о метрією об’ємно-
про с то ро вих вирішен нях
про мис ло во го об’єкта і су -
міжних із ним жит ло вих
ма сивів, їх може поєдну ва -
ти до сить чітка і ви раз на
спо рідне на про порційна
сис те ма. Не об ов’яз ко во, щоб
ці співвідно шен ня ба зу ва -
лись на про порціях «зо ло -
то го роз ти ну», «бо жес твен-
 ної про порції», єги пе т сько -
го подвійно го квадрата
тощо. Кож не су час не ан т -
ро по ген не се ре до ви ще вже 
має свою ав то ном ну і до -
сить склад ну про пор цій ну
сис те му, яку про ек ту валь -
ни ку не обхідно ви я ви ти і,
за мож ли вості, за сто су ва ти 
при про ек ту ванні но во го
архітек тур но го об’єкта ха -
рак терні про порційні за ко -
номірності існу ю чої забу -
дови (рис. 2). Про ек ту валь -
ник, роз роб ля ю чи ви сот -
ний бу ди нок, може зруй-
ну ва ти існу ю чу ПС, але ро -
би ти він це може після ре -
тель но го аналізу і обґрун -
то ва ної ар гу мен тації по-
дібних змін в архітек тур -
но му се ре до вищі. До цьо го 
часу ве ликі архітек то ри,

ху дож ни ки і вчені пе ре важ но досліджу ва ли
про порційні за ко номір ності жи вої при ро ди з
ме тою їх под аль шо го за сто су ван ня в мис тецтві – 
в кар ти нах, ску льп ту рах, архітек тур них ан сам б -
лях. Але ще не було скільки-не будь вда лих
спроб дослідити про пор ційні сис те ми вже існу -
ю чих архітек тур них ан самблів з ме тою за сто су -
ван ня їх за ко номірнос тей і пе рене сен ня на
но во бу до ву, при бу до ву з мо дернізацією або ре -
ко нструкцією.
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Рис. 1. Прик ла ди за сто су ван ня про порцій
у ком по зиційних вирішен нях ви роб ни чих будівель:

а – ком плекс га ря чих цехів ме та лургійно го комбінату; б – універ саль на ба га то по вер хо ва 
про мис ло ва будівля; в – до поміжні об’єкти в струк турі Міну си нсько го про мис ло во го вуз ла; 
г – до поміжні об’єкти в струк турі про мис ло во го вуз ла

б

а

г

в
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Рис. 2. Вирішен ня су час них про мис ло вих ком плексів в зоні, що межує з міською за бу до вою
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Рис. 3. Су часні тен денції в фор мо ут во ренні і гар монізації архітек ту ри про мис ло вих будівель і споруд
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Рис. 4. Про мис лові будівлі



На томість, такі про порційні сис те ми бе зу -
мов но існу ють. Це до ве ли ряд відо мих вче них,
що досліджу ва ли про бле ми про порційних сис -
тем і рит мос те ног рафії в архітек турі – Ле Кор -
бюзьє (мо ду лор), М. Гінзбург (сис те ма рит мо- 
сте ног рафії), Ю. Лєбєдєв (біот ек тонічне мо де -
лю ван ня в архітек турі), Й. Ше вель ов (при нцип
про порції), І. Ло ша ков (пси хо логія сприй нят -
тя), В. Ми хай лен ко і О. Ка щен ко (про порції в
біоніці та архітек турі) тощо. Такі досліджен ня
ле жать в основі про порційно го ме то ду оцінки
архітек тур но го се ре до ви ща. Основні по ло жен -
ня цьо го ме то ду по ля га ють у ство ренні орто го -
наль ної век тор ної сис те ми мо дулів, точ ка ми в
яких є при й няті відомі і невідомі ве ли чи ни, а
стрілоч ка ми (век то ра ми) по зна чені різно ма ніт -
ні співвідно шен ня між ними. Саме ці співвідно -
шен ня і ство рю ють основні ха рак те рис ти ки
да ної про пор ційної сис те ми. Ве ли чи на ми в да -
но му ви пад ку може бути та ве ли чи на, яку ми
вво ди мо і на ма гаємось ви ра ху ва ти: при пло -
щин но му варіанті – ви со та або пло ща (на фа -
саді, роз гортці), при об’ємно му роз ра хун ку –
об’єм (на пер спек тиві) тощо. Окрім того, при
ви борі та оціню ванні об’ємно-про сто ро вої ком -
по зиції не обхідно вра ху ва ти і про а налізу ва ти:
гар монізацію ге о метрії форм, гра фо а налітич ну
струк ту ру за галь ної ком по зиції, функціональ -
но-пла ну валь не вирішен ня май бут ньо го об’єк -
та і його архітек тур но го ото чен ня. За га лом, це
все не обхідно для гар монізації про порцій фа -
садів і за галь но го виг ля ду об ра но го ком по зи -
ційно го рішен ня. Гар мо нізація ви ко нується за
декілько ма основ ни ми на прям ка ми, які вра хо -
ву ють за галь ний аналіз про порційної сис те ми:
існу ю чої за бу до ви; но во го будівниц тва; сис те -
ми поєднан ня існу ю чої за бу до ви і но во го
будівниц тва (ком плек сний ана ліз); сис тем ний
аналіз існу ю чої за бу до ви і но во го будівниц тва
раз ом. Сис тем ний аналіз про порційної бу до ви
загаль ної ком по зиції і її гар монізації пе ре дба -
чає аналіз: ге о мет рич них форм, графічний, тек -
тонічний, про порційний та струк тур ний аналіз,
який вклю чає функ ціо наль но-пла ну валь ний і
об’ємно-архітек тур ний аналіз.

Архітек то рові об ов’яз ко во не обхідно вра хо -
ву ва ти основні фак то ри, що впли ва ють на фор -
му ван ня, роз ви ток і впро вад жен ня сис те ми
гар монійних про порцій в архітек турі яко гось
од но го виз на че но го типу бу динків: соціаль но-
еко номічні, при род но-кліма тичні, місто будівні,
функціональ но-тех но логічні, на уко во-технічні,

куль тур но-релігійні фак то ри, місцеві особ ли -
вості та тра диції, за галь ноп рий няті ка но ни
кра си тощо (рис. 3.).

При вра ху ванні всіх основ них фак торів, що
впли ва ють на фор мо ут во рен ня того чи іншо го
типу про мис ло во го бу дин ку або ком плек су,
мож на пе рей ти до вирішен ня про бле ми за вер -
шаль ної гар монізації його про порційної сис те -
ми, яка в ре зуль таті дещо змінить за галь ний
ха рак тер і струк ту ру архітек тур ної ком по зиції і
впли не на його ху дожній об раз. Таке про ек ту -
ван ня може відбу ва тись для умов: повністю но -
во го будівниц тва (на відкри тих ділян ках непо -
далік приміських те ри торій або в зоні кон так ту
з сільсько гос по да рським або урбанізо ва ним
лан дшаф том); до бу до ви (при бу до ви) в існу ю -
чо му про мис ло во му се ре до вищі; ре ко нструкції
існу ю чо го про мис ло во го ком плек су з по вною
або час тко вою (мо дернізацією) заміною по пе -
ред ньої функції підприємства. Всі три на прям ки 
та умо ви про ек ту ван ня і будівниц тва про мис ло -
вих об’єктів існу ють в ре аль но му сек торі еко -
номіки, оскільки кош ти мо жуть фіна нсу ва тись
як під повністю нове будівниц тво, так і під по -
вне і час тко ве пе репрофілю ван ня су час них під -
при ємств (мо дернізацію) у відповідності до
ви мог часу (рис. 4).

Не обхідно відзна чи ти, що гар монізація фа -
садів про мис ло вих будівель і спо руд відбу -
вається на основі вра ху ван ня про порційної
струк ту ри і сис те ми існу ю чо го архітек тур но го
се ре до ви ща. Нап рик лад, про порційний ряд, а
отже – і про порційна сис те ма ае ро портів і про -
мис ло вих спо руд суттєво відрізня ють ся одна від 
од ної. Отже, архітек то рові, який про ек тує про -
мис ло вий ком плекс в зоні кон так ту жит ло вої і
про мис ло вої за бу до ви, не обхідно чітко виз на -
чи тись яким шля хом він піде: по вної руй нації
існу ю чої про порційної сис те ми; об ов’яз ко во го
100 % вра ху ван ня існу ю чої про порційної сис те -
ми; шля хом син те зу двох (трьох) аб со лют но
різних за ха рак те ром і струк ту рою про пор цій -
них сис тем тощо.

Який би шлях не об рав архітек тор-про ек ту -
валь ник, сама його дослідниць ка ро бо та над
склад ним і тон ким світом пси хо логічно го
сприй нят тя різних за фор мою і про порціями
архітек тур них об’єктів вже є по зи тив ним фак -
том у зод честві і спри я ти ме над алі по кра щан ню
їх об’ємно-про сто ро вих вирішень.

Надійшла 05.05.2009 р. y
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАн ня до го ворів підря ду

Однією з важ ли вих пра во вих форм, що опо се ред ко -
вує ви ко нан ня пев ної ро бо ти з под аль шою пе ре да -

чею її ре зуль та ту, є до говір підря ду. Гла ва 61 «Підряд»
Цивільно го ко дек су Украї ни виз на чає за гальні по ло -
жен ня про підряд, які по ши рю ють ся на всі види
підряд них до го ворів.

Згідно зі ст. 837 Цивільно го ко дек су Украї ни за до -
го во ром підря ду одна сто ро на (підряд ник) зо бо в ’я зу -
ється на свій ри зик ви ко на ти пев ну ро бо ту за за в дан-
ням дру гої сто ро ни (за мов ни ка), а за мов ник зо бов ’я зується при й ня ти та опла ти ти ви ко на ну ро бо ту.

Розрізня ють окремі види до го ворів підря ду. Зок ре ма це будівель ний підряд, підряд на ви ко нан ня 
про ек тних та ви шук увальних робіт, по бу то вий підряд, що ре гу лю ють ся окре ми ми па раг ра фа ми ви -
ще заз на че ної гла ви. До говір на ви ко нан ня на уко во-дослідних або дослідно-ко нструк то рських та тех -
но логічних робіт теж відно сить ся до до го ворів підря ду, але че рез його особ ли вості, які по в’я зані з
не обхідністю над ан ня прав на ви ко рис тан ня ре зуль татів робіт, ав то рськи ми пра ва ми ви ко навців,
под аль шим над ан ням ліцензій та мож ли вою конфіденційністю ре зуль татів робіт, він виділе ний в
окре му гла ву Цивільно го ко дек су Украї ни (Гла ва 62).

Зо бов ’я зан ня підряд но го типу на відміну від зо бов ’я зань щодо пе ре дачі май на ре гу лю ють еко -
номічні відно си ни з над ан ня по слуг. Інши ми сло ва ми, підряд відно сить ся до та ких зо бов ’я зань, у
яких бор жник зо бов ’я зується не що-не будь дати, а що-не будь зро би ти, тоб то ви ко на ти пев ну ро бо ту. 
Ви ко нан ня ро бо ти підряд ни ком спря мо ва не на до сяг нен ня пев но го ре зуль та ту, на прик лад, ви го тов -
лен ня речі, здійснен ня її ре мон ту, поліпшен ня або зміна її спо жив чих влас ти вос тей або одер жан ня
будь-яко го іншо го ре зуль та ту, що має кон крет ний ре чо вий і відок рем ле ний від ви ко нав ця ви раз.
Останнє по яс нюється тим, що ре зуль тат ро бо ти підряд ник зо бов ’я за ний пе ре да ти за мов ни ку.

Однак, не тільки Цивільний ко декс Украї ни ре гу лює підрядні відно си ни. В Гос по да рсько му ко -
дексі Украї ни та кож є окре ма глава, що ре гу лює підрядні відно си ни в капіталь но му будівництві
(Глава 33). Вклю чен ня до Гос по да рсько го ко дек су Украї ни за галь них по ло жень щодо підря ду не ви -
пад ко ве. Це не обхідно перш за все тому, що в ко мерційно му об ороті ви ко рис то вується кілька видів
підря ду, які ма ють свої особ ли вості та не мо жуть бути, перш за все з мірку вань юри ди ко-технічно го
ха рак те ру, відоб ра жені в усіх де та лях і под ро би цях у спеціаль них нор ма тив них ак тах, та в цьо му й
немає не обхідності. Цілком дос тат ньо мати доб ре роз роб ле ну спільну час ти ну за ко но да вства про
підряд, щоб на її основі ско нстру ю ва ти прак тич но будь-який спе цифічний до говір підряд но го типу.

Будівниц тво об’єктів ви роб ни чо го та іншо го при зна чен ня, підго тов ка будівель них діля нок, ро -
бо ти з об лад нан ня будівель, за вер шен ня будівниц тва, при кладні та ек спе ри мен тальні досліджен ня і
роз роб ки тощо, які ви ко ну ють ся суб’єкта ми гос по да рю ван ня для інших суб’єктів або на їх за мов лен -
ня, здійсню ють ся на умо вах підря ду. Для ви ко нан ня та ких робіт відповідно до ст. 317 Гос по да рсько го 
ко дек су Украї ни мо жуть укла да ти ся до го во ри підря ду: на капіталь не будівниц тво (в т.ч. субпідря ду);
на ви ко нан ня про ек тних і досліджу валь них робіт; на ви ко нан ня ге о логічних, ге о де зич них та інших
робіт, не обхідних для капіталь но го будівниц тва; інші до го во ри.

За до го во ром підря ду на капіталь не будівниц тво відповідно до ч. 1 ст. 318 Гос по да рсько го ко дек -
су Украї ни одна сто ро на (підряд ник) зо бов ’я зується свої ми си ла ми і за со ба ми на за мов лен ня дру гої
сто ро ни (за мов ни ка) по бу ду ва ти і зда ти за мов ни кові у вста нов ле ний строк, виз на че ний до го во ром,
об’єкт відповідно до про ек тно-кош то рис ної до ку мен тації або ви ко на ти зу мов лені до го во ром
будівельні та інші ро бо ти, а за мов ник зо бов ’я зується пе ре да ти підряд ни ку за твер дже ну про ек тно-
кош то рис ну до ку мен тацію, над а ти будівель ний май дан чик, при й ня ти закінчені будівниц твом
об’єкти і опла ти ти ви ко нані роботи. По ло жен ня цьо го до го во ру по ши рюється на про ве ден ня робіт із 
но во го будівниц тва, ре ко нструкції, рес тав рації, капіталь но го ре мон ту будівель, спо руд, технічно го
пе ре осна щен ня підприємств (далі – будівниц тво об’єктів), а та кож окре мих ком плексів чи видів
робіт, по в’я за них із будівниц твом об’єктів, здійснюється на основі до го во ру підря ду.
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Під час укладан ня та ви ко нан ня усіх видів до го ворів підря ду, а особ ли во в капіталь но му
будівництві, не за леж но від дже рел фіна нсу ван ня робіт та фор ми влас ності за мов ни ка та підряд ни ка
(субпідряд ників) не обхідно дот ри му ва тись За галь них умов укла ден ня та ви ко нан ня до го ворів
підря ду, що ви чер пно вик ла дені в Цивільно му та Гос по да рсько му ко дек сах, а зраз ко вий до говір
підря ду в капіталь но му будівництві за твер дже но по ста но вою Кабінету Міністрів Украї ни від
01.07.2005 р. № 667.

Суттєвими в до го ворі підря ду є умо ви, що виз на ча ють його зміст. Зміст до го во ру підря ду має
свої особ ли вості, які час то зустріча ють ся в нор ма тив них до ку мен тах, «істотні умо ви до го во ру» – це
умо ви, що виз на чені уго дою сторін, спря мо ва ною на вста нов лен ня, зміну або при пи нен ня зо бов ’я -
зань, як по год жені сто ро на ми, так і ті, що при й ма ють ся ними як об ов’яз кові умо ви до го во ру
відповідно до за ко но да вства.

Істот ни ми умо ва ми до го во ру підря ду є: на й ме ну ван ня та реквізити сторін, місце і дата укла дан -
ня до го во ру підря ду, пред мет до го во ру підря ду, до говірна ціна, стро ки по чат ку та закінчен ня робіт,
пра ва та об ов’яз ки сторін, по ря док за без пе чен ня ви ко нан ня зо бов ’я зань за до го во ром підря ду, по ря -
док за лу чен ня субпідряд ників, ви мо ги до організації робіт, по ря док здійснен ня за мов ни ком кон тро -
лю за якістю ви ко нан ня робіт, дже ре ла та по ря док фіна нсу ван ня робіт, по ря док роз ра хунків за
ви ко нані ро бо ти, по ря док здачі-при й ман ня закінче них робіт, га рантійні стро ки якості закінче них
робіт, по ря док усу нен ня не доліків, відповідальність сторін за по ру шен ня умов до го во ру підря ду, по -
ря док вре гу лю ван ня спорів, по ря док вне сен ня змін до до го во ру підря ду та його розірвання.

На сьо годнішній день існує про бле ма офор млен ня (вик ла ден ня на па пері) усіх не обхідних, істот -
них умов до го во ру. Обся ги тек сту до го во ру час то «ля ка ють» до говірні сто ро ни, і вони ко рис ту ють ся
«дж ентльме нськи ми», «дружніми» до мов ле нос тя ми: «Не мов би ми з вами ба га то років співпра цюємо 
і не один вже до говір укла да ли, і сто сун ки скла лись у нас до сить довірливі...». Тому сто ро ни і вик ла да -
ють у до го ворі мінімум умов, а про реш ту про сто до мов ля ють ся. З ча сом при ви ник ненні не пе ред ба -
че ної си ту ації всі усні до мов ле ності однієї зі сторін миттєво втра ча ють силу, а по страж да ла сто ро на
за ли шається з до го во ром, який не га ран тує ви ко нан ня її прав. Адже «що на пи са но пе ром, не ви ру ба -
ти і со ки рою». А що не на пи са но – вже в до говір не вста виш. І з та ким усіче ним до го во ром навіть у
суді буває дуже важ ко (або навіть не мож ли во) що-не будь довести.

Ще однією про бле мою при офор мленні до го во ру підря ду є пра виль не вик ла ден ня пред ме та до -
го во ру.

У ньо му ма ють бути чітко виз на чені ви мо ги до його пред ме та щодо якості, кількості тощо. Заз -
ви чай пріори тет у фор му лю ванні пред ме та до го во ру, бе зу мов но, має за мов ник, який керується
своїми по требами. Однак це не озна чає, що підряд ни ку відво дить ся па сив на роль. Він та кож бере
участь в оцінюванні пред ме та, ви хо дя чи зі своїх ма теріаль них, про фесійних та інших мож ли вос тей.
У де я ких ви пад ках сто ро ни мо жуть і не по год жу ва ти ті чи інші ви мо ги до пред ме та до го во ру, якщо
вони без по се ред ньо пе ре дба чені спеціаль ни ми нор ма тив ни ми ак та ми, стан дар та ми, технічни ми
умо ва ми, зраз ка ми (на прик лад, у сфері по бу то во го об слу го ву ван ня, капіталь но го будівництва).

Відповідно до ст. 843 Цивільного ко дек су Украї ни в до го ворі підря ду виз на чається ціна ро бо ти
або спо со би її виз на чен ня. Як пра ви ло, при укладанні до го во ру будівель но го підря ду ціна виз на -
чається на підставі кош то ри су (твер до го або при близ но го).

При укла данні до го во ру підряд ник по ви нен по тур бу ва ти ся про те, щоб кош то рис був об ов’яз ко во
підпи са ний за мов ни ком. Не обхідність цьо го вип ли ває із ст. 844 Цивільно го ко дек су Украї ни, від по -
відно до якої «кош то рис на би рає чин ності та стає час ти ною до го во ру підря ду з мо мен ту його за твер -
джен ня за мов ни ком». Якщо на кош то рисі немає візи за мов ни ка, то, вва жай те, що його вза галі немає.

При укла данні до го во ру підря ду слід звер ну ти ува гу ще на один мо мент – по ря док опла ти ро бо -
ти. Так, Цивільний ко декс не за пе ре чує опла ту праці підряд ника авансом. Вод но час, якщо до го во ром
підря ду пе ре дба че но опла ту після ви ко нан ня ро бо ти або окре мих її етапів, за мов ник зо бов ’я за ний
спла ти ти підряд ни ку об умов ле ну суму після оста точ ної здачі ро бо ти за умо ви, що ро бо ту ви ко на но
на леж ним чи ном і у по год же ний строк або, за зго дою за мов ни ка, дос тро ко во.

Ви ко нан ня цих та інших ви мог за ко ну при укла данні до го ворів підря ду лише спри я ти ме дот ри -
ман ню дис ципліни, зок ре ма і в капіталь но му будівництві.

Надійшла 19.04.2011 р. y
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Вітаємо з 75-річчям
ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА

ЛЕБЕДИЧА
завіду ва ча на уко во-дослідно го та про ек тно го відділу но вих типів ко нструкцій

ТОВ «Укр інста лько н ім. В.М. Ши ма но всько го», кандидата технічних наук,
знаного фахівця у галузі металевих будівельних конструкцій

Ле бе дич І.М. після закінчен ня
Київсько го інсти ту ту інже нерів
вод но го гос по да рства був на п рав -
ле ний до про ек тно го інсти ту ту із
за сто су вання ме та ле вих ко н ст -
рукцій у будівництві (те пер – ТОВ
«Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но в -
сько го»), де пра цює вже по над 50
років. З 1970 р. очо лює один із
найбільших на уко вих та про ек т -
них підрозділів інсти ту ту.

Під керівниц твом Ле бе ди ча І.М.
та за його без по се ред ньої участі
роз роб лені численні про ек ти для
різних регіонів ко лиш ньо го СРСР,
за яки ми, зок ре ма, лише в Україні
збу до ва но: ан га ри в ае ро пор тах
міст Бо риспіль, Ми ко лаїв, До нецьк; ве ли кий ви -
со ко во льтний вип ро бу валь ний зал транс фор -
ма тор но го за во ду у м. За поріжжя; ба га то -
по вер хові пансіона ти у Кри му, се ред яких кор -
пу си са на торіїв «Фо рос» та «Сос но вий гай»;
про мис ло вий ком плекс за во ду роз подільних
при строїв у м. Ко ло мия; Те атр опе ри та ба ле -
ту у м. Харків; ре ко нструкція де бар ка де ра
Львів сько го залізнич но го вок за лу; універ саль -
ний ігро вий спор тив ний ком плекс «Олімп» у
м. Півден не; по крит тя над три бу на ми ста -
діону «Дніпро» в м. Дніпро пет ровськ та ба га -
то інших об’єктів.

Знач ний вне сок зро бив Ле бе дич І.М. у роз -
бу до ву Києва. Він є ав то ром не су чих кар касів
та ких виз нач них спо руд, як го тель «Київ»,
гро ма дський центр «Укр аїнський дім», інже-
не рний кор пус Інсти ту ту елек троз ва рю ван ня
ім. Є.О. Па то на, Дім торгівлі. За його про ек та -
ми збу до вані ви сот на будівля Національ ної
бібліот е ки Украї ни ім. В.І. Вер на дсько го та
оран же рей ний ком плекс у бо танічно му саду, а
та кож Ме моріаль ний ком плекс «Укр а їн ський
дер жав ний му зей історії Ве ли кої Вітчиз ня ної
війни 1941–1945 рр.», за що Ігор Ми ко ла йо вич

був на го род же ний орде ном. За його
участі роз роб ля ли ся складні про ек -
ти: кри тої спор тив ної аре ни фіз-
куль тур но-спор тив но го ком плек су
в м. Південне, но вих кор пусів Київсь -
ко го політехнічно го інсти ту ту,
Національ но го авіаційного універ-
си те ту; ви ко ну ва лась ре ко нст рук -
ція будівель Ки ївсько го опер но го
те ат ру, Те ат ру опе ре ти, філар -
монії, роз роб лені ко н ст рукції ку по -
лів Ми хайлівсько го Зо ло то вер хо го
со бо ру.

Ле бе дич І.М. – один із співав -
торів ре ко нструкції май да ну Не за -
леж ності, під його без по се реднім
керівниц т вом за про ек то ва ний ком п -

лекс об’єк тів київсько го залізнич но го вок за лу
«Півден ний».

У те перішній час Ле бе дич І.М. є керівни ком
адап тації про ек ту німець кої фірми «GMP» з ре -
ко нструкції го лов ної спор тив ної аре ни Украї -
ни НСК «Олімпійський» з ура ху ван ням ви мог
укр аїнських нор ма тив них до ку ментів.

Ре зуль та том його на уко вої діяль ності
ста ло роз роб лен ня Кон цепції та Прог ра ми
роз вит ку лег ких ме та ле вих ко нструкцій в
Україні, но вої сис те ми по криттів «Київ», яка
увійшла до ка та ло гу лег ких ме та ло ко нст рук -
цій, що ре ко мен до вані для за сто су ван ня в
Україні, а та кож но вої ко нструк тив ної сис те -
ми для кар касів ба га то по вер хо вих будівель.

Ле бе дич І.М. – дійсний член Академії
будівниц тва Украї ни та Академії архітек ту ри
Украї ни, де очо лює відділен ня ко нструкцій, ма -
теріалів та інже нер но го за без пе чен ня. Він ав -
тор 55 на уко вих ста тей та 28 ви на ходів.

На го род же ний орде ном «Знак по ша ни» та
ме да ля ми СРСР, відзна кою Київсько го місько го
го ло ви «Знак по ша ни». В 2006 р. став ла у ре а том
Дер жав ної премії Украї ни в га лузі архітек ту ри.
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Ком п’ю тер на ве рстка  – Цап ро Т.І.
Ди зайн об кла дин ки – Перь ков Д.О.

ДО ВІДОМА ДОПИСУВАЧІВ ЖУРНАЛУ !

Ви мо ги щодо публікації ста тей:

Ø Текст статті в елек трон но му виді, фото ав торів, ав то рська довідка (для на уко вих ста тей ще ано тація мо вою статті
та англійською, клю чові сло ва, УДК) у фор маті *.doc, docx, а та кож у роз дру ко ва но му виді.

Ø Ілюс трації над а ють ся підго тов ле ни ми у фор ма тах  tif, eps, jpg  – 300 dpi  або на па пе ро вих носіях для ска ну -
ван ня.

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, вчені зван ня, 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
* Ре дакція залишає за со бою пра во ре да гу ва ти та ско ро чу ва ти под ані ма теріали

ДО ВІДОМА РЕКЛАМОДАВЦІВ !

Вартість розміщен ня рек ла ми (з ура ху ван ням ПДВ та под ат ку на рек ла му)

Формат Розміри, мм Одноколірна,
ціна ум. од.

Двоколірна,
ціна ум. од.

Багатоколірна,
ціна ум. од.

А4 185 х 270 150 300 450

1/2 А4    85 х 270 185 x 130 75 150 240

1/4 А4    85 х 130 185 x    60 40 75 130

1/8 А4    85 x    60 20 40

ОБКЛАДИНКА (190 х 220 мм):

Ø 1-a сторінка   —  700 ум. од.                    Ø   3-я сторінка  —  500 ум. од.
Ø 2-a сторінка   —  600 ум. од.                    Ø     4-а сторінка  —  500 ум. од.





Адреса: вул. Фон тан на, 44, м. Макіївка, До нець ка обл., Украї на, 86123
Тел.:  (062) 330-31-77, Факс: (062) 341-37-66       E-mail: center_sts@ukr.net

ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського»

ДОНБАСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СВІТОВІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ

ПРИ ПРОДОВЖЕННІ РЕСУРСУ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОНЦТБ:
n Впро вад жен ня сис те ми ме нед жмен ту тех но логічної без пеки 

будівель них об’єктів три ва лої експлу а тації згідно з ви мо га ми ISO 9001:2000.
n Експер тне об сте жен ня ста ле вих  ко нструкцій, роз ра хун ки на ко розійну

стійкість, дов говічність та ре мон топ ри датність за озна ка ми гра нич них станів, 
виз на чен ня терміну експлу а тації ко нструкцій, оціню ван ня рівнів 
ри зиків при роз робленні про грам за без пе чен ня надійності та про дов женні
ре сур су відповідно до при нципів ISO 31000:2009.

n Експе ри мен таль ний кон троль та на гля до вий ау дит ко розійно го ста ну 
ко нструкцій, якості та дов говічності їх за хис них  по криттів із ура ху ван ням 
по ло жень ISO 12944:1998.

n Ство рен ня сис те ми моніто рин гу та діаг нос ти ки технічно го ста ну будівель них
об'єктів про мис ло вих підприємств на основі аналітич но-довідко вої бази 
да них «Ре сурс» за провідни ми ас пек та ми OHSAS 18001:2007.

n Підви щен ня кваліфікації фахівців-ек спертів з пи тань тех но логічної без пе ки 
на підставі кор по ра тив них освітньо-про фесійних про грам, які роз роб лені 
у відповідності з керівними вказівка ми щодо на вчан ня ISO 10015:1999.

ДонЦТБ має ви со кок валіфіко ва них фахівців
та на уковців, які ви ко ну ють на уко во-технічний
суп ровід про блем тех но логічної без пе ки
у складі на яв них ак ре ди то ва них ла бо ра торій:

n Вип ро бу валь ної ла бо ра торії «Технічна діаг нос ти ка».
n Вип ро бу валь ної  ла бо ра торії «За собів та ме тодів 

про ти ко розійно го за хис ту «Антикор-Дон».

СТВОРИ ВЛАСНУ КОРПОРАТИВНУ СИСТЕМУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ АВАРІЙНИХ СІТУАЦІЙ


