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 Сертифікат акредитації від 
Національного агентства України 
о технічній компетентності і 
незалежності в випробуваннях 
будівельних конструкцій і 
матеріалів;

 Система якості випробувань 
будівельних конструкцій і 
матеріалів



Структура і види діяльності

Випробувальний центр 

будівельних конструкцій

Система 

якості
Охорона праці

Експериментальні дослідження будівельних конструкцій

Обстеження, підсилення, реконструкція будівель і споруд

Виконання обстеження і аудитів якості матеріалів, 

конструкцій і вузлів на виробництвах

Проектування будівель і споруд

Науково-технічний моніторинг складних будівель і споруд

На стадіях проектування, виготовлення, монтажу і 

експлуатації

Київський національний університет будівництва і архітектури



Експериментальні дослідження 
будівельних конструкцій

Випробування цегли, 

зразків бетону 

Науково технічний супровід будівництва.

Визначення фактичної несучої здатності

будівельних матеріалів та виробів.

Випробування

матеріалів на

розтяг



Експериментальні дослідження 
будівельних конструкцій

Випробування 

фасадних

систем

Випробування елементів опалубки

Випробування анкерних

елементів

Випробування елементів

кріплення



Обстеження, підсилення 
реконструкція будівель і споруд

Експертна оцінка технічного стану будівель ДФС м.Києва.  

ГУ ДФС у м. Києві

по вул. Шолуденко 33/19. 

ДПІ у Деснянському

районі м. Києва

вул. Закревського 41

ДПІ у Святошинському

районі по вул. Верховинній, 9 

м. Києва

ДПІ у Печерському р-ні, 

м. Києва, вул. Лєскова, 2

ДПІ у Дніпровському р-ні, 

м. Києва вул. Харківське шосе, 4-а



Обстеження, підсилення 
реконструкція будівель і споруд

Реконструкція 

каналізаційного 

колектора м. Бровари 

Київської області 

Обстеження 

технічного стану 

будівельних 

конструкцій 

багатоквартирного 

житлового 

будинку в м. Бердичів, 

Житомирська обл.



Обстеження, підсилення 
реконструкція будівель і споруд

Реконструкція фасадів центрального 

корпусу «ДВНЗ КНЕУ ім.Гетьмана» за 

адресою проспект Перемоги, 54/1 в м. 

Києві

Обстеження технічного стану 

конструкцій сонцезахисних 

елементів та фасадів будівлі по 

вул. Еспланадна 8/10 в 

Печерському. районі м. Києва

Відновлення залізобетонних 

конструкцій чаш басейну 

та флагштоку «Київського 

палацу дітей та юнацтва» по 

вул. І.Мазепи,13 м. Києва



Діяльність структурного підрозділу

 Експериментальні вишукування по використанню неметалевих матеріалів по 

підсиленню несучих конструкцій в умовах вологого середовища по підсиленню печер 

Київо Печерської Лаври».

 Проведення спільних з Інститутом геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України 

досліджень та інструментальних вимірювань для розроблення методичної основи 

глобального моніторингу унікальних будівель і споруд.

 Сумісна робота з НДІБК по розробленню динамічних паспортів та методів 

діагностування технічного стану будівельних об’єктів.

 Розроблений ДCTУ-Н Б В.1.2-17:2016 «Настанова щодо науково-технічного 

моніторингу будівель і споруд» спільно з НДІБК. 

Участь в розробці ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016 «Визначення параметрів будівель, споруд і 

території забудови. Загальні вимоги»

 Участь у міжнародній науково-технічній конференції “Ефективні технології в 

будівництві”



Опубліковані статті в наукових журналах

 Бєлов І.Д., Гайдайчук В.В., Дєдов О.П., Вабіщевич М.О. Діагностика і моніторинг унікальних 

будівельних об’єктів. Стаття. Нові технології в будівництві № 31'16. 21-28 с.

В статті розглянутий стан нормативної документації по забезпеченню конструкцій безпеки
будівельних об'єктів в Україні. Розроблена методологія діагностики, основний порядок і
етапи проведення моніторингу. Наведені принципи математичного моделювання об'єктів
будівництва. Надані практичні приклади компонування систем раннього виявлення дефектів,
приведена комплексна структура вимірювань та приклади технічного оснащення.

 Sergey Shcherbina, Oleksander Britsky, Igor Belov… New Laser Informational Approaches For

Seismic Risk Assessment . Acta Geophysica/Instiute of Geophysics of Sciences and Committee of

Geophysics Polish Academy of Sciences.



 Кендзера О.В., Бєлов І.Д., Щербіна С.В…. Експериментальна перевірка розрахункової 

вібраційної моделі Великої Лаврської Дзвіниці Києво-Печерського заповідника. 

Стаття. Геоінформатика №2 (58) 2016. 68-77 с.

В роботі розглядаються питання використання

методів вібраційного діагностування і оброблення експериментальних

даних вимірювань на унікальних і відповідальних об’єктах будівництва,

для яких є актуальною швидка і ефективна оцінка поточного технічного

стану. В межах досліджень Великої лаврської дзвіниці були проведені

експериментальні геофізичні роботи покликані уточнити теоретичну

спектральну модель дзвіниці та розробити методичну базу для

створення оптимального алгоритму періодичного

контролю об’єкта.



 С.В. Щербіна, О.І. Бріцький, В.А. Ільєнко, І.Д. Бєлов , В.В. Остапенко, Ю.В. Лісовий, О.А. Цубін, 

О.П. Дєдов, П.Г. Пігулевський, О.О. Чалий, О.С. Кирилюк.

Дослідження провальних явищ в історичній частині Києва на території Національного 

заповідника «Софіїя Київська»

Розглянута методика досліджень небезпечних екзогенних процесів в ґрунтах (в тому числі
просідання та провали) в історичній частині м. Києва, на території Національного заповідника
«Софія Київська», з метою збереження комплексу історичних споруд,

як історичного та культурного надбання країн.



Участь у міжнародній науково-практичної конференції за підтримки UNESCO, ICCROM 
«Проблеми збереження та використання історичних підземних комплексів в умовах 

негативних техногенних впливів»

І. Д. Бєлов, М. О. Вабіщевич, О. П. Дєдов

Використання неметалевих конструкційних матеріалів в реставрації і укріпленні підземних 

історичних комплексів.

На прикладах виконаних підсилень підземних споруд пропонується застосування композитних

матеріалів в реконструкції і реставрації, що надає можливість довготривалого збереження

історичних конструкцій в експлуатаційному стані. Наведені результати теоретичних та

експериментальних вишукувань.

Несучий 

стрижень

Зовнішній захисний 

шар

Натурна модель 

склепіння Підсилення склепіння у 

Дальніх печерах


