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Постановка проблеми 

Насіннєвий завод ТОВ«Стасі-
Насіння» (DuPont Pioneer), 

генпідрядник ТОВ «Етуаль»

Маслоекстракційний завод в 
с. Адампіль, Хмельницької обл.,

генпідрядник ТОВ «Етуаль»

Агропромисловий комплекс традиційно є
потужним драйвером економічного зростання
України, що забезпечує не лише продовольчу
безпеку країни, але й експортний потенціал.

Перспективним напрямком модернізації
аграрного сектору є кластерний розвиток
сільських територій шляхом використання
накопичених тисячолітніх традицій та
інтеграції найсучасніших технологій для
створення на базі існуючих сіл
високотехнологічних соціоекокомплексів,
покликаних вирішити важливі проблеми і
зберегти природний потенціал і культурні
традиції українського народу.

Необхідну матеріальну складову оновлення
соціально-виробничої інфраструктури АПК
становлять інноваційні будівельні технології .



Глобинський маслоекстракційний завод,
генпідрядник ТОВ «Етуаль»

ІННОВАЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Мета роботи – розробка і реалізація методологічних основ створення інноваційних
будівельних технологій для ефективного розвитку аграрного сектору, виходячи із єдності
економічних, соціальних та екологічних складових сталого розвитку суспільства, для
забезпечення продовольчої безпеки і експортного потенціалу країни.

Системність підходу забезпечується врахуванням життєвого циклу конструкцій будівель і
споруд АПК та сільської житлово-соціальної сфери, який базується на експериментально-
теоретичних дослідженнях та новітніх досягненнях інженерії, враховує досвід світових виробників,
побажання стейкхолдерів, та є успішно апробованим, за участю авторів роботи, на багатьох
унікальних об’єктах і підприємствах.

Результатом використання розроблених методологічних основ проєктування конструкцій
виробничих будівель і споруд АПК та житлово-соціальної сфери - є створення архітектурно-
конструктивно-технологічних систем з мінімальними витратами матеріалу при забезпеченні
вимог безпеки, функціональності, санітарно-гігієнічних вимог, економічності, екологічності
протягом їх життєвого циклу.



Напрямки розробок: 

Завод з кондиціонування насіння
«PIONEER», 

Елеватор у с. Піски, 
Житомирської обл.

1. Зелені еколого- орієнтовані будівельні технології
для аграрного сектору економіки України (Савицький
М.В., Ніколаєнко С.М., Бабенко М.М.).

2. Навантаження і впливи на будівельні конструкції
АПК (Махінько А.В.).

3. Інноваційні методики розрахунку прогресивних
будівельних конструкцій АПК (Махінько А.В., Махінько
Н.О., Семко В.О., Клименко Є.В., Атаманенко В.І.).

4. Інноваційні ефективні архітектурно-
конструктивно-технологічні системи будівництва і
реконструкції для об’єктів АПК і сільської житлово-
соціальної сфери (Савицький М.В., Семко В.О.,
Бабенко М.М.).

5. Забезпечення життєвого циклу будівель і споруд
АПК (Савицький М.В., Клименко Є.В., Семко В.О.).

6. Досвід впровадження інноваційних будівельних
технологій в практику спорудження об'єктів АПК і
сільської житлово-соціальної сфери (Атаманенко В.І.,
Ніколаєнко С.М., Махінько А.В., Савицький М.В.,
Семко В.О.).



Зелені еколого- орієнтовані будівельні технології для аграрного 
сектору економіки України

• Вирішення цієї проблеми здійснюється на основі наукового
обґрунтування архітектурно-конструктивно-технологічних
систем з врахуванням комплексу науково-технічних,
інноваційно-технологічних, еколого-орієнтованих, соціально-
спрямованих складових сталого розвитку для реформування
житлового будівництва і створення основних виробничих
фондів аграрному секторі економіки України, як однієї з
найбільш перспективної галузі.

• Монографії: «Аграрні соціокомплексив Україні», 2014.- 102
с.; «Методологія створення сталих екопоселень в Україні»,
2017. – 233 с.; «Sustainable Housing and Human Settlement,
Dnipro-Bratislava, 2018.- 263 с.

В 2019 р. Європейська Комісія прийняла Європейський зелений курс. Основна мета
цього курсу – сталий зелений перехід Європи до кліматично-нейтрального континенту до
2050 року. На сьогодні будівельний сектор європейської економіки є найбільшим
споживачем ресурсів. В цьому контексті надзвичайно важливим вбачається розвиток
зеленого будівництва і створення «Української національної системи екологічної
сертифікації об’єктів будівництва». Вперше в Україні розроблено Стандарт підприємства
«СТП ДВНЗ ПДАБА 01.01:2014. Екологічні вимоги до об`єктів нерухомості. Оцінка
відповідності. 2014», який може бути основою державного стандарту.

Враховуючи світові тренди базовою ідеєю роботи є створення та функціонування стійкої
сільської соціоекосистеми із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків,
потенціал якої буде достатнім для забезпечення потреб населення при мінімізації впливу на
навколишнє середовище.



Навантаження і впливи на будівельні конструкції АПК 
Навантаження і впливи відносяться до одних з

найменш досліджених компонентів розрахункової
системи. В роботі реалізовано сучасний підхід до
розгляду навантажень в контексті імовірнісного
представлення. Наводяться результати масштабних
експериментальних досліджень в лабораторних
умовах та методами CFD-аналізу і вагомі теоретичні
здобутки, що були покладені в основу 4 монографій.

Розроблено та представлено простий і лаконічний
математичний апарат (розрахункові моделі, методики
оцінки та ін.) для розрахунку основних груп
навантажень і впливів на будівельні конструкції АПК,
зокрема:

 обґрунтована імовірнісна модель максимумів випадкових
навантажень та максимумів внутрішніх силових факторів
в елементах металоконструкцій (напружень, зусиль) при
сумісній дії випадкових процесів навантаження. Модель
апробована на різних навантаженнях і впливах, чим
підтверджена правомірність її застосування на практиці.
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 побудована ймовірнісна
модель горизонтального на
вертикального навантаження
на ємності зберігання зерна в
рамках аналітичної
залежності Янсена-Кенена.

 розроблена узагальнена математична модель
дуалістичного подання вітрового навантаження
(статична та пульсаційна складові) у вигляді
квазістаціонарного випадкового процесу;

 

 представлені рекомендації по нормуванню коефіцієнту
сполучення кранових та атмосферних навантажень;

 розроблена методика, з відповідним програмним забезпеченням, по відстеженню та
статистичній оцінці локальних характеристик поривів вітру у вихідній реалізації
пульсацій швидкості вітру;

 в рамках кумулятивної моделі відмов розв’язана
задача про накопичення залишкових деформацій в
елементах будівельних конструкцій АПК;

 розроблено пакет прикладних програм для
моделювання снігового навантаження на покрівлях
споруд АПК;

Навантаження і впливи на будівельні конструкції АПК 









 

 

Будівлі та споруди АПК відрізняються значним різноманіттям. В структурі роботи
акцент приділений найбільш характерним класам об’єктів.

 розробка системи наукових методів встановлення
параметрів напружено-деформованого стану
елементів ємностей для зберігання зерна з
урахуванням ряду їх конструктивні особливостей;

 авторська методологія розрахунку конструкцій
ємностей зберігання зерна на надійність на основі
концепції коефіцієнта критичного фактору;

 інноваційна методика імовірнісного розрахунку
багатоболтових з’єднань листів корпусу
циліндричних ємностей.

 

 

Вирішення важливої науково-технічної проблеми оцінки 
надійності сталевих ємностей для зберігання зерна під 
дією випадкових змінних навантажень на основі єдиної 

методології розрахунку конструкцій на надійність.

 

 
2− 1− 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Інноваційні методики розрахунку прогресивних 
будівельних конструкцій АПК 

До основних наукових результатів належать:



 представлення практичної системи оцінки
внутрішніх зусиль окремих елементів
каркасу конічних покрівель циліндричних
ємностей зберігання різного діаметру;

 вдосконалення економіко-ймовірнісного
підходу із визначення ризиків відмов
ємностей зберігання, на основі якого
отримані нові аналітичні залежності для
оптимальних рівнів надійності їх
конструкцій.
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Елеватор на 77 000 т в м. Білопілля Сумської обл., 
генпроектувальник та генпідрядник ТОВ «Етуаль»

Інноваційні методики розрахунку прогресивних 
будівельних конструкцій АПК 



 розроблено інноваційний розрахунково-графічний метод для
визначення раціонального перерізу конструкцій, що поєднують
несучі й огороджувальні функції;

 теоретично обґрунтовано метод оцінювання ймовірності теплової
відмови огороджувальних конструкцій за основними
теплотехнічними показниками;

 представлено авторський метод нормування необхідного рівня
імовірності безвідмовної роботи огороджувальних конструкцій за
критерієм приведеного опору теплопередачі.

Вирішена науково-технічна проблема оцінки надійності та проектування 
раціональних несучих і огороджувальних конструкцій зі сталевих 

холодноформованих тонкостінних профілів.

Інноваційні методики розрахунку прогресивних 
будівельних конструкцій АПК 



 накопичення важливих експериментальних
даних щодо характеру роботи, міцності та
деформативності сталевих тонкостінних
профілів, профільованих настилів,
з’єднань, а також урахування їх спільної
роботи у складі конструкцій покрівель;

 корегування методу оцінювання ймовірності безвідмовної
роботи несучих елементів за критеріями несучої здатності
перерізу та втрати стійкості;

 розробка інженерної методики
розрахунку огороджувальних
конструкцій із термопрофілями та
представлення конструктивного методу
підвищення енергоефективності
огороджувальних конструкцій.

Надлегкі та економічні конструкції 
сільськогосподарських споруд 

Інноваційні методики розрахунку прогресивних 
будівельних конструкцій АПК 



Завод з виробництва біоетанолу, м. Золотоноша,
Черкаської обл., генпідрядник ТОВ «Етуаль»

Інноваційні методики розрахунку прогресивних 
будівельних конструкцій АПК 

 систематизація досвіду із розрахунку
конструкцій сталевих вертикальних
циліндричних резервуарів низького
тиску та розробка актуальних методів
розрахунку їх елементів;

 огляд сучасних технологій
конструювання вертикальних
циліндричних резервуарів та їх
практична реалізація.



 розроблена єдина статистична концепція розрахунку опор на
різні сполучення навантажень, що дозволяє швидко, ефективно
та з достатньою для практики точністю враховувати цілу низку
факторів, які ігноруються в традиційних методиках внаслідок
обчислювальних складностей;

Вирішена важлива науково-технічної проблема із створення 
розрахунково-теоретичної бази для проектування та оцінки 

надійності ґратчастих та суцільностінчатих опор

 представлена нова методика оцінки
динамічної реакції споруд
баштового типу на вітровий вплив
на основі застосування
запропонованої розрахункової
моделі пульсаційного впливу.

Інноваційні методики розрахунку прогресивних 
будівельних конструкцій АПК 



 розроблена аналітична модель із визначення повного
спектру аеродинамічних характеристик баштових опор;

 розроблена методика оцінки надійності несучих
конструкцій опор зв’язку із урахуванням
просторово-часової мінливості середнього вітру
та особливостей спектрального подання
поздовжньої та поперечної турбулентності;

 з оптимізаційних позицій теорії апріорних ризиків
сформульована узагальнена математична модель оцінки
оптимального рівня надійності будівельних об’єктів;

 в рамках теорії інформації систем із випадковими
параметрами сформульовані загальні принципи врахування
неповноти та некоректності вихідних даних при оцінці
надійності.

Інноваційні методики розрахунку прогресивних 
будівельних конструкцій АПК 



Реалізовані принципи інформаційного моделювання будівель, що є невід'ємною
складовою технології проєктування і технології виготовлення конструкцій будівель і
споруд. Створена інформаційна база даних типових конструкцій та побудовані
тривимірні моделі для супроводу життєвого циклу будівельних об’єктів.

BIM-проєктування та інтелектуальні методики цифрового моделювання 
будівель і споруд АПК



Дайджест основних наукових досягнень:

 методика побудови кінцево-елементних
сіток в задачах моделювання вітрових
впливів, реалізована у параметричному
вигляді;

 методика тривимірного моделювання
вітрових впливів на об'єкти АПК;

 вперше сформований спеціальний
аеродинамічний атлас, в якому наведені
графіки розподілу коефіцієнта вітрового тиску
по поверхні ємностей для переважної більшості
реальних компоновок силосних парків.

 

 

BIM-проєктування та інтелектуальні методики цифрового моделювання 
будівель і споруд АПК



Успішне впровадження
новітніх технологій в будівництво
об’єктів АПК залежить від
глобальної стратегії підприємства
і локальної практичної діяльності
спеціалістів. Поєднання окремих
практик створює унікальний
геном підприємства.

 розвиток промислового дизайну та створення
рішень конструкцій індивідуального
промислового дизайну.

 нові проєктні рішення для
будівельних конструкцій об'єктів
АПК;

Завод з переробки сої,
генпідрядник ТОВ «Етуаль»

Креативні технологічні естакади,
генпідрядник ТОВ «Етуаль»

Витяжні труби
паливних котлів на
біопаливі,
генпроектувальник
ТОВ «Етуаль»

BIM-проєктування та інтелектуальні методики цифрового моделювання 
будівель і споруд АПК



ПЕРШИЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ 
БУДИНОК В УКРАЇНІ «ОПТІМА-ХАУС» 

Переможець п'ятого Всеукраїнського
конкурсу Ibuild, «Еко будинок року –
мультикомфортний дім» 2017 р.
Міжнародна премія Альянсу Активного
будинку (Данія) «Кращий екологічний
будинок України» 2017 р.

Обладнання і технології
ґрунтобетону – дешевого місцевого
екологічного матеріалу.
Захищено 11 патентами України.

Конструкції з органічних
матеріалів рослинного походження
- основа концепції будівель «Три
нулі: енергії, викидів, відходів».
Впроваджені в компанії «Life
House Building» при будівництві
більше 50 будинків з
використанням солом’яних
панелей. Захищено 5 патентами
України, видано 3 монографії

Архітектурно-конструктивно-технологічні системи зеленого 
(екологічного) будівництва



Вперше в Україні розроблено сортамент малорозмірних елементів
для повнокомплектного зведення і реконструкції будівель і споруд
без застосування вантажопідйомних механізмів: стінові камені,
елементи перекриття і покриття, черепиця, елементи благоустрою.

Розроблено технологічне обладнання різної продуктивності.
Технологічне обладнання і масовий випуск елементів

впроваджено в Київській, Черкаській, Дніпропетровській,
Запорізькій обл., АР Крим.

Архітектурно-конструктивно-технологічна система будівництва і 
реконструкції з малорозмірних елементів



збірно-монолітне -
монолітне

(сітка колон 8х8 м):
Бетон – 42,2;
Арматура – 40,7;
Трудомісткість – 47,8;
Вартість – 30,9.

полегшене монолітне -
монолітне

Економія при 
влаштуванні 

перекритів, %: 

Бетон - 18,6
Арматура – 25,5

Архітектурно-конструктивно-технологічні системи будівництва з 
використанням монолітних полегшених і збірно-монолітних  перекрить



Вперше в Україні і Східній Європі для технології 3D-друку:
1. Сформульовано вимоги і розроблено матеріали;
2. На основі проведених досліджень розроблено метод контролю якості бетону;
3. Розроблені конструкції елементів будівель і споруд;
4. Проведено моделювання напружено-деформованого стану тонкостінних елементів будівель;
5. Виконано трансфер технології, а також експериментальне будівництво.

Інноваційні розробки захищені 16 патентами України.
Видана монографія «Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3D-друку

будівельних об’єктів».- Дніпро: ПДАБА, 2019.- 233 с.

Архітектурно-конструктивно-технологічна система будівництва з 
використанням технології 3D - друку



Забезпечення життєвого циклу будівельних конструкцій будівель і  споруд 
АПК. Прогноз  довговічності і проектування первинного захисту 

залізобетонних конструкцій  в агресивних середовищах

Значний обсяг залізобетонних конструкцій в сільскогосподарському виробництві зазнає дії
агресивних середовищ: агресивні ґрунтові води, мінеральні добрива і отрутохімікати, середовище
тваринницьких ферм, плавбасейни з водою яка містить хлор, протиожеледні реагенти, винна кислота
виноробної промисловості, агресивні середовища переробної промисловості, промислові стічні води і т.і.

Вперше в світовій практиці вирішена важлива науково – технічна проблема підвищення
ефективності застосування несучих залізобетонних конструкцій в умовах дії агресивних середовищ
шляхом розробки основ прогнозування та регулювання надійності конструкцій з врахуванням кінетики
корозії, за рахунок раціонального вибору конструктивно – технологічних параметрів первинного захисту.

Результати роботи впроваджені в 3 нормативні документи, серед яких: “Рекомендації по
забезпеченню надійності та довговічності залізобетонних конструкцій промислових будівель і споруд при
їх реконструкції та відновленні” та в посібнику “Довговічність бетонних та залізобетонних виробів і
конструкцій”.



 розроблено ряд математичних моделей експлуатації окремих конструкцій чи
будівельного об’єкта загалом на підставі застосування апостеріорної інформації;

 впроваджено градацію технічних станів конструкцій на підставі аналізу роботи
системи з урахуванням фактичного технічного стану;

 представлено методику визначення початкового та залишкового ресурсу
конструкцій будівель і споруд відповідно до стратегії експлуатації.

Забезпечення життєвого циклу будівельних конструкцій будівель 
і  споруд АПК. Діагностика, моніторинг, прогнозування 

та оцінка залишкового ресурсу 

Вперше в світовій практиці розроблені теоретичні і 
методологічні положення кількісної системи 

діагностики та оцінки технічного стану несучих 
залізобетонних конструкцій будівель та споруд на 
основі імовірнісних методів для одержання оцінок 

із заданою надійністю;



 розроблено методику розрахунку пошкоджених в процесі експлуатації конструкцій та
визначення залишкової несучої здатності пошкоджених елементів;

 введена чотирирівнева система
моніторингу технічного стану, що
дозволяє постійно отримувати
достовірну інформацію про величину
показника експлуатаційної
придатності (ПЕП), технічний стан
окремих конструкцій та будівельного
об’єкту вцілому;

 розроблено алгоритми та
програми прогнозування,
регулювання технічного стану
конструкцій та визначення
стратегії регламентних робіт у
процесі експлуатації.

Цифровий моніторинг технічного 
стану будівель та споруд АПК

Забезпечення життєвого циклу будівельних конструкцій будівель 
і  споруд АПК. Діагностика, моніторинг, прогнозування 

та оцінка залишкового ресурсу 



Забезпечення життєвого циклу будівельних конструкцій будівель і  
споруд АПК. Проектування і розробка ремонтних систем

а) Тγ=Тef; б) ліквідація дії середовища; в) сповільнення процесу старіння; г) ремонт або відновлення
конструкцій; д) періодичні ремонти; Тef – регламентований термін служби; Тγ – гамма-процентний
ресурс; Тγ, Тγ, … Тn – періодичність діагностики.

а) б) в) г) д)

Вперше розроблена методологія проектування ремонтних систем залізобетонних конструкцій на
основі принципу сумісності матеріалів.

Розроблено матеріали та технології для ремонту залізобетонних конструкцій: швидкотверднучі
сухі будівельні суміші на основі в’яжучих етрингітового типу, високорухомі ін’єкційні розчини,
полімерні композиції на основі модифікованих iзоцiанатiв.



Досвід впровадження інноваційних будівельних технологій в 
практику спорудження об'єктів АПК 

Табачна фабрика  «B.A.T. Tobacco 
Factory»  17 000 м2, 11,3 млн. у.о.

М’ясокомбінат GULLINBURS» 
6 400 м2,  5,24 млн. у.о.

Табачна фабрика  «JTI» 
10 000 м2, 14,4 млн. у.о.

Складське приміщення «G.C.HAHN»  
1 200 м2,  1,65 млн. у.о.

Кондитерська фабрика «DOMINIC» 
18 000 м2,  9,9 млн.у.о.

Підприємство «Атем» 
72 000 м2,  27,2 млн. у.о.

Окремі найбільш відомі інвестиційні проєкти, які реалізовано «під ключ»
інжиніринговою компанією «Етуаль» на основі впровадження інноваційних
будівельних технологій для сталого розвитку агропромислового комплексу.



Елеватор “БК Мегаполіс” 
(LNZ Group) на 77 тис т м. 

Білопілля Сумської обл.

Маслоекстракційний завод 
потужністю 1,5 тис.т/добу

с. Адампіль, Хмельницької обл.

Пивна компанія «Оболонь» 
11 000 м2, 5,6 млн. у.о.

Завод з виробництва біоетанолу
«GEA Wiegand» 10 000 м2,  37 млн. у.о.

Цех з кондиціонування
насіння с/г культур ТОВ 

«АПК Маіс» 
3774 м2, 1,9 млн. у.о. 

Завод з кондиціонування
насіння «PIONEER» 
концерн «DU PONT»
22 000 м2, 27 млн. у.о.

Завод з переробки сої та елеватор ТОВ 
«Глобинський переробний завод» концерн 

«Астарта» 11520 м2, 12,14 млн. у.о

Досвід впровадження інноваційних будівельних технологій в 
практику спорудження об'єктів АПК 



Науково-практичні засади роботи покладено в основу ряду нормативно-технічних документів України: 

Інноваційні будівельні технології для сталого розвитку 
агропромислового комплексу

 ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і
споруд. Теплова ізоляція будівель;

 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи
проектування конструкцій;

 ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки.
Реконструкція та капітальний ремонт;

 ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і
споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції;

 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на
конструкції. Вітрові навантаження;

 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на
конструкції. Снігові навантаження;

 ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і
споруд. Сталезалізобетонні конструкції;

 ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Конструкції будинків і
споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з
важкого бетону. Правила проектування;

 ДСТУ-Н Б ЕN 1995-1-1:2010 Єврокод 5.
Проектування дерев`яних конструкцій;

Кількість публікацій: 

 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків
та категорії складності об'єктів будівництва;

 ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014. Настанова з проектування
підпірних стін;

 ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016. Настанова з проектування
будівельних конструкцій з цільної і клеєної
деревини;

 ДСТУ Б В.2.6-210:2016. Оцінка технічного стану
сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються;

 ДБН В.2.6-161:2017. Дерев`яні конструкції;
 ДБН В.2.6-33:2018. Конструкції зовнішніх стін із

фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування;
 «Проектування дерев'яних конструкцій за Єврокодами

та національними додатками України - 2017»;
 Вперше в Україні розроблено Стандарт підприємства

«СТП ДВНЗ ПДАБА 01.01:2014. Екологічні вимоги
до об`єктів нерухомості. Оцінка відповідності - 2014»,
який може бути основою державного стандарту.

 Google Scholar - 1871, h-індекс (за роботою) = 14; 
 Web of Science – 42, h-індекс (за роботою) = 3; 
 Scopus – 97, h-індекс (за роботою) = 6. 

1093, в т.ч. 50 монографій та підручників (посібників), 
1045 статей (79 – у зарубіжних виданнях). 

Загальна кількість 
цитувань складає: 

Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 126 патентами. 
За даною тематикою захищено 7 докторських та 50 кандидатських дисертацій.
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