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ПЕРЕДМОВА 

 

Будівельна техніка – це механізм або група механізмів, що здатна виконувати 

механічні рухи для перетворення енергії та матеріалів з метою заміни або полегшення 

фізичної і розумової праці людини і одержання нових продуктів. Залежно від кінцевої мети 

певні будівельні машини виконують послідовно ряд робочих процесів. За призначенням 

можна виділити основні групи будівельних машин: машини для виробництва підготовчих, 

земляних, дорожніх, бурових, палебійних, арматурних, бетонних, покрівельних, 

оздоблювальних робіт тощо. Машини можуть складатися з одного або кількох механізмів, 

двигунів та робочого органу і змінного обладнання. 

Існують такі види будівельних машин: бульдозери, бурильно-кранові машини, крани 

козлові, машини для бетонних і залізобетонних робіт, машини для опоряджувальних і 

покрівельних робіт, навантажувально-розвантажувальні машини, ручні машини та 

механізований інструмент тощо [13, с. 7; 17]. 

На державному зберіганні у ЦДНТА України знаходиться значний масив науково-

технічної документації, яка висвітлює історію та розвиток промислового та цивільного 

будівництва, а також будівництва об’єктів інфраструктури у нашій країні. Проблема 

розвитку будівельної галузі є однією з центральних і найменш досліджених в історії України 

XX століття.  

Актуальність теми полягає в тому, що лише нещодавно дослідники науки і техніки 

звернули увагу на історичні лакуни, що утворилися внаслідок недостатнього вивчення 

науково-технічної документації присвяченої особливостям зведення споруд. В першу чергу, 

це відноситься до машин і пристроїв за допомогою яких зводилися численні 

багатоповерхівки, корпуси промислових підприємств, шкіл, лікарень та інших споруд, без 

знання про які не можна створити цілісну картину еволюції та основних тенденцій у 

промислово-цивільному будівництві.  

До того ж стрімке зростання кількості будівництв об’єктів інфраструктури та 

житлово-будівельного фонду, який можна спостерігати в останні роки, зумовило підвищення 

інтересу дослідників до історії розвитку будівельної техніки.  

Керуючись бажанням доповнити знання про розвиток будівельної галузі в Україні 

напротязі XX століття інформацією про будівельну техніку, було вирішено звернути 

особливу увагу на відповідну науково-технічну документацію з фондів ЦДНТА України.  

У ЦДНТА України зберігаються проекти великогабаритних машин та ручного 

інструменту і приладів, які передбачалося використовувати у промисловому та цивільному 

будівництві. 
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Розробкою проектів великогабаритних машин (наприклад: високочастотний 

(вібраційний) розчинонасос, автонавантажувачі тощо) займалися: Науково-дослідний 

інститут будівельного виробництва «ЮжНИИ», Проектно-технологічний інститут 

«Укркраненерго», Головне спеціальне конструкторське бюро автонавантажувачів тощо.  

На основі опрацьованих систем класифікації інформації архівних документів, що 

відносяться до теми: «Будівельно-дорожнє машинобудування і виробництво обладнання для 

промисловості будівельних матеріалів» автори дійшли висновку, що великогабаритну 

техніку та ручний інструмент, який використовувався для шахтового будівництва 

(кріпленнєукладальники, бетонозмішувачі, рейкоукладальні машини, перекатні домкрати) 

можна  віднести до будівельної техніки спеціального призначення [6, с. 186-187; 15, с. 88; 18, 

с. 154; 19, с. 86]. 

З огляду на це, до інформаційно-довідкового видання було включено конструкторську 

документацію і звіти про науково-дослідну роботу Всесоюзного науково-дослідного 

інституту організації і механізації шахтового будівництва «ВНДІОМШБ» (ф. Р-68, к. 3-19, 3-

44) і Донецького державного проектно-конструкторського та експериментального інституту 

комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (ф. Р-45, к. 2-245) присвячену створенню 

машин для будівництва шахт. Також були включені звіти про науково-дослідні роботи 

київської філії Всесоюзного науково-дослідного інституту монтажних і спеціальних 

будівельних робіт, який займався розробкою номенклатури ручних інструментів для різання 

і торцювання труб з неметалевих матеріалів. (ф. Р-208, к. 3-69).  

Щодо ручного інструмент та приладів, то їх розробкою в різні десятиліття займалися 

НДІ звіти про науково-дослідну роботи яких зберігаються у ЦДНТА України. Зокрема, 

можна виділити три НДІ:  

1. Всесоюзний науково-дослідний інститут організації шахтового будівництва 

«ВНДІОМШБ», який розробляв механізовані інструменти для обслуговування конструкцій в 

горизонтальних гірничих виробках  (гідравлічний шляховий домкрат, допоміжна ремонтно-

шляхова установка ВПУ-1). 

2. Південний науково-дослідний інститут по будівництву «ЮжНИИ», який у 

перші повоєнні роки розробляв проекти нових типів ручних інструментів (ланцюгова таль 

для горизонтального переміщення вантажів з тяговим зусиллям 1 т, ножиці для різання 

покрівельного заліза) і приладів (електромеханічний обмежувач вантажопідйомності 

баштового крану БКСМ-5-5А)  

3. Київську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту по монтажним і 

спеціальним будівельним роботам, що розробляла ручний інструмент для різання і обробки 

труб з неметалевих матеріалів (газова і полум’яна горілки, електроножівки тощо). 
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Об’єкт дослідження  будівельна техніка у документах ЦДНТА України.  

Предмет дослідження  документи фондів ЦДНТА України з вищезгаданого питання. 

Територіальні межі  обумовлені місцезнаходженням фондоутворювачів – 

організацій-розробників НТД, промислових підприємств та науково-дослідних інститутів 

(переважно територія України). 

Хронологічні рамки:  1942-1995 рр. (обмежуються крайніми датами представлених у 

виданні документів). 

Мета роботи: ознайомлення дослідників проблеми зі складом та змістом архівної 

НТД, ґрунтовне висвітлення складу і змісту документів ЦДНТА України з даної теми і 

введення їх до наукового обігу.  

Для досягнення поставленої мети авторами вирішуються наступні задачі: 

− проведення аналізу складу і змісту архівної науково-технічної документації; 

− визначення вкладу в розвиток будівельної техніки організацій-розробників науково-

технічної документації ЦДНТА України; 

− створення пооб’єктних описових статей із наведенням анотацій до документів і 

зазначенням технічних характеристик і історичних відомостей щодо об’єкту опису; 

Наукова новизна. Представлена робота є першим у ЦДНТА України досвідом 

підготовки видання із детального висвітлення складу і змісту архівної документації 

присвяченої будівельній техніці. 

Під час укладання довідково-інформаційного видання були виявлені архівні 

документи (проектні та науково-дослідні роботи) відповідної тематики у фондах ЦДНТА 

України, проведено аналіз їх складу та змісту; визначені організації-розробники та склад 

авторських колективів; створені описові статті із технічною характеристикою об`єкту 

описання та зазначенням пошукових даних одиниць зберігання. 

Архівна НТД у фондах ЦДНТА України складається із конструкторської документації 

проектів будівельних машин і механізмів та звітів про науково-дослідну роботу.  

В основу видання покладено документи ЦДНТА України. Джерельну базу склали 

документи з 11 фондів науково-дослідних інститутів, заводів і спеціальних конструкторських 

бюро, які спеціалізувалися на розробці проектів і виробництві будівельної техніки: Р-2, Р-12, 

Р-45, Р-50, Р-55, Р-68, Р-104, Р-166, Р-189, Р-204, Р-208. Описано документи 12 комплексів: 

2-10, 2-53, 2-146, 2-232, 2-334, 2-245, 2-256, 3-4, 3-19, 3-44, 3-66, 3-69. У довідково-

інформаційне видання вміщено 81 описову статтю, у яких описано 71 об’єкт.    

Архівні документи, представлені у довіднику відображають основні тенденції 

розвитку будівельної техніки XX століття. Переважна більшість документації, що 

присвячена будівельній техніці у ЦДНТА України представлена документами з фонду 
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Харківського «ПромбудНДІпроекту» (ф. Р-2), діяльність якого починається у 1963 році, 

після об’єднання з Південним науково-дослідним інститутом по будівництву ЮжНИИ, який 

у свою чергу виник внаслідок перетворення Державної союзної науково-дослідної 

будівельної лабораторії «ЮжстройЦНИЛ» у науково-дослідний інститут в 1940 році [23, арк. 

135-168]. 

У фонді Харківського «ПромбудНДІпроекту» зберігаються звіти з НДР «ЮжНИИ» та 

«ЮжстройЦНИЛ», які були передані до технічного архіву після об’єднання Харківського 

«ПромбудНДІпроекту» з «ЮжНИИ». 

Звіти з НДР будівельної лабораторії «ЮжстройЦНИЛ», що відносяться до часів 

Другої світової війни, присвячені головним чином розробці установок для виготовлення 

дешевих будівельних матеріалів з відходів промислового виробництва, а також 

транспортування і відігрівання будівельних матеріалів в зимовий час [44; 46; 46]. 

«ЮжНИИ», що був попередником Харківського «ПромбудНДІпроекту» займався 

розробкою машин і приладів, що застосовувалися на будівництві переважно промислових 

споруд. Серед механізмів, що були розроблені у перші повоєнні роки, уваги заслуговує 

проект високочастотного розчинного вібраційного насосу для перекачування будівельних 

розчинів, розробленого співробітниками лабораторії експериментальних механізмів 

«ЮжНИИ» під керівництвом С. Н. Бєлєнко. Механізм експонувався на Другому 

всесоюзному конкурсі на кращу конструкцію машини для штукатурних робіт, що 

проводився у Москві в липні – серпні 1952 року  [35, арк. 7; 37, арк. 39]. 

Для потреб цивільного будівництва інститутом розроблялися нові види ручного 

будівельного інструменту, а також прилади для покращення експлуатаційних характеристик  

габаритних машин. Варто згадати про розроблені лабораторією автоматики під керівництвом 

А. М. Віницького проекти електромеханічних обмежувачів для баштових кранів БКСМ-5-5А 

та будівельних баштових кранів типу ОГП-1, які знайшли широке розповсюдження на 

будівництвах панельних п’ятиповерхових будинків, а також використовувалися для 

механізації транспортних і монтажних робіт [36; 40; 41]. 

Наступним фондоутворювачем ЦДНТА України матеріали звітів про НДР якого 

широко представлені у довідково-інформаційному виданні є Всесоюзний науково-дослідний 

інститут організації і механізації шахтового будівництва (ф. Р-68, к. 3-44). Цим НДІ 

розроблялися проекти машин для укладання рейок, тюбінгів, будівництва кріплень і 

землерийних робіт у вугільних шахтах. Також інститутом розроблявся ручний інструмент 

для механізації робіт пов’язаних з шахтовим будівництвом [51; 53; 54]. 

Якщо «ВНДІОМШБ» протягом багатьох років займався виключно питаннями 

механізації будівництва шахт, то інший інститут, звіти з НДР якого представлені у виданні, 
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спеціалізувався на проектуванні габаритних машин і ручного інструменту для максимальної 

механізації будівництва промислово-цивільних споруд і будівель. Мова йде про Науково-

дослідний інститут будівельного виробництва «НДІБВ» – одну з провідних організацій 

теренах колишнього СРСР, що займалася комплексною механізацією будівництв. [21, с. 1-2] 

Окрім цих трьох НДІ, до видання було включено звіти про НДР київської філії 

інституту «ВНДІмонтажспецбуд», присвячені створенню ручного інструменту для обробки 

труб. Оскільки прокладання системи підземних комунікацій має відношення до будівельних 

робіт, розробки «ВНДІмонтажспецбуд» було логічним включити до довідково-

інформаційного видання. [6, с. 186-187; 15, с. 88; 18, с. 154; 19, с. 86; 67]. 

Описові статті розташовані авторами у хронологічному порядку, без прив’язки до 

конкретного номеру фонду і комплексу. Тому, статті другого розділу, які були написані як на 

основі конструкторської документації так і звітів про НДР не розмежовуються.   

Розташування описових статей у хронологічному порядку обумовлено бажанням 

показати еволюцію будівельної техніки  - від простих установок для виготовлення дешевих 

будівельних матеріалів до складних механізмів для земельних робіт або переміщення 

багатотонних вантажів.          

Довідково-інформаційне видання структуроване з огляду на необхідність розкрити 

склад і зміст архівної НТД. Упорядниками виділено 3 розділи. 

У першому розділі: «До історії фондоутворювачів та організацій-розробників 

науково-технічної документації ЦДНТА України у галузі будівельної техніки» висвітлюється 

історія 9 науково-дослідних інститутів, 1 заводу і 1 спеціального конструкторського бюро, 

які зробили значний внесок у створення нової і модернізацію вже існуючої будівельної 

техніки. Статті у даному розділі розташовані на основі нумерації фонду, у порядку 

зростання. 

Другий розділ: «Великогабаритні будівельні машини» складається з описових статей 

в яких проаналізовано конструкторську документацію і звіти про науково-дослідну роботу, 

присвячені габаритним машинам та механізмам, які передбачалося використовувати у 

промисловому і цивільному будівництві, а також при будівництві шахт.  

Крім того, враховуючи безпосереднє відношення до будівництва, у матеріали видання 

було включено проекти опалубок для промислово-цивільного і шахтового будівництва  

допоміжних конструкцій, що надають монолітним конструкціям з бетону певних параметрів. 

[50; 62] 

У третьому розділі: «Ручний інструмент і пристрої у галузі будівництва» 

охарактеризовано звіти про НДР, присвячені розробці нового ручного інструменту, для 

максимальної механізації робіт у цивільному, промисловому, шахтовому будівництві, а 
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також будівництві трубопроводів. У розділі також описуються спеціальні пристрої, що 

використовувалися для випробування будівельних матеріалів в лабораторних умовах або для 

підвищення експлуатаційних показників будівельної техніки [36; 38; 39; 40]. 

Характеризуючи конструкторську документацію і звіти про науково-дослідну роботу 

треба відзначити, що однією з її особливостей є те, що вона створювалася організаціями-

розробниками виключно російською мовою. Про цю особливість в описових статтях окремо 

не згадується. Конструкторську документацію представлено текстовою (технічні умови на 

виготовлення, технічний опис, інструкція з експлуатації тощо) і графічною (кресленики: 

загального виду механізму, складальні і детальні кресленики окремих деталей) частинами.  

Так само, як і конструкторська документація, звіти про науково-дослідну роботу 

складаються з двох частин. До текстової частини відносяться: анотацію, технічні завдання, 

програму робіт і завдання на проведення експериментальних і теоретичних досліджень, 

розрахунки, кошторис тощо. Графічна частина складається з фотографій, схем, креслеників: 

загального виду та окремих частин того чи іншого пристосування.   

Для довідника було розроблено ґрунтовний науково-довідковий апарат: виділено 

перелік представлених фондів та комплексів НТД ЦДНТА України, найменувань 

підприємств-розробників та їх сучасних назв, складено список ілюстрацій, які розміщені в 

тому порядку, в якому розташовані описові статті у виданні. 

Іменний покажчик до видання налічує близько 1000 персоналій, які були залучені до 

створення нових і вдосконалення вже наявних зразків великогабаритної будівельної техніки, 

будівельних приладів і ручного будівельного інструменту. Іменний покажчик містить 

відомості про посаду і місце роботи кожного з розробників. На жаль посади деяких 

розробників встановити не вдалося через те, що вони не були вказані в конструкторській 

документації та звітах про НДР.     

Об’єктний покажчик містить перелік промислових підприємств, конструкторських 

бюро і науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутів, представлених у 

довіднику. 

Для зручності користування довідково-інформаційним виданням, було створено 

перелік назв звітів про НДР, на основі яких складено описові статті. 

Методичною базою роботи є: Державні стандарти, методичні рекомендації з 

підготовки інформаційно-довідкових видань та науково-довідкового апарату до них [1; 3; 4; 

5].    

Довідниково-інформаційне видання розроблено згідно з планом науково-видавничої 

діяльності ЦДНТА України на 2014-2018 роки у 2015 році у відділі використання інформації 

документів. Керівники роботи – М. А. Балишев, канд. істор. наук, доцент кафедри історії 
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науки і техніки Національного технічного університету «ХПІ», заступник директора ЦДНТА 

України, А. О. Алєксєєнко, начальник відділу використання інформації документів ЦДНТА 

України, відповідальний виконавець – Д. І. Ожиганов, молодший науковий співробітник 

відділу використання інформації документів ЦДНТА України. 

 
*** 

 Із повнотекстовою версією видання можна ознайомитися у читальному залі ЦДНТА України. 


