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     Абрашкевич, Ю.Д. Силовий аналіз параметрів річних машин під час роботи з відрізними 

абразивними армованими кругами / Ю. Д. Абрашкевич, Г. М. Мачишин, О. А. Марченко // 

Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2019. – № 2. – С. 38-47. 

   У статті наведені результати досліджень щодо впливу конструктивних та реживних 

параметрів ручних кутових шліфувальних машин на завантаженість оператора під час роботи з 

абразивними робочими органами. 
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     Андріанов, В.П. Особливості та проблеми технічного регулювання в будівництві / В. П. 

Андріанов // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2019. – № 2. – С. 31-38. 

Автор публікації протягом багатьох років займається питаннями технічного регулювання у 

галузі монтажних і спеціальних робіт. У статті розкриається сутність здійснення державної 

технічної політики у будівництві - технічного регулювання. 
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     Тарнопольський, Д.Й. Особливості технінчого стану та капітального ремонту моста метро 

через р. Дніпро в м. Києві / Д. Й. Тарнопольський, Д. О. Котлубей, О. В. Кот // Промислове 

будівництво та інженерні споруди. – 2019. – № 2. – С. 24-31. 

   В статті подається опис  технінчого стану та капітального ремонту моста метро через р. 

Дніпро в м. Києві. 
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     Шимановський, О.В. Парковий пішохідний міст через р. Дніпро в м. Києві / О. В. 

Шимановський, Д. О. Котлубей, П. М. Сташук // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 

2019. – № 2. – С. 19-24. 

В статті подається опис технічного стану Паркового мосту через р. Дніпро в м. Києві. 
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     Шимановський, О.В. Північний міст через р. Дніпро в м. Києві. Особливості технічного 

стану / О. В. Шимановський, Д. О. Котлубей, П. М. Сташук // Промислове будівництво та 

інженерні споруди. – 2019. – № 2. – С. 2-8. 

В статті подається опис технічного стану Північного мосту через р. Дніпро в м. Києві. 
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     Шимановський, О.В. Технічний стан автодорожньої частини Дарницького 

залізично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро. в м. Києві / О. В. Шимановський, 

Д. О. Котлубей, В. В. Шалінський // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2019. – № 2. 

– С. 8-14. 

В статті подається опис технічного стану автодорожньої частини Дарницького 

залізично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро. в м. Києві. 
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     Шимановський, О.В. Південний міст через р. Дніпро в м. Києві. Нинішній стан та 

перспективи / О. В. Шимановський, П. М. Сташук // Промислове будівництво та інженерні 

споруди. – 2019. – № 2. – С. 14-29. 

В статті подається опис технічного стану Південного мосту через р. Дніпро в м. Київі. 

 
 


