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Зареєстрований Міністерством юстиції України (свідоцтво КВ 16399-4871 
ПР від 02.02.2010). 

Затверджений Президією ВАК України як фахове видання (Бюлетень 
ВАК України, № 6, 2010 р.) 

Матеріали збірника схвалені на засіданні Вченої ради університету і 
рекомендовані до видання (протокол № 2 від 25 лютого 2013 р.). 

Наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в 
області будівельних матеріалів та технологій їхнього виготовлення, теорії 
опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методи їхнього 
розрахунку. Висвітлені окремі питання розрахунків та підсилення 
будівельних конструкцій, будівель і споруд. 

Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних 
організацій і виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, 
аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напряму. 
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