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Програма конференції  
 

BIM. Досвід та перспективи впровадження 
 будівельних інформаційних технологій 

9-10 грудня 2019 р. 
 
 

1-й день 
10.00-10.30 Відкриття конференції. Вітальне слово. 

Директор ДП НДІБВ Хижняк В.О. 
Представник Мінрегіону України. 
Представник КНУБА 
Представник Будівельної палати України 

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ, ПІДСИСТЕМ 
І ЕЛЕМЕНТІВ ВІМ В УКРАЇНІ 

10.30-10.45 СИНТЕЗ ВІМ-МОДЕЛЕЙ ТА ІНСТРУМЕТАЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ 
ПРИ ПРИЙНЯТТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ В 
УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ДЕФІЦИТУ.  
Григоровський П.Є., ДП НДІБВ 

10.45-11.00 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ В 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ І КОМУНАЛЬНИМИ ОБ’ЄКТАМИ  
Ніколаєв В.П., НАДУ при Президентові України  

11.00-11.15 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ ТЕХНОЛОГІЙ В 
БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 
Назаренко І.І., Українська рада інженерів будівельників, Академії 
будівництва України, Київський національний університет 
будівництва і архітектури; Савицький М.В., Придніпровська академія 
будівництва і архітектури; Кірюхін М.М, Українська рада інженерів 
будівельників, Спілка наукових і інженерних об’єднань України; 
Перегінець І.І., Академії будівництва України, Київський 
національний університет будівництва і архітектури; Куліченко Н.В,, 
Придніпровська академія будівництва і архітектури 

11.15-11.30 ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ. BIM ИНТЕГРАЦИЯ ПК ЛИРА-САПР С 
REVIT, RHINOCEROS И ДРУГИМИ ПРОГРАММНЫМИ 
КОМПЛЕКСАМИ. 
Городецький О.С., Лазарев А.А.  Ліра-САПР 

11.30-11.45 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ 5D BIM . 
Судак В.С., МНІАЦ «Інфобуд». 

11.45-12.00 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ 
У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
Адріанов В.П., ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського". 
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12.00-12.30 Кава-брейк 
12.30-12.45 ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАСТРОЙЩИКА. КАК УВЕЛИЧИТЬ 

ПРИБЫЛЬ В РЕАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  
Куликовский Д.П.,  BIM&IPD (Беларусь). 

12.45-13.00 ВАРТІСТЬ РЕСУРСІВ. ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 5D BIM. 
Січний С.Б.,  ССБ Електронікс.   

13.00-13.15 ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІМ ІНЖЕНЕРОМ-
КОНСУЛЬТАНТОМ. ISO 19650 У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ 
Рева С.Л. Громадська спілка «Міжнародна гільдія інженерів 
консультантів» 

ВІМ В УПРАВЛІННІ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОБ’ЄКТІВ 
13.15-13.30 ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ З 

УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСІВ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В ПК ЛІРА-
САПР.  
Барабаш М.С.,  Ліра-САПР. 

13.30-13.45 ЗАСТОСУВАННЯ ВІМ У БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЯХ ПОВНОГО 
ЦИКЛУ Залізняк М.  Корпорація "Ріел", КНУБА.  

13.45-14.00 УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ В ВІМ: ВІД ПРОЕКТА ДО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ.  
Cмірнов Ю.О., Allbau Software. 

14.00-15.00 Перерва 
ІНСТРУМЕНТИ ВІМ 

15.00-15.15 BIM. НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ. СОЗДАНИЕ ОБЬЕКТОВ 
БУДУЩЕГО. 
Макаров Д.С., Autodesk. 

15.15-15.30 MAGICAD - НОВИЙ РІВЕНЬ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНЖЕНЕРНИХ ПРОЕКТІВ. 
 Євтушенко С.П., Аркада. 

15.30-15.45 ТЕХНОЛОГІЯ BIM НА ПЛАТФОРМІ ALLPLAN.  
Баранецька Д., Softprom by ERC. 

15.45-16.00 ALLPLAN BIMPLUS – ХМАРНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ.  
Торяник  Д., Softprom by ERC 

16.00-16.15 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
СБОРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЯХ. 
Горб О.І., NGC. 

16.15-16.30 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ БИМ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ. 
Бабченко В.,  Leika. 

16.30-17.00  
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2-й день 
ВІМ У ПРОЕКТУВАННІ, ЕКСПЕРТИЗІ, БУДІВНИЦТВІ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
10.00-10.15 РЕАЛІЇ ВІМ-ПРОЕКТУВАННЯ. ДОСВІД ПРОХОДЖЕННЯ 

ЕКСПЕРТИЗИ У ВІМ-ФОРМАТІ.  
Галімов М. Р.,  Кожем’яченко Н.О.,  ТОВ «НБК». 

10.15-10.30 ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ. ЕЛЕКТРОННА ЕКСПЕРТИЗА 
БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ BIM.  
Виноградов В. В. СЕО компанії BIM prove та ООО «Вітан-Естейт». 

10.30-10.45 ВІМ У ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ.  
Терновий В.І., Уманець І. М., КНУБА.   

10.45-11.00 КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ШАБЛОН КАК 
ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ  
Менейлюк А. И., Никифоров А. Л., Менейлюк И. А. ОГАСА 

11.00-11.15 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В ВІТЧИЗНЯНИХ 
КОМПАНІЯХ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ- BIM.  
Чертков О.Ю., Цегельний В.О., Єрмолович Д.С., КНУБА 

11.15-11.30 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИБОРУ ЕФЕКТИВНИХ 
ВАРІАНТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПЕРШИХ 
МАСОВИХ СЕРІЙ. 
Дубельт Т. М., ОДАБА. 

11.30-11.45 ECODOMUS -  BIM-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ 
І СПОРУД (3D + ІНФОРМАЦІЯ + АСУ ТП).  
Лопатин Е.Ю.,  Аркада. 

11.45-12.00 ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ ВИБОРУ 
СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ НА ЕТАПІ ЇХ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ.  
Чуканова Н.П., ДП «НДІБВ» 

12.00-12.30 Кава-брейк 
ВІМ У ГЕОДЕЗІЇ ТА ПРОСТРОВОМУ ПЛАНУВАННІ 

12.30-12.45 ВИКОНАННЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ БІМ МОДЕЛЮВАННЯ. 
Гандзюк В.А. ПрАТ «Систем Солюшнс». 

12.45-13.00 ФОРМУВАННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ БАЗ ДЛЯ 
ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА.  
Ковальонок Т.М., КМДА Департамент містобудування та архітектури  

13.15-13.30 ТЕХНОЛОГІЇ АВІАЦІЙНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ  
ТОПОГРАФІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ. 
Карпинський Ю.А., Малашенкова С.  Науково-дослідний інститут 
геодезії і картографії 

13.30-13.45 ВИКОРИСТАННЯ ГЕОРАДАРА В ВІМ ТЕХНОЛОГІЯХ.  
Галушко М., ПрАТ «Систем Солюшнс».   

13.45-14.00 ДОСВІД РОБОТИ З ХМАРОЮ ТОЧОК НА ЗАКОРДОННИХ ТА 
УКРАЇНСЬКИХ РИНКАХ. 
Виноградов В. В., ООО «Вітан-Естейт. 
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14.00-15.00 Перерва 
ВІМ-ОСВІТА 

15.00-15.15 ПЕРСПЕКТИВИ ТА ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО 
ПРОДУКТУ MAGICAD В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 
КРИВОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
Михалків Д.В. Криворізький національний університет. 

15.15-15.30 КОМПЕТЕНЦІЯ – ОСНОВА УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ BIM-
ТЕХНОЛОГІЇ.  
Чертков О.Ю., Цегельний В.О., Д.С. Єрмолович, КНУБА. 

15.30-15.45 ПРОГРАМА ОНЛАЙН ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ «LET'S 
BIMPROVE».  
Виноградов В. В., Вітан-Естейт. 

15.45-16.00 ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ ВІМ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
АРХІТЕКТОРІВ НА ПРИКЛАДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КУРСУ 
«ВІМ ТЕХНОЛОГІЇ». 
Кисіль О.В., Левченко О.В., Товбич В.В., КНУБА. 

16.00-16.15 БІМ-ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЙОГО 
РОЛЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ. 
Дубинка О.В., КНУБА. 

 ВІМ-ПРАКТИКУМ 
15.00-15.15  ПАРАМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА КОРИСТУВАЧА САПФІР-ГЕНЕРАТОР  
Барабаш М.С., Артамонова О.Є.,  Ліра-САПР. 

15.15-15.30 ОЦІНКА ВПЛИВУ НОВОГО БУДІВНИЦТВА НА НАВКОЛИШНЮ ЗАБУДОВУ 
ЗАСОБАМИ BIM І РЕЗУЛЬТАТАМИ НАТУРНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ.  
Максименко В.П., Крошка Ю.В., Мурасьова О.В., ДП «НДІБВ». 

15.30-15.45 БУДІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ 
ПРИ ЗВЕДЕННІ МОНОЛІТНО-КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ. 
Крошка Ю. ДП «НДІБВ». 

15.45-16.00 ДОСВІД РОЗРОБКИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ, ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ 
ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ТЕПЛИЦЬ ТА 
ОРАНЖЕРЕЙ. 
Чебанов Л.С., КНУБА. 

16.00-16.15 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ 
ПРИЛЕГЛОЇ ДО НОВОГО БУДІВНИЦТВА. 
Мурасева Ю.В., ДП «НДІБВ». 

16.15-16.30 УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ НАДІЙНІСТЮ ОБ'ЄКТУ 
БУДІВНИЦТВА В РАМКАХ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
Власенко М.М., Журавльова В. О., КНУБА 

 ЗАОЧНА СЕКЦІЯ 
 ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ. 

Апостолова М. В., Запорізький Національний технічний університет. 
 BIM SMART CITIES IN UKRAINE.  

Ahmed M. A. Moustafa Hassan,  
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Міжнародний науковий комітет 
Хижняк В.О., к.е.н., доцент, директор ДП «НДІБВ» (Київ), співголова; 
Куліков П.М., д.е.н., проф., ректор КНУБА (Київ), співголова; 
Гончаренко Д.Ф., д.т.н., проф., проректор ХНУБА (Харків); 
Григоровський П.Є., д.т.н., с.н.с., перший заст. директора ДП «НДІБВ» (Київ); 
Городецький О.С., д.т.н., проф., «ЛІРА САПР», (Київ); 
Барабаш М.С., д.т.н., проф., НАУ, «ЛІРА САПР», (Київ); 
Бушуєв С.Д., д.т.н., проф.. КНУБА (Київ); 
Джвіголі Х., д-р., проф.,  SUT (Глівіце, Польща); 
Доненко В.І., д.т.н., проф., НУ "Запорізька політехніка" (Запоріжжя); 
Дудурич В.М.,  віце-президент ХК «Київміськбуд», (Київ); 
Карпінський Ю О., д.т.н., директор, «НДІ Геодезії і картографії» (Київ); 
Квілінський  О., д-р., SUT (Глівіце,Польща); 
Климчук М. М., к.е.н., проф., КНУБА (Київ); 
Кравчуновська Т.С., д.т.н., проф., ПДАБА (Дніпро); 
Кузьор О., проф., заступник декана SUT (Глівіце, Польща); 
Максименко В.П., к.т.н., зав. лабораторії, ДП «НДІБВ»; 
Менейлюк О.І., д.т.н., проф., ОДАБА (Одеса); 
Млодецький В.Р., д.т.н., проф., ПДАБА (Дніпро); 
Михайленко В.М., д.т.н., проф., КНУБА (Київ); 
Назаренко І.І., д.т.н., проф., президент АБУ (Київ); 
Ніколаєв В.П. д.е.н., проф.. НАДУ (Київ); 
Осипов О.Ф., д.т.н., проф., КНУБА (Київ); 
Плоский В.О., д.т.н., проф., проректор КНУБА (Київ); 
Пшинько О.М., д.т.н., проф., ректор ДНУЗТ (Дніпро); 
Радкевич А.В., д.т.н., проф., ДНУЗТ ім. В. Лазаряна (Дніпро); 
Русан І.В., доцент, к.т.н., КНУБА (Київ); 
Савйовський В.В., д.т.н., проф., КНУБА (Київ); 
Січний С.Б., член-кореспондент АБУ (Івано-Франківськ) 
Собчук Г., проф., директор Представництва «Польська Академія Наук» у Києві (Польща); 
Товбич В.В., д.арх., проф ., КНУБА (Київ); 
Тонкачеєв Г.М., д.т.н., проф.,проректор КНУБА (Київ); 
Ткаченко В. В., д.і.н., проф., Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків КНУБА. 
Тревого І.С., д.т.н., проф., Львівська політехніка (Львів); 
Тугай О.А., д.т.н., проф., КНУБА (Київ); 
Червяков Ю. М., к.т.н., заступник директора ДП «НДІБВ»; 
Чертков О.Ю., к.т.н., доцент, КНУБА (Київ); 
Шатов С.В., д.т.н., проф., ПДАБА (Дніпро); 
Шимановський О. В., д.т.н., проф., ОАО «УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.Н. 
Шимановського»; 
Шумаков І.В., д.т.н., проф., ХНУБА (Харків); 
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Григоровський П.Е., ДП «НДІБВ» 
СИНТЕЗ ВІМ-МОДЕЛЕЙ ТА ІНСТРУМЕТАЛЬНИХ 

ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ДЕФІЦИТУ. 
Життєвий цикл будівлі ‒ це час від моменту обґрунтування її зведення до настання 

економічної недоцільності подальшої експлуатації. Забезпечення довготривалої 
експлуатації будівлі потребує об’єктивної інформації, отриманої інструментальними 
методами, про технічні, технологічні та організаційні параметри на всіх етапах 
життєвого циклу для можливості прийняття ефективних рішень з його подовження. В 
умовах інформаційного дефіциту, щодо експлуатаційної придатності будівель 
підвищення ефективності будівництва та експлуатації можливе за рахунок 
використання інформаційних моделей для отримання та обробки інформації з метою 
оптимізації техніко-економічних показників робіт відповідного етапу.   

Від способів виконання, взаємозв’язку та взаємовпливу  вимірювальних та 
основних  робіт етапу залежать ефективність технологічних рішень, техніко-
економічні показники виконання, якість робіт і тривалість життєвого циклу об’єктів. 
На етапі будівництва перелік та обсяг вимірювальних операцій залежать від 
застосованих технологій і матеріалів, архітектурно-конструктивних рішень, умов 
будівництва. Зведення частин будівлі з однаковими об’ємно-планувальними 
параметрами та різними конструктивними рішеннями  мають різний зміст та 
послідовність будівельних та вимірювальних операцій, що впливає на техніко-
економічні показники технологічних процесів. Тому показники вимірювальних робіт, 
що забезпечують однакові обсяги будівництва, залежать від застосованих технологій і 
конструктивних рішень. 

Від конструктивних особливостей, технології зведення та експлуатації залежать 
обсяги необхідної інформації, конфігурація інформаційних моделей, методи і заходи, 
спрямовані на подовження їх життєвого циклу. Визначення зв’язку між дефектами та 
причинами їх появи, прогнозування впливу цих дефектів на подальший технічний стан 
об’єкту є важливим та комплексним завданням, тому потребує детального вивчення. 
Врахування специфічних особливостей та впливу дестабілізуючих факторів на техніко-
економічні показники процесу інструментального визначення параметрів будівель 
дозволить оптимізувати технологічні процеси на всіх етапах життєвого циклу.  

Наукова проблема полягає в необхідності обґрунтування подовження терміну 
експлуатації та оптимізації організаційно-технологічних і техніко-економічних 
показників етапів життєвого циклу за рахунок застосування ефективних методів 
інструментальних вимірювань для своєчасного одержання та використання 
інформації, необхідної та достатньої для забезпечення експлуатаційної придатності 
будівель. Вирішенню цієї проблеми сприятиме застосування інформаційних 
технологій які є важливою складовою системного підходу до питань вишукувань, 
проектування, будівництва, обстеження та діагностики технічного стану будівель.   
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Принцип проектування об'єктів за допомогою створення їх інформаційної моделі   
передбачає підготовку і комплексну обробку в процесі моделювання повних архітектурно-
конструкторських, економічних,  технологічних  та інших даних про об'єкт з усіма 
взаємозв'язками і залежностями, коли будівля і оточуюча територія, розглядаються як 
єдиний об'єкт. Ця концепція отримала назву «Інформаційне моделювання будівель» або 
скорочено BIM (від прийнятого в англійській мові терміну  Building Information Modeling). 
До основних переваг BIM можна віднести наступне: моделюють весь життєвий цикл 
проекту від концепції до експлуатації та утилізації; при проектуванні використовують 
об'єкти, що мають всю необхідну інформацію про геометричні і технічні характеристики 
конструкцій, елементів та будівлі в цілому; використання подібних об'єктів значно 
прискорює процес проектування і мінімізує можливі помилки; можливе сумісне 
використання розділів, створених різними САПР, проектування виконують в 
тривимірному просторі з урахуванням часу (4D); відкритий стандарт обміну інформацією. 
Тому, впровадження BIM є стратегічним питанням розвитку будівельної галузі, а його 
своєчасне вирішення є об'єктивною необхідністю.  

Протягом життєвого циклу будівлі виконують комплекс заходів, спрямованих на 
одержання інформації,  необхідної для виконання робіт відповідного етапу. Для 
діагностики технічного стану будівель можуть використовуватися: експертні системи,  
нечіткі системи,  нечіткі нейронні мережі, або гібридні мережі, інформаційно-довідкові 
системи, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та інші інформаційні моделі. 
Від об’єктивності інформації залежить правильність прийняття рішень щодо збереження 
експлуатаційних характеристик будівель, які впливають на тривалість експлуатації. 
Важливою складовою отримання інформації є ефективні методи вимірювань. Якість їх 
виконання на всіх етапах життєвого циклу будівлі впливає на тривалість її експлуатації.  

На рисунку схема робіт на всіх етапах життєвого циклу  представлена у вигляді 
єдиного технологічного процесу, що включає крім будівництва та експлуатації: 
вишукування, геодезичні роботи, випробування матеріалів і конструкцій, обстеження 
будівлі, які сприяють подовженню життєвого циклу.  

Виконаний аналіз показує, що на кожному етапі життєвого циклу будівлі вимірювання 
займають важливе місце. Якість робіт в значній мірі залежить від повноти виконання 
заданих в проекті та нормативних документах вимог до вимірювань. На етапі проектування 
це – топогеодезичне знімання, визначення властивостей ґрунту та рівня підземних вод; на 
етапах підготовки до виконання робіт та будівництва – визначення властивостей матеріалів 
та конструкцій, геодезичне забезпечення будівництва, підготовчі роботи для проведення 
моніторингу в процесі експлуатації; на етапі експлуатації ‒ інструментальні спостереження 
за технічним станом будівлі. Забезпечення ефективності будівельного процесу та 
експлуатації – це оптимізація техніко-економічних показників і варіантів технології на всіх 
етапах життєвого циклу. Оптимізація тривалості життєвого циклу об’єктів будівництва є 
похідною доцільних меж реконструкції, модернізації і ремонту. Економічна доцільність 
реконструкції будівель може бути встановлена шляхом порівняння витрат на 
реконструкцію з витратами на будівництво нової будівлі такої ж площі з урахуванням 
термінів подальшої експлуатації.  

Таким чином вимірювальні роботи є відповідальною складовою технологічного 
процесу будівництва та експлуатації і від їх якості залежить якість виконання будівельно-
монтажних робіт та тривалість життєвого циклу об’єктів. Якісне виконання 
вимірювальних робіт, своєчасне визначення загрози руйнувань та аварій потребує 
застосування сучасного вимірювального обладнання, вартість якого може сягати значних 
величин. В процесі визначення ефективності будівельно-вимірювальних робіт та методів 
моніторингу протягом життєвого циклу потрібно приймати до уваги не тільки точність 
вимірювань, їх своєчасність і можливість визначення вірогідності аварій, але й економічні 
показники технології вимірювань. 
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Ніколаєв В.П.,  
д.е.н., професор,  

Національна академія державного управління 
 при Президентові України 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ В УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНИМИ І КОМУНАЛЬНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

Значне підвищення ефективності будівництва у розвинених країнах пов’язане у 
наш час із застосуванням БІМ - цифрової технології і програмних комплексів 
управління життєвим циклом об’єктів по їхніх просторових 3D моделях з вичерпною 
технічною, часовою, фінансово-економічною, екологічною інформацією про їхні 
елементи. З іншого боку, БІМ - це колективна робота над створенням моделі фахівців 
різних спеціалізацій (архітекторів,  конструкторів, проектувальників різних систем 
забезпечення об’єктів, будівельників, управителів утримання та експлуатації).  

Аналіз вітчизняного ринку БІМ показав його відносну нерозвиненість: попри 
присутність фірм-постачальників програмного забезпечення від основних 
розробників, наявність значної кількості архітектурних і проектних фірм, які 
адаптують та успішно використовують імпортне програмне забезпечення, сфера його 
застосування обмежується окремими стадіями проектування складних об’єктів 
недержавного сектору. Частина фахівців орієнтується на закордонний ринок. 

 В усіх країнах особливе значення ця технологія має для державного сектору, де 
об’єкти будуються і експлуатуються за  державні (платників податків) кошти, що 
дозволяє оптимізувати вартість їхнього життєвого циклу. У цьому сенсі, у розвинених 
країнах БІМ отримало можливість швидкого розвитку на підгрунті багаторічної 
законодавчо визначеної практики управління витратами життєвого циклу об’єктів і 
наявності для цього відповідної інформаційної бази, зокрема  щодо характеристик і цін 
матеріалів, робіт і послуг при будівництві і експлуатації об’єктів. Залишалася тільки 
їхня стандартизація, цифровізація і розміщення у хмарних базах. 

Натомість, в Україні ці передумови відсутні і лише мають бути створені, без чого  
БІМ не може набути поширення і ефективного застосування.  

Так, економічний механізм у галузі та в інвестиційно-будівельній сфері загалом 
має суттєві недоліки. Передчасне застосування програмно-технічних засобів БІМ при 
вирішенні задач, які містять негативні компоненти, може призводити до їхнього 
посилення. Наприклад, проектування і експертиза на основі програмних продуктів 
БІМ неефективних у життєвому циклі об’єктів, чи об’єктів з непрозорим 
ціноутворенням, чи об’єктів з нерегламентованими режимами і невизначеними 
витратами експлуатації. 

Тому у нашій країні вимагає попереднього удосконалення нормативно-правова 
база БІМ: 

- запровадження обов’язковості аналізу витрат життєвого циклу, зокрема на 
стадії експлуатації; 

- проектування життєвого циклу об’єктів; 
- реформування методології кошторисного нормування і ціноутворення у 

будівництві; 
- створення класифікаторів матеріалів, робіт, послуг, продукції, 

конструктивних елементів об’єктів  у будівництві; 
- запровадження обліку і звітності учасників будівництва і експлуатації по 

об’єктах стандартних типів (а не по результатах діяльності підприємств, організацій); 
- формування на цій основі достовірних і актуальних нормативів по 

крнструтивних елементах і їхнє хмарне розміщення; 
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- прийняття стандартних форматів представлення даних в інформаційних 
базах; 

- формування і наповнення виробниками і постачальниками відповідних 
бібліотек; 

- поглиблений моніторинг цін у системі Prozorro і формування нормативів; 
Лише з урахуванням вказаних змін з’явиться можливість максимально 

ефективного використання потужних програмно-технічних засобів БІМ.  
У цьому полягає специфіка впровадження БІМ в Україні, на відміну від  інших 

країн.  
 

Назаренко І.І 1,2,3., Савицький М.В.2,4., Кірюхін М.М1,5., 
Перегінець І.І2,3., Куліченко Н.В4. 

1-Українська рада інженерів будівельників,2-Академія будівництва України,  
3- Київський національний університет будівництва і архітектури,  

4- Придніпровська академія будівництва і архітектури,  
5- Спілка наукових і інженерних об’єднань України. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ 
ТЕХНОЛОГІЙ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. 

Вступ. Концепція BIM існує з 1970-х років. Прийнято вважати наступні принципи 
моделювання системи ВІМ: корисності інформації в моделі; електронної доступності; 
процесної єдності; повноти життєвого циклу активів; історичності; наслідування; 
системності; інформаційної доступності; достатності; інтегрованості; інформаційної 
безпеки; відкритості даних.  Термін "модель будівництва" (в значенні BIM, який 
використовується сьогодні) вперше був використаний у працях в середині 1980-х. 
Однак терміни "Інформація про будівельну модель" та "Моделювання будівельної 
інформації" (включаючи абревіатуру "BIM") стали широко використовуватися лише 
через 10 років.  

Інформаційне моделювання будівельної інформації (BIM) - це цифрове 
зображення фізичних та функціональних характеристик об'єкта. BIM - це спільний 
ресурс знань для інформації про об'єкт, що є надійною основою для прийняття рішень 
протягом його життєвого циклу; визначений як існуючий від найдавнішої концепції 
до знесення.  

Традиційний проект будівлі значною мірою спирався на двовимірні технічні 
креслення (плани, фасади, розрізи тощо). Інформаційне моделювання будівлі 
розширює це за межі 3D, збільшуючи три основні просторові розміри (ширину, висоту 
та глибину), поєднуючи з часом, як четвертий вимір (4D) , і вартістю, як п'ятий вимір 
(5D). З недавніх пір є також посилання на шостий вимір (6D), що представляє аналіз 
екологічного та стійкого розвитку будівлі, та сьомий вимір (7D) для аспекту 
управління об'єктом життєвого циклу. Тому BIM охоплює більше, ніж просто 
геометрію.  

Для професіоналів, які беруть участь у проекті, BIM дає можливість передавати 
віртуальну інформаційну модель від проектної групи (архітекторів, ландшафтних 
архітекторів, геодезистів, інженерів з цивільних та будівельних послуг тощо) 
головним підрядникам та субпідрядникам, а потім - до власника/ оператора; кожен 
професіонал додає дані до єдиної спільної моделі. Це зменшує втрати інформації, які 
традиційно трапляються, коли нова команда бере «у власність» проект. 

 Європейський досвід впровадження БІМ технологій. Австрійські стандарти 
цифрового моделювання були впроваджені в 2015 році. 
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Чеська рада BIM була створена в  2011 році. Вона має на меті впровадження 
методів BIM в будівництво та проектування процесів, в освіту, стандартів та 
законодавство.  

В Естонії цифровий будівельний кластер було сформовано в 2015 році для 
розробки BIM-рішень для всього життєвого циклу будівництва. Стратегічною метою 
кластеру є розробка інноваційного цифрового будівельного середовища, а також 
розробка нових продуктів та портал електронного будівництва для підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності та продажів естонських підприємств у галузі 
будівництва. Кластер в рівній мірі співфінансується Європейськими структурними та 
інвестиційними фондами через Enterprise Estonia та членами кластеру із загальним 
бюджетом 600 000 євро на період 2016-2018 років. 

У Франції був створений цифровий план будівництва в рамках декількох 
міністерств в 2015 році. А поняття SMART будівлі існує в Франції з 1989 року. 

У  2015 році міністерство транспорту Німеччини  оголосило графік введення 
обов'язкового BIM для німецьких автомобільних і залізничних проектів з кінця 2020 
року. Цифровий дизайн та будівництво мають стати стандартними для будівельних 
проектів у Німеччині; Німеччина на два-три роки відстає від Нідерландів та 
Великобританії в аспектах впровадження BIM.  

У листопаді 2017 року департамент державних витрат та реформ Ірландії розробив 
стратегію збільшення використання цифрових технологій для ключових будівельних 
проектів.  

Італія включила у своє законодавство кілька європейських директив у 2016 році, 
включаючи директиву 2014/24 ЄС щодо публічних закупівель. Указом серед головних 
цілей державних закупівель зазначається "раціоналізація проектної діяльності та всіх 
пов'язаних процесів перевірки шляхом прогресивного прийняття цифрових методів та 
електронних інструментів, таких як інформаційне моделювання будівництва та 
інфраструктури". На початку 2018 року Міністерство інфраструктури та транспорту 
Італії видало розпорядження до цифрового переходу в будівництві до 2025 року, при 
цьому обов’язковим є зобов'язання розпочинати цей процес з 1 січня 2019 року.  

Литва рухається до прийняття інфраструктури BIM, заснувавши громадський 
орган "Skaitmeninė statyba" (Цифрове будівництво). Також існує робоча група BIM, 
створена Lietuvos Architektų Sąjunga (орган литовських архітекторів). Ініціатива має 
намір прийняти стандарт BIM. Міжнародна конференція "Skaitmeninė statyba 
Lietuvoje" (Цифрове будівництво в Литві) проводиться щорічно з 2012 року. 

Агентство Міністерства житлового господарства, просторового планування та 
довкілля Голландії, яке здійснює управління урядовими будівлями, запровадило 
стандарт RIM DIM у 2011 році. 

У Норвегії BIM використовується з 2008 року. Кілька великих державних 
замовників вимагають використання BIM у відкритих форматах (IFC) у більшості або 
всіх своїх проектах. Державне управління будівництва базує свої процеси на BIM у 
відкритих форматах для підвищення швидкості та якості процесів. Національний 
розвиток BIM орієнтований на будівництво SMART Норвегії.. 

BIMKlaster (BIM Cluster) - неурядова некомерційна організація, створена в 2012 
році з метою сприяння розвитку BIM в Польщі.  У вересні 2016 року Міністерство 
інфраструктури та будівництва розпочало серію експертних зустрічей щодо 
застосування методологій BIM у будівельній галузі. 

Технічний комітет зі стандартизації CT197-BIM був створений у Португалії в 2015 
році. Прийнято перший стратегічний документ для будівництва в Португалії, 
спрямований на узгодження будівельної галузі країни навколо спільного бачення, 
інтегрованого і більш амбітний процес, ніж проста зміна технології.  
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Російський уряд затвердив перелік нормативно-правових актів, які передбачають 
створення законодавчої бази для використання інформаційного моделювання будівель 
у будівництві. 

Асоціація BIM Словаччини "BIMАS" була створена в січні 2013 року як перша 
словацька професійна організація, орієнтована на BIM. Хоча не існує ані стандартів, 
ані законодавчих вимог для реалізації проектів в BIM, багато архітекторів, інженерів-
будівельників та підрядників, а також кілька інвесторів вже застосовують BIM. 
Словацька стратегія впровадження, створена BIMАS та підтримана Палатою 
будівельних інженерів та Палатою архітекторів, ще не затверджена словацькими 
властями через їх низький інтерес до таких інновацій. 

Засідання 2015 року в Міністерстві інфраструктури Іспанії запустило національну 
стратегію країни BIM, зробивши BIM обов'язковою вимогою для проектів у 
державному секторі з початковою датою 2018 року. Після саміту BIM у 2015 року в 
Барселоні, професіонали Іспанії створили комісію BIM (ITeC) для управління 
прийняттям BIM в регіонах.  

Починаючи з 2009 року поінформованість про BIM серед широкої спільноти 
інженерів та архітекторів Швейцарії була підвищена завдяки відкритому конкурсу 
Базельської лікарні «Фелікс Платтер», де шукали координатора BIM.  

У 2011 році уряд Великобританії опублікував свою стратегію BIM, оголосивши 
про намір вимагати спільного 3D BIM (з усією інформацією про проекти та об’єкти, 
документацією та даними, що є електронними) для своїх проектів до 2016 року. Робоча 
група BIM уряду Великобританії керувала урядовою програмою та вимогами BIM, 
включаючи безкоштовний у використанні набір стандартів та інструментів 
Великобританії, які визначають "BIM 2 рівня". У квітні 2016 року уряд Великобританії 
опублікував новий центральний веб-портал як орієнтир для галузі для рівня BIM 2. 
Робота робочої групи BIM продовжується під керівництвом Центру цифрової 
побудови Великобританії (CDBB), заснованого в Кембриджі, заснованого в грудні 
2017 року. 

 Висновки.  
1. BIM - це відносно нова технологія в галузі, яка зазвичай повільно сприймає 

зміни. Тим не менш, багато хто з тих, хто приймає рішення, впевнені, що BIM 
зростатиме, щоб грати ще більш важливу роль у розробці документації.  

2. Для розробки та ефективного впровадження необхідно створити робочу групу 
при Українській раді інженерів будівельників, яка  запропонує концепцію розвитку та 
методи впровадження  ВІМ. 

УДК 004.42 
Городецький О.С.,  

«Ліра-САПР» 
Лазарев А. А,  

ведущий инженер ООО «СОФОС» 
ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ. BIM ИНТЕГРАЦИЯ ПК 
ЛИРА-САПР С REVIT, RHINOCEROS И ДРУГИМИ 

ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ  
Что же предполагает под собой современный BIM в концепции ЛИРА-САПР? Это 

модель, которая хранит в себе огромный объем информации – весь свой жизненный 
цикл, от этапа технического задания на проектирования и эскизов здания до 
выполнения расчета конструкции, выдачи рабочей документации, логистики, монтажа 
и реконструкции здания. И в такой цепочке жизненного цикла здания ЛИРА-САПР 
занимает соответствующий сектор, который отвечает за построение физической 



15 

модели, выполнение полного расчета здания, конструирования на основе результатов 
расчета и формирование чертежей конструктивных элементов здания. 

Синергия Сапфир, как моделлера, и ЛИРА-САПР, как мощного расчетного ядра, 
дают возможность воплотить в жизнь объекты различной сложности, таких как: 
туннели, мосты, силосы, жилые комплексы, стадионы, промышленные сооружения и 
дамбы.  

Создание модели в ПК ЛИРА-САПР может выполняться как с нуля, так и в 
интеграции с другими САПР. Причем интеграция с другими САПР может происходить 
на всех этапах работы с моделью: на этапе создания физической модели (ArchiCAD 
Renga, Revit, Tekla Structures, Rhinoceros, AutoCAD), на момент формирования 
аналитической модели (Revit, Tekla Structures) и на этапе расчетной модели (Revit, 
Tekla Structures) (рис.1). 

Взаимная интеграция программ может выполняться двумя способами: 
классическим и интерактивным. 

 

 
Рис.1. Интеграция с другими САПР на разных этапах работы с моделью 
Классический подход предполагает обмен информационной моделью через 

промежуточные файлы (IFC и DXF). К основным преимуществам такого подхода 
можно отнести простоту его использования. Когда один программный комплекс 
формирует набор данных и записывает его в файл. Другой же программный комплекс 
зачитывает всю необходимую информацию из подготовленного файла. Но есть и 
существенный недостаток - при изменении начальной модели каждый раз необходимо 
формировать новый файл с исходными данными в первом программном комплексе и 
передавать его во второй. Также, при обмене данными, через один из наиболее 
универсальных форматов - файл ifc, информация о модели может формироваться не в 
полном объеме. 

Интерактивный же подход взаимодействия подразумевает, что между 
программой 1 и 2 в процессе работы формируется “живая связь”. Именно это и 
является главным плюсом данного метода. При изменении модели в программе 1 
(сочетание Rhino+Grasshopper), модель в программе 2 (САПФИР+ЛИРА-САПР) 
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изменяется автоматически (рис.2). При этом в этой “живой связи” могут 
взаимодействовать несколько программ, поддерживающих такой способ работы.  

 

 
Рис.2. Интерактивный подход взаимодействия Rhino-Grasshopper-САПФИР 
К примеру, с Rhino+Grasshopper одновременно могут связываться 

САПФИР+ЛИРА-САПР, Revit, Tekla Structures и ArchiCAD. Каждая из этих программ 
забирает к себе тот набор элементов, который необходим конкретно для нее, а 
Rhino+Grasshopper посредством графического алгоритма отвечает за то, чтобы этот 
набор данных всегда был актуальным на текущей стадии проекта. 

В препроцессоре САПФИР программного комплекса ЛИРА-САПР такой подход 
стал возможным с появлением системы визуального программирования САПФИР-
ГЕНЕРАТОР. Построение модели в САПФИР-ГЕНЕРАТОРЕ выполняется 
посредством нодов, которые хранят в себе информацию и связей между ними, которые 
эту информацию передают. Создание объектов, модификация их и управление их 
параметрами выполняется при помощи графического алгоритма. Результатом работы 
САПФИР-ГЕНЕРАТОРа является готовая 3D модель, состоящая из базовых объектов 
САПФИР: колонн, балок, стен, плит, свай, ферм, поверхностей, нагрузок, граничных 
условий и других объектов. На основании такой 3D модели генерируется расчетная 
схема для последующего расчета в ВИЗОР-САПР. 

 
Судак В.С. 

директор МНІАЦ «Інфобуд», 
Академік Академії будівництва України, м. Київ 

+38(050) 356-11-44, sudak_vs@ukr.net 
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ  

ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ 5D BIM 
1. Система ПУСК (Проектирование и Управление Строительным  Комплексом) 

була розроблена ще на початку 2000-х, але не була задіяна в повній мірі, тому що вона 
своєю ідеологією, технологією і інформаційним забезпеченням протидіяла корупції в 
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будівництві. Минуло майже 20 років і лише на даний час ця ідеологія і технологія 
почала отримувати зацікавленість у керівників держави, у фахівців будівельної галузі. 
І то лише завдяки тому, що отримала широке розповсюдження на заході у вигляді 
технології будівельного інформаційного моделювання – ВІМ.  

Ідеологія і методологія, що були закладені в систему  ПУСК залишилися 
незмінними, а от інформаційне та програмне забезпечення, а також засоби обміну 
інформацією потребують суттєвого оновлення. На ваш розгляд представляю  
синтезовану систему ПУСК-ВІМ, що і є темою моєї доповіді. 

2. Інформаційне моделювання - це основа, що пов’язує і забезпечує  взаємодію 
усієї інформації в галузі будівництва і міжгалузевих зв’язків на протязі всього 
життєвого циклу об’єкту будівництва. 

Символічно, що саме літера «І», що означає «інформацію», знаходиться і центрі 
словосполучення ВІМ. 

3. Класифікатори - це єдина мова системи, основа створення єдиного 
інформаційного простору, всіх процесів інформаційного моделювання на всіх етапах 
життєвого циклу об’єктів: передпроектної підготовки, проектування, підготовки 
тендерної документації та проведення тендерів, підготовки до будівництва, 
планування та комплектації об’єктів, планування закупівель та логістики, планування 
і виконання підготовчих та основних робіт, фінансового планування та обліку, 
бухгалтерського обліку. 

4. Український Будівельний Класифікатор (УБК) – основа створення   єдиної 
системи класифікації  та кодування інформації для успішного впровадження в Україні 
ВІМ-технологій. 

На основі УБК та ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) формується 
едина  база даних конструктивних елементів (КЕ)  та укрупнених видів робіт (УВР), 
класифікація та кодування конструктивних елементів  (КЕ)  будівель, споруд та 
інженерних комунікацій. Провадиться гармонізація з відповідною  міжнародною 
класифікацією Uniformat II. 

5. Формування проектної моделі BIM - 3D пов’язане з підходами зарубіжних 
розробників програмних засобів - Autodesk Inc., AllPlan Deutschland GmbH, Graphisoft, 
Tekla Corporation, Bentley Systems та вітчизняних розробників програмних комплексів 
Ліра, Мономах та інших, які передбачають подальше впровадження наступних етапів  
ВІМ технологій в своєму програмному середовищі, що значно ускладнює 
впровадження наступних етапів незалежними розробниками. При цьому вказані 
програмні комплекси є автономними продуктами не пов’язаними один з одним. А 
кошторисно-фінансова частина і планування будівництва (4D, 5D, 6D та 7D) на даний 
час взагалі відірвані від проектної моделі. 

Технологія ВІМ, прийнята в системі ПУСК, відрізняється від зарубіжної тим, що 
імпортує в своє середовище всі дані проектної моделі, використовуючи формат IFC, з 
3D моделі будь-якого вендора. 

6. Технологія iBMS - Information Building Management System   
(Інформаційна  Система  Управління  Будівництвом) вирішує  основні завдання 

наступних етапів ВІМ технології: 
• підтримує повноцінну інформаційну 3D модель (iBMS-BIM) будівлі; 
• імпортує 3D модель будівлі з усіх найбільш поширених систем 

архітектурного проектування; 
• дозволяє підключати будь-яке число баз даних будівельних нормативів; 
• дозволяє збирати обсяги як в будівельних одиницях, так і в термінах 

будівельних нормативів; 
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• реалізує механізми "навчання" системи правил підбору кошторисних 
нормативів; 

• підтримує різні формати експорту кошторисної інформації в різні 
кошторисні комплекси і системи управління будівництвом; 

• дозволяє формувати технологічні захватки з відповідним експортом в 
програмні комплекси управління будівництвом. 

7. ВІМ-5D - Формування  технологічної кошторисної документації на основі 
діючої кошторисної нормативної бази в ПК «Інвестор»: 

• Створення технологічної кошторисної документації   в ТК-Інвестор 
передбачає визначення вартості об’єкту як на основі діючих ресурсних елементних 
кошторисних норм (РЕКН), так і з автоматизованим формуванням укрупнених видів 
робіт (УВР) та конструктивних елементів (КЕ), гармонізованих з міжнародною 
класифікацією Uniformat II. 

• ТК-Інвестор, на відміну від діючої методології (визначення середнього 
розряду виконавця робіт) забезпечує   призначення конкретних виконавців (бригад),  
субпідрядників для виконання конкретних конструктивних елементів, з детальним 
описом кваліфікації, чисельності, продуктивності і тарифів окремих спеціалістів; з 
вибором методу тарифікації (оплати праці) виконання робіт – погодинно або за 
одиницю обсягу виконаних робіт. 

• ТК-Інвестор забезпечує автоматизовану передачу всієї вихідної кошторисної 
інформації в програмні комплекси управління проектами, що значно скорочує 
трудомісткість та строки формування вхідної інформації в програмні комплекси 
управління проектами MS Project, Spider  Project та ін. 

8. ВІМ-5D - Електронний Банк Даних  «Будівельні Ціни» забезпечує обробку 
наступної інформації: 

• про постачальників та їх продукцію (пропозиції щодо об’ємів та цін на 
матеріальні та технічні ресурси) по регіонах України; 

• пошук  необхідних ресурсів:   
• через вибір постачальників, по регіонах України; 
• сортування інформації за будь-яким реквізитом; 
• забезпечує передачу даних про ресурси та їх поточні ціни від постачальників 

в різні програмні комплекси з визначення кошторисної вартості будівництва. 
9. ВІМ 4D -Технологія  iBMS управління будівництвом: 
• забезпечує попереднє сіткове планування послідовності виконання 

конструктивних елементів та технологічних процесів, а також їх фінансування. 
• забезпечує автоматизовану передачу кошторисних даних з «ТК-Інвестор» в 

Spider Project та Microsoft  Project; 
10. Технологія: модель 3D - iBMS - ТК-Інвестор - MS Project 
Пілотна технологія iBMS - ТК-Інвестор - MS Project по суті реалізує повний цикл 

управління будівництвом: 
• Засоби iBMS дозволяють отримати 3D модель будівлі з усіх найбільш 

поширених систем архітектурного проектування, зібрати будівельні обсяги в термінах 
укрупнених нормативів, сформувати технологічні захватки і передати повний 
комплекс інформації про проект в цілому і його елементи в ТК-Інвестор; 

• В ТК-Інвестор виконуються всі операції з розрахунку, а також уточнення 
кошторисної вартості проекту, підготовки технологічної кошторисної документації, 
формування вихідних даних для передачі в MS Project; 

• Коректно сформовані дані в автоматизованому режимі передаються в MS 
Project, що значно скорочує трудомісткість та строки формування сіткових графіків;   
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• Результати роботи з планування та відхилень від графіків в MS Project 
можуть бути повернуті в ТК-Інвестор для формування стандартної документації, а 
потім і в iBMS. При цьому iBMS надає засоби для візуалізації на 3D моделі будівлі 
результатів календарного планування і виконання. Наприклад, ступінь готовності 
елементів будівлі на певну дату (план/ факт).  

11. Зведення витрат, графік будівництва і моніторинг виконання - основні 
документи замовника з контролю  за ходом виконання проекту (у відповідності до 
методології прийнятої західними фірмами): 

• Зведення витрат по конструктивним елементам; 
• Графік будівництва; 
• Моніторинг  виконання проекту та відхилень від плану робіт сіткового 

графіка, з візуалізуалізацією на 3D моделі плану/факту виконання;  
• Форма виконання контракту,  що застосовується між замовником і 

підрядником  в західних фірмах 
12. Приклади використання: 
• Emerald Palace, The Palm Jumeirah, Dubai, U.A.E. 
13. ВІМ 6D та 7D - Програмні комплекси та інформаційне забезпечення 

експлуатаційної моделі в сфері ЖКГ, що потребують розробки:  
• Обслуговування 
• Споживання ресурсів 
• Управління 
• Прогнозування життєдіяльності об’єктів нерухомості та інженерних мереж 

(ВІМ 7D).  
14. Необхідні передумови – план першочергових заходів  впровадження ВІМ-

технологій  в Україні: 
14.1 Створити єдиний інформаційний простір будівельної галузі для всіх 

учасників інвестиційного процесу в будівництві на основі єдиної системи класифікації 
та кодування інформації,  гармонізованого з міжнародними системами та стандартами. 

14.2 Забезпечити відкритий обмін базами даних  на основі відповідних 
міжнародних стандартів (IFC та XML) на всіх етапах інформаційної моделі та 
життєвого циклу об’єкта. 

14.3 Регламентувати передачу всієї проектно-кошторисної документації від 
проектних організацій замовнику та підряднику в електронному вигляді. 

14.4. Забезпечити механізм створення конструктивних елементів будівель та 
споруд класифікованих за міжнародними стандартами (наприклад: з використанням 
Uniformat II), з врахуванням особливостей діючої в Україні кошторисної нормативної 
бази. 

14.5. Затвердити до використання форму складання локального кошторису, 
договірної ціни та акту виконаних робіт, які встановлюють остаточну вартість по 
кожному кошторисному рядку (РЕКН, УРКН, УВР, КЕ), з урахуванням усіх витрат, як 
це прийнято за європейськими нормами (так звану форму комерційного кошторису). 

14.6. Затвердити до використання поступовий перехід від обліку виконаних робіт 
у відповідності з формою 2В та довідки 3 до планування та обліку виконаних обсягів 
робіт по конструктивних елементах на основі сіткових графіків. 

14.7. Внести відповідні зміни та доповнення до ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013 «Правила 
визначення вартості будівництва» та супутніх йому ДСТУ-Н. 

Кінцева ціль даних змін  -  поетапне впровадження ВІМ-технологій в будівельній 
галузі України у відповідності до міжнародних стандартів. 

З метою реалізації даної цілі необхідно провести відповідні організаційні заходи: 
розробити та затвердити ПРОГРАМУ реорганізації будівельної галузі та житлово-
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комунального господарства України на основі цифрового інформаційного 
моделювання. 

Абсолютно впевнений, що використання наробок, зроблених в минулому, можуть 
скоротити строк впровадження ВІМ технологій в Україні, як мінімум на 5, можливо, 
навіть на 10 років. 

Адріанов В.П. 
Заступник генерального директора  ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського", 

 Керівник комітету  з нормативно-технічної діяльності УЦСБ, м. Київ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ 
(ВІМ) У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
У міжнародній практиці будівництва інтенсивно впроваджується система 

організації та оцифровки інформаційних даних щодо будівель та цивільних 
інженерних споруд, включаючи інформаційне моделювання будівель (ВІМ), в тому 
числі і управління цими інформаційними даними. 

Використання сучасних цифрових і інформаційних технологій – актуальне 
питання для вітчизняної будівельної галузі, однак впровадження ВІМ-технологій 
стримується із-за відсутності їх у нормативно-правових документах. 

З метою впровадження інформаційного моделювання будівель (ВІМ) при 
створенні об’єктів архітектури та подальшої їх безпечної експлуатації низкою 
громадських організацій за участю спеціалістів Мінрегіону України підготовлені 
комплексні технічні та організаційні заходи, які дозволять у термін 2–3 роки 
впровадити сучасні інформаційні технології у практику вітчизняного будівництва, в 
тому числі за наступними напрямками. 

І. Впровадження інформаційного моделювання будівель (ВІМ) у систему 
технічного регулювання будівництва: 

1. Гармонізація міжнародних базових стандартів із визначення термінології, 
загальних принципів створення моделей та їх використання на етапах 
життєдіяльності об’єктів нерухомості  (ISO 19650-1; ISO 19650-2; ISO 19650-
3; ISO  19650-4; ISO 19650-5). 

2. Гармонізація міжнародних стандартів із забезпечення функціонування 
системи інформаційного моделювання (ISO 5500; ISO 16739-1;  ISO 12006-3; 
ISO  16354; ISO16757; ISO 2263; ISO 29481; ISO 15686; ISO/DIS 21597; 
ISO/DIS  23386; ISO/CD 23387). 

3. Підготовка змін до чинних державних будівельних норм  
  (підготовка змін до ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації 

на будівництво" в частині включень положень і вимог до нових форм проектної 
документації із використанням ВІМ; 

  підготовка змін до ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного 
виробництва" в частині використання ВІМ при спорудженні об’єктів). 

4. Внесення змін до національних стандартів, які визначають основні вимоги до 
проектної документації, та проведення експертизи в частині використання 
ВІМ: 

 зміна до ДСТУ-Н Б А.2.2-10 "Настанова з організації проведення експертизи 
на будівництві"; 

 зміна до ДСТУ-Н Б А.2.2-4 "Основні вимоги до проектної і робочої 
документації. Загальні положення"; 

 зміна до ДСТУ-Н Б А.2.2-11 "Настанова щодо проведення авторського 
нагляду за будівництвом"; 

 зміна до ДСТУ Б Д.1.1-7 "Правила визначення вартості проектно-
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво". 



21 

1. Підготовка змін до Постанов КМУ: 
 зміна до Постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 "Порядок затвердження 

проектів будівництва і проведення їх експертизи"; 
 зміна до Постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 "Загальні умови укладання та 

виконання договорів підряду в капітальному будівництві"; 
 зміна до Постанови КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний 

нагляд під час будівництва об’єкта архітектури". 
ІІ. Удосконалення системи професійної атестації відповідальних виконавців 

окремих видів (послуг) у сфері архітектурної діяльності. 
1. Внести зміни до кваліфікаційної характеристики архітектора (наказ 

Мінрегіону від 13.10.1999 № 249) в частині використання ВІМ-технологій. 
2. Внести зміни до кваліфікаційної характеристики інженера-проектувальника 

(наказ Мінрегіону від 27.01.2014 № 26) в частині використання ВІМ-
технологій при проектуванні. 

3. Внести зміни до кваліфікаційної характеристики експерта будівельного 
(наказ Мінрегіону від 27.01.2014 № 26) в частині проведення експертизи 
із використанням ВІМ. 

4. Внести зміни до кваліфікаційної характеристики інженера з технічного 
нагляду (будівництво) – наказ Мінрегіону від 27.01.2014 № 6 – в частині 
використання ВІМ в процесі технічного нагляду при реалізації проектів 
будівництва. 

ІІІ. Апробація інформаційного моделювання будівель (ВІМ) на усіх етапах 
створення об’єкту нерухомості. 

IV. Заходи із збільшення використання інформаційного моделювання (ВІМ) 
у будівництві. 

 Підготовка Постанови КМУ щодо встановлення вимог до обов’язкового 
застосування ВІМ-технологій при спорудженні об’єктів за бюджетні кошти. 

 Реалізація заходів Меморандуму про співпрацю між Мінрегіоном, Офісом 
ефективного регулювання BRDO, Українським центром сталевого 
будівництва, конфедерації будівельників України і Міждержавної Гільдії 
інженерів-консультантів, а також Дорожньої карти впровадження ВІМ-
технологій при створенні об’єктів архітектури протягом 2019–2021 років 
дозволить отримати значний економічний ефект у будівництві. 

 
УДК 004.94 

Євтушенко С.П.  
керівник відділу технологічних систем ПрАТ «Аркада» 

MAGICAD - НОВИЙ РІВЕНЬ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНЖЕНЕРНИХ ПРОЕКТІВ 

MagiCAD - це сучасне програмне BIM рішення для проектування внутрішніх 
інженерних систем будівель: вентиляції, кондиціонування, тепло - холодопостачання, 
водопостачання, каналізації, спринклерних систем, слабкострумових систем, систем 
електропостачання та автоматизації. 

MagiCAD повністю інтегрований і працює в середовищі Revit та AutoCAD 
забезпечуючи потужні можливості моделювання, створює більш упорядковану робоче 
середовище і пропонує локалізований контент, стандарти і інженерні розрахунки. 

MagiCAD забезпечує повний доступ до BIM бібліотеці для інженерів MagiCAD 
Cloud, в якій зберігається актуальні BIM моделі обладнання з точними розмірами і 
вичерпними технічними даними, будучи сполучною ланкою між провідними 
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світовими виробниками та інженерами, підтримуючи цифрову трансформацію 
будівельної галузі. 

Створена інформаційна модель є основою для проведення точних розрахунків, 
регулювання та оптимізації інженерних систем на етапі проектування. MagiCAD 
пропонує великий вибір вбудованих обчислень по заданих налаштувань і стандартам. 

УДК 004.94 
Михалків Д.В.  

ст. викладач, кафедра Теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції, 
гол. інженер ПКБ, Криворізький національний університет 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО 
ПРОДУКТУ MAGICAD В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ В 
КРИВОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Програмний комплекс MagiCad для AutoCad у Криворізькому національному 
університеті використовується в процесі підготовки бакалаврів напрямку будівництво 
та цивільна інженерія і магістрів спеціалізації Теплогазопостачання і вентиляція у 
навчальних дисциплінах «Опалення», «Системи автоматизованого проектування», 
«Сучасні системи ТГПВ». В практиці використання програмного комплексу MagiCad 
для AutoCad в навчальному процесі виявлено його наступні беззаперечно позитивні 
сторони, що підвищують показники якості навчального процесу: 

- Швидкість і простота впровадження та використання- за умови знайомства 
студентів з основами роботи у середовищі AutoCad, перехід на проектування у 
MagiCad для AutoCad відбувається досить швидко на першому ж практичному занятті 
та жодних складнощів не викликає. 

- Дотримання послідовності процесу реального проектування при 
моделюванні– застосування та визначення етапів проектування відповідно до 
реального процесу: застосування модулю MagiCad для визначення теплового балансу 
приміщень і побудови тривимірної моделі будівлі, використання модулів MagiCad 
Вентиляція та трубопроводи для проектування інженерних систем та складання 
специфікацій. 

- Вбудовані бази обладнання MagiCad з кількістю більше 1,2 млн. елементів, 
що дають можливість вивчення характеристик і наочного визначення відповідності 
застосування конкретного типу обладнання при проектуванні, з надання візуальної 
інформації щодо габаритних та з’єднувальних розмірів та загального вигляду 
обладнання. На сьогодні можливе завантаження елементів як із локальних баз даних 
та і з хмарного сервісу MagiCloud. 

- Фірмові плагіни для підбору та розрахунку вентиляційних установок, систем 
кондиціонування, припливних, витяжних, локалізуючих пристроїв та ін. (Systemair, 
Swegon, Lindab, Climecon), в процесі виконання підбору студенти на практиці 
закріплюють знання про складові елементи систем обробки повітря, перевіряють 
паперові розрахунки по визначення потужності на охолодження, нагрів та параметрів 
зміни тепловологісного стану повітря, визначення ефективності рекуператорів, вибору 
типу рекуператора та їх вплив на енергоефективність проектованих системи 
вентиляції.  

- Можливість за необхідності створення власного обладнання за допомогою 
модулю MagiCad Create, що дозволяє досконало розібратися в технічних параметрах 
обладнання за рахунок праці студента над даними з каталогів обладнання виробника в 
процесі створення конкретного необхідного обладнання. 
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- Підвищення швидкості виконання проектування. Дисципліни з 
застосуванням автоматизованих систем проектування розміщено на останньому курсі 
бакалавріату та при підготовці магістрів, що зазвичай дає можливість студентам 
відчути переваги спеціалізованого програмного забезпечення MagiCad порівняно з 
виконанням креслення у 2D форматі за допомогою примітивів та значне прискорення 
розрахунків порівняно з ручними або розрахунками в Exсel. 

- Можливість отримати повну інформацію зі створеної моделі – плани в будь-
яких варіаціях, розрізи, аксонометричні схеми, наочна візуалізація за допомогою 
стандартних функцій Автокад, специфікації та ін. 

- Аналіз аеродинамічних, гідравлічних розрахунків, з врахуванням 
балансування систем, часткової завантаженості дозволяє підтвердити на практиці 
виконані раніше паперові розрахунки та швидко проводити експрес-аналіз результатів 
при зміні характеристик та елементів систем.  

- Можливість швидкого виконання варіантного проектування. Зокрема 
магістри спеціалізації ТГПВ в комплексі  MagiCad для AutoCad виконують курсовий 
проект «Дослідження впливу вибору схеми обробки повітря на техніко-економічні 
показники систем вентиляції», при цьому потрібно виконати повний комплекс 
розрахунків за кожною системою за кожним варіантом окремо, що займає основну 
частину при стандартному «ручному» виконанні. Застосування MagiCad для AutoCad 
дає можливість якісно підвищити рівень виконання курсового проекту та головне – 
значно зменшити термін виконання паперових розрахунків і збільшити час саме на 
аналіз результатів впровадження різних проектних рішень для осмисленого вибору 
оптимального варіанту системи вентиляції та кондиціонування. Отримані навички 
проектування та прийняття рішень є фактично основними для виконання магістерської 
роботи як завершальної стадії підготовки фахівця з інженерних мереж.  

- Навчальна функція MagiCad для AutoCad полягає на виявлення помилок та 
надання рекомендацій щодо їх виправлення в ході проектування (наприклад 
підвищенні втрати тиску на дільниці, нерозрахункові параметри обладнання та ін), 
пошуку колізій в кресленнях, що дозволяє студенту виявити недоліки у власній роботі, 
визначити причини їх появи та самостійно виправити. 

За результатами і аналізом досвіду впровадження програмного комплексу 
MagiCad для AutoCad в навчальних процес підготовки студентів-будівельників 
Криворізького національного університету можна зробити висновок про безперечну 
ефективність та нагальну необхідність застосування систем інформаційного 
моделювання для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, що дозволяє їм 
швидко виконувати процес проектування, зміну проектних рішень, калькуляцію та 
аналіз варіантів, що є обов’язковою вимогою для підготовки сучасного 
кваліфікованого інженера-будівельника. 

 
Лопатин Є.Ю.  

Провідний спеціаліст з інформаційних технологій ПрАТ «Аркада» 
ECODOMUS -  BIM-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ОБ'ЄКТІВ І СПОРУД (3D + ІНФОРМАЦІЯ + АСУ ТП) 
Ecodomus платформа для використання даннях BIM об'єкта для управління 

даними життєвого циклу будівель і об'єктів інфраструктури 
Ecodomus має інтеграцію з іншими системами Building Geometry Authoring 

(BIM *) Autodesk Revit, Bentley AECOsim, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, IFCs, Accruent, 
eMaint, FSI, TMA, AssetWorks, Corrigo, etc. Space Management (CAFM / IWMS) Oracle 
Unifier, TRIRIGA, ARCHIBUS, Planon, Manhattan, etc. Project Management (PM) 
Procore, Primavera P6, Oracle Unifier, PMWeb, Prolog, e-Builder, EDMS, ProjectWise, 
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Autodesk 360 Docs, Aconex, Alfresco, BlueCielo, etc. Enterprise Resource Planning (ERP) 
SAP, Oracle Financials, IFS, Infor, etc. 

 Цифрова модель BIM володіє найбільшим структурованим набором даних про 
актив, і здатна обмінюватися даними з усіма системами, використовуваними в 
управлінні активами. Augmented Reality, AI / ML, Predictive maintenance, Process 
simulation, energy analysis, etc. Drones for indoor / outdoor navigation: space mapping, 
deliveries, video streaming, inspections, etc. QR / Barcodes, RFID, CCTV, vibration sensors, 
concrete sensors, etc. Geographical Information System (GIS) CityGML, IndoorGML, ESRI 
ArcGIS, Mapbox, Oracle Spatial Building Automation System (BAS) Honeywell EBI, 
Siemens Apogee, Schneider Electric StruxureWare, OPC, BACnet, etc. 

Ecodomus перевіряє дані моделі на збіг з вимогами плану, візуалізує моделі в 
браузері, збирає дані поза моделлю і підтримує інформацію про об'єкт, виконує звіти і 
аналітику. Створює модель BIM «як побудовано» та збирає документацію про 
встановлений обладнанні. 

Готує дані для передачі експлуатаційникам, візуалізує моделі в браузері і в 
мобільних пристроях. збирає дані на будмайданчику і з'єднує з моделлю. Експлуатація 
для використання моделі для візуалізації обладнання та нарядів на роботу, аналізі 
енергоефективності. Інтеграція з датчиками і сенсорами для моментального аналізу 
ситуації. 

Ecodomus дозволяє перегляд і редагування параметрів обладнання. Дає доступ до 
документації, пов'язаної з обладнанням та налаштування бізнес процесів для 
документообігу, нарядів і завдань, інспекцій, електронні форми для мобільних 
інспекцій і робота з QR-кодами. Підтримка хмар точок. 

 
Бойко О.Л., НАУ, Київ. 

Горб О.І., Єрьоменко Д.І., Шептицький Ю.В., НГЦ, Харків. 
ВІМ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗБОРУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ.  
Сучасний рівень розвитку технологій дозволяє інженерам і будівельникам 

втілювати в життя все більш амбітні проекти. За минулі десять  років світ побачив 
завершення будівництва таких неймовірних споруд як: тематичний парк Феррарі і 
хмарочос Бурдж-Халіфа в ОАЕ, хмарочос Lotte World Tower в Сеулі та CTF 
фінансовий центр в Гуанчжоу. Багато в чому успіх в зведенні таких складних об’єктів 
залежав від детально продуманих проектів та оперативного контролю будівництва, а 
своєчасне впровадження стандартів ВІМ (Building Information Modeling) активно 
сприяв цьому. Також важливо зазначити, що на початок ХХІ століття припав період 
активного розвитку технології лазерного сканування. 

Всього за п’ять років з вузькоспеціалізованої диковинки лазерний сканер 
перетворився на незамінний інструмент для збору просторових даних. Відчувши 
переваги роботи з хмарою точок, лідери в галузі створення САПР (систем 
автоматизованого проектування) почали поступово додавати в свої продукти 
інструменти для роботи з даними лазерного сканування. Таким чином на сьогоднішній 
день програмні рішення в сфері проектування включають весь необхідний функціонал 
для роботи з усіма типами просторових даних.  

Життєвий цикл будь-якої споруди – це період протягом якого створюється 
концепт, здійснюються інженерні вишукування, розробляється проект, відбувається 
будівництво, експлуатація, реконструкція, капітальний ремонт та демонтаж. Найбільш 
актуальним напрямом де використовується лазерне сканування є реконструкція або 
ремонт. 
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Під час виконання проектних робіт з реконструкції виникає необхідність 
доповнення існуючих креслень або 3D моделей актуальними даними. Завдяки високій 
щільності, швидкості сканування (2 млн. точок за секунду, наприклад Leica RTC360) 
та інтегрованій камері користувач отримає максимально повну інформацію про 
ситуацію. Важливо відмітити, що сучасні сканери завдяки інтегрованим функціям 
дозволяють отримувати дані відразу урівняні та в необхідній системі координат 
(наприклад Leica Р30/40/50). 

Актуальна статистика стверджує, що при будівництві споруд за типовими 
проектами вартість виправлення колізій може становити до 15% вартості будівництва. 
Таким чином лазерне сканування дозволить виявити більшість потенційних проблем, 
перш ніж, вони перетворяться на порушення термінів виконання робіт, або збільшення 
вартості проекту. 

Сканування з певним інтервалом дозволяє документувати важливі етапи 
будівництва, передавати актуальну інформацію спеціалістам технічного нагляду для 
контролю виконаних робіт, а також оперативно вносити усі зміни в поточну 
документацію, не витрачаючи час на додаткові вимірювання. Також дані наземного 
лазерного сканування у разі необхідності можна доповнювати даними з БПЛА, або 
мобільного лазерного сканування. 

На етапі експлуатації споруди дані про фактичне місце розташування прихованих 
комунікацій може принести користь власнику, який в майбутньому зможе 
використовувати їх для управління та обслуговування об’єкту або як основу для 
майбутніх ремонтних робіт. Етап демонтажу можна спланувати на основі даних 
лазерного сканування та спрогнозувати ряд факторів, починаючи від економічних 
затрат і закінчуючи об’ємом та кількістю демонтованих елементів. 

Як висновки можна стверджувати, що використання хмари точок дозволяє значно 
полегшити проектні роботи на багатьох етапах експлуатації будівлі. Сучасні 
алгоритми здатні автоматично порівнювати проектні дані з реальними та виявляти усі 
розбіжності. Наявність прописаних вимог для сканування в стандартах ВІМ тільки 
підтверджує все вище сказане. 

УДК 699.82 
Терновий В.І. 

к.т.н., проф., проф. каф. ТБВ КНУБА, м. Київ 
Уманець І.М. 

к.т.н., доц., доц. каф. ТБВ КНУБА, м. Київ 
ВІМ У ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 

У будівництві за допомогою ВІМ технологій виконують замовлення матеріалів, 
конструкцій та обладнання і управління зведенням будівлі. Автори пропонують 
розпочати  дослідження можливості впровадження ВІМ у будівельну 
технологію. Можливість параметричного комп’ютерного контролю будівельних 
процесів підтверджують наукові публікації з досліджень фізичних, хімічних, наукових 
технологічних основ будівельних процесів. Ці дослідження технології показали, що на 
показники  якості будівельної продукції впливають параметри технологічних 
чинників. У влаштуванні штукатурки - вологість основи, рухомість штукатурної 
суміші, наявність ґрунтування основи, у влаштуванні гідроізоляції – тривалість 
технологічної перерви після ґрунтування основи і наклеюванням плівки ізоляції, тиск 
в системі пневмонанесення мастики. 

Застосування ВІМ технологій у будівельних процесах можливе після кропіткої і 
тривалої праці у тісному контакті великої кількості науковців  з різних 
галузей. Розпочинати слід зі створення групи із будівельних науковців для 
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дослідження оптимальних параметрів будівельних технологій, які ляжуть в основу 
бібліотек ВІМ  будівельних технологій.   

УДК 69.055 : 004.9 
д. т. н., проф. Менейлюк А. И., к. т. н. Никифоров А. Л., к. т. н.  

Менейлюк И. А. 
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ШАБЛОН 

КАК ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ 

Целью работы является разработка концепции «конструктивно-технологический 
шаблон» как средство интеграции моделей объекта и процессов при управлении в 
строительстве. 

Конструктивно-технологический шаблон (КТШ) – это строительная 
информационная модель, которая содержит данные по используемым 
планировочным, конструктивным, технологическим, организационным и 
экономическим решениям в виде объёмной параметрической части здания или 
сооружения и связанного с ней ресурсного графика работ. Конструктивно-
технологический шаблон: 

• Содержит информацию о архитектурно-планировочных и организационно-
технологических решениях. 

• Является неделимым шаблоном при проектировании и является элементом 
структуры модели строительства. 

• Включает в себя другие КТШ большей детализации. 
• Является объектом постоянного улучшения с архитектурно-строительной, 

технологической, а соответственно, управленческой и коммерческой точки зрения. 
• Служит основой отраслевых справочников строительной продукции,  

ресурсов и материалов. 
• Имеет разную детализацию в зависимости от этапа и характеристик 

рассматриваемого строительства. 
В части коммерческих решений: 
• КТШ представляет собой модель строительной продукции. 
• Применение КТШ позволяет на любом этапе проекта оценивать его 

инвестиционную привлекательность. 
В части управленческих решений: 
• КТШ формируется под влиянием организационной структуры строительства. 
• КТШ является элементом бизнес-модели строительства. 
• КТШ используется для выдачи заданий и контроля производства.  
В части архитектурно-строительных решений: 
• КТШ сокращает трудозатраты на изменение и согласование проектных 

решений, повышает их наглядность. 
• КТШ позволяет оценивать и повышать техническую и экономическую 

эффективность применяемых архитектурно-строительных решений. 
В части технологических решений: 
• КТШ формализует: способ производства, ресурсы, необходимые для 

продукции; требования к началу, результату, культуре производства. 
• КТШ позволяет оценивать и повышать техническую и экономическую 

эффективность применяемых технологий. 
Вывод: 
Конструктивно-технологический шаблон является основой формализации и 

оптимизации коммерческих, управленческих, архитектурно-строительных и 
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организационно-технологических решений в строительстве. Его стандартизация 
позволит повысить эффективность взаимодействий между участниками строительства 
и контроль со стороны государственных органов. 

УДК 721.021+69.009 
Чертков О.Ю. 

к.т.н., доц., доц. каф. ТБВ КНУБА, м. Київ 
Цегельний В.О. 

 асп. каф. ТБВ КНУБА, м. Київ 
Єрмолович Д.С. 

студ. буд. факульт., 6-й курс, КНУБА, м. Київ 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В ВІТЧИЗНЯНИХ 

КОМПАНІЯХ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ 
СТАНДАРТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ- BIM 

Ще не так давно був здійснений перехід «від кульманів до АВТОКАД», а весь 
проектний світ досить швидко і позитивно оцінив переваги використання векторної 
графіки. Сьогодні настав час чергових змін і вже зрозуміло, що цей час BIM. 
Незважаючи на високі потенційні можливості BIM-технології (збільшення 
продуктивності праці, поліпшення якості документованої інформації, підтримка 
уніфікованого і узгодженого стилю роботи) далеко не всі учасники, що 
використовують методику інформаційного моделювання , досягають очікуваних 
результатів.  

BIM - (Building Information Modeling або Building Information Model - 
інформаційне моделювання будівлі або інформаційна модель будівлі) - це цифрове 
представлення фізичних і функціональних характеристик об&apos;єкта, яке охоплює 
більш ніж просто геометрію будівлі.  

Однак необхідно розуміти, що процес проектування і розробки організаційно-
технологічної документації будівництва на основі BIM-технології не може бути 
подібний до процесу приготування їжі по кулінарній книзі. Завжди слід бути готовим 
до нових труднощів, пов&apos;язаних з освоєнням нової технології, послідовно долати 
ці труднощі і послідовно домагатися потрібних результатів. 

Найгостріший момент - це різний рівень впровадження BIM у всіх залучених в 
інвестиційно-будівельний проект компаній, відсутність регламентів, робота з різними 
форматами файлів і моделей і т.п.   

Однак на даний момент будівельні компанії усвідомлюють, що з часом їх основні 
конкуренти перейдуть на BIM-моделюванні, тому необхідно шукати рішення проблем 
при впровадженні технологій в кожну конкретну організацію для того, щоб в 
майбутньому залишитися на ринку. 

Основні проблеми, що виникають при впровадженні BIM це високі початкові 
витрати, брак фахівців, тривалий час впровадження і т.п. 

Для часткового або повного вирішення проблем впровадження BIM можна 
запропонувати деякі кроки. 

 по-перше, будівельні компанії можуть вкладати кошти в навчання персоналу, 
вже зарахованого до штату компанії, або в освіту студентів з метою 
подальшого їх залучення до роботи в даній організації. Таким чином, можна 
самим «виростити» майбутніх фахівців. 

 по-друге, невеликі проектні організації, що не володіють необхідним 
резервом, можуть об&apos;єднатися для подальшої співпраці, обміну 
досвідом, а також для можливості спільної покупки програмного 
забезпечення. 
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Дубельт Т.М. 
ОДАБА, м. Одеса 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИБОРУ 
ЕФЕКТИВНИХ ВАРІАНТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПЕРШИХ МАСОВИХ СЕРІЙ 
Розглянуто вирішення важливої проблеми - розробка методики проведення 

чисельного експерименту для дослідження реконструкції житлових будинків перших 
масових серій, з метою вибору ефективних рішень по їх реконструкції. Для вирішення 
поставленого завдання був виконаний аналіз інформаційних джерел; визначена робоча 
гіпотеза; описані шляхи вирішення проблеми з використанням теорії планування 
експериментів і експериментально-статистичного моделювання (складання 
аналітичних, графічних і експериментально-статистичних моделей). Розроблена 
методика дозволяє досліджувати необмежену кількість різних моделей при 
мінімальних трудовитратах. 

Після постанови від 31.06.1957 «Про розвиток житлового будівництва в СРСР», 
починаючи з 1956 р на території колишнього СРСР почалося масове будівництво 
чотирьох-, п’ятиповерхових  житлових будинків за типовими серіями, яке отримало 
подальший розвиток в 60-80 роки. На сьогоднішній день обсяг такого житла складає 
25%  від загального житлового фонду України. Незважаючи на те, що нормативний 
термін експлуатації подібних будинків (25-30 років) закінчився, показники фізичного 
зносу будинків допускають проведення їх реконструкції для подовження терміну 
експлуатації на 50-80 років. Відсутність результатів досліджень можливостей 
реконструкції подібних будинків приводить до невеликої кількості реалізованих 
проектів. Це пов’язане з небажанням потенційних інвесторів вкладати грошові кошти, 
оскільки вони не впевненні в прибутковості проектів. 

Мета роботи - розробка методики, яка дозволить  шляхом порівняння абстрактних 
(комп’ютерних) моделей  при різних умовах реконструкції виділити найбільш 
ефективний варіант організаційно-технологічних рішень, дослідити його та зробити 
висновок про доцільність реконструкції в цілому.  

Загальна методика дослідження складається з десяти етапів. 
Перший етап – аналіз інформаційних джерел. Результатом цієї роботи являться 

визначення серій будинків, де  можлива реконструкція, складання переліку робіт, та 
вибір методів зображення планування робіт у вигляді графічної моделі. 

Другий етап – визначення робочої гіпотези. Зроблено припущення, що 
моделювання зміни факторів, які впливають на реконструкцію житлового будинку, 
приведуть до зміни показників. Для вирішення поставленого завдання необхідне 
створення імітаційних моделей реконструкції житлового будинку при різних 
поєднаннях впливу факторів для отримання чисельних значень показників.  

Третій етап - вибір та опис абстрактної моделі для проведення робіт по 
реконструкції. Обирається конкретна серія житлового будинку, на основі об’ємно-
планувальних рішень складається перелік необхідних робіт. 

Четвертий етап – вибір факторів та показників. Вибираються  п’ять факторів в 
межах однієї абстрактної моделі реконструкції житлового будинку, а також діапазон 
їх варіювання. 

П’ятий етап – вибір плану експерименту відповідно до обраних факторів. При 
проведенні чисельного експерименту для визначення залежності між  обраними 
показниками і  факторами використовується математична теорія планування 
експерименту, яка дозволяє отримати адекватні результати при мінімальній кількості 
дослідів.  
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Шостий етап – побудова моделей реконструкції житлових будинків яка включає: 
створення аналітичних моделей та графічних моделей реконструкції жилого дому 
обраної серії за допомогою комп’ютерних програм. Результат моделювання – 
визначення показника тривалості робіт для кожної моделі .  

Сьомий етап – розрахунок показників  для кожної з побудованих графічних 
моделей   

Восьмий етап – побудова і розрахунок експериментально-статистичних моделей 
у вигляді графіків залежності отриманих показників від прийнятих факторів за 
допомогою комп’ютерних програм. 

Дев’ятий етап - графічна обробка графіків залежності показників від вибраних 
факторів, визначення раціональних областей під факторного простору .  

Десятий етап - аналіз отриманих графіків, визначення найбільш ефективних 
моделей реконструкції житлових будинків перших масових серій. 

Висновок. Розроблена методика дозволяє досліджувати необмежену кількість 
різних моделей при мінімальних трудовитратах і виділити найбільш ефективні моделі 
реконструкції житлових будівель 

Чуканова Н.П., ДП «НДІБВ» 
ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ 

ВИБОРУ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
МОНІТОРИНГУ НА ЕТАПІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 

Довготривала експлуатація будівель старої забудови набуває з кожним роком все 
більшої актуальності. Внаслідок фізичного зношення такі будівлі стають 
непридатними, а в окремих випадках потенційно небезпечними для подальшої 
експлуатації. Збільшення кількості та інтенсивності техногенних факторів негативно 
впливає на ступінь зношення історичних будівель, а необхідність їх ремонту та 
реновації вимагає раціональних рішень. На відновлення експлуатаційної придатності 
будівель спрямовують великі фінансові, трудові і матеріально-технічні ресурси.  

Подовження термінів експлуатації будівель і скорочення термінів виконання 
ремонтно-відновлювальних робіт за рахунок своєчасного  виявлення та запобігання 
загроз пошкоджень є актуальною технічною та економічною проблемою, що потребує 
ефективних рішень протягом їх експлуатації. Ефективному вирішенню таких завдань 
сприяє обґрунтування і удосконалення організаційно-технологічних рішень з 
інструментального моніторингу для забезпечення експлуатаційної придатності 
будівель старої забудови на етапі їх експлуатації.  

Збільшення строків експлуатації будівельних об’єктів можливе не тільки за 
рахунок значних трудових та фінансових витрат на ремонтні роботи, але ж і через 
розроблення раціональних організаційно-технологічних рішень, що враховують умови 
експлуатації старих будівель при техногенних впливах. Відсутнє методологічне 
забезпечення організаційно-технологічного проектування ремонтних робіт з 
урахуванням особливостей етапу експлуатації та застосування ефективних методів 
вимірювань. Тому важливим є створення та застосування будівельних інформаційних 
технологій забезпечення експлуатаційної придатності будівель старої забудови, що 
сформовані на принципах застосування раціональних методів інструментального 
моніторингу.    Встановлено, що вибір ефективної системи моніторингу дозволяє 
збільшити тривалість експлуатації, зменшити вартість ремонтно-відновлювальних 
робіт та експлуатаційних витрат на етапі експлуатації будівель старої забудови. 

Досліджено взаємозв’язок і взаємовплив між елементами інформаційних, 
технічних та технологічних систем. Встановлено, що при експлуатації будівель 
важливо оцінити ха¬рактер і небезпеку пошкоджень, тому побудова моделей та 
систематизація факторів впливу на технічний стан сприятиме підвищенню 
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ефективності системи вимірювань. Запропоновано побудову діагностичних моделей 
об'єкту, що визначається його конструктивними і функціональними особливостями, 
характером прояву порушень нормального функціонування, появою різного типу 
відмов. Встановлено, що використовуючи системотехнічні методи, можливо 
розробити модель структури властивостей експертної системи діагностики, які 
діляться на властивості більш низького рівня, а ті, в свою чергу, характеризуються 
конкретними одиничними показниками. Ці діагностичні моделі можуть бути 
використані для формування бази даних і діагностування будівельних конструкцій 
(рис.1).  

 
Рис. 1 Схема функціонування діагностичної моделі 

 
Виконано дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на 

параметри експлуатаційної придатності будівель. Особливості експлуатації будівель 
старої забудови полягають у тому, що для них враховувалися мінімальні техногенні 
впливи, котрі відповідали часу їх проектування, зведення та початкової експлуатації, 
а останніми десятиліттями експлуатують в умовах інтенсивних впливів з тенденцією 
їх збільшення, тому при виборі раціональних інструментальних систем забезпечення 
їх експлуатаційної придатності визначаючими факторами повинні бути зміни умов 
експлуатації (рівень техногенності, прилегла забудова, експлуатаційні навантаження). 
Для старих будівель, особливо таких, що мають історичну, архітектурну та культурну 
цінність, рекомендовано автоматизований моніторинг робити обов’язковою 
складовою експлуатації.  

Обсяги вимірювальних робіт для забезпечення експлуатаційної придатності 
будівель старої забудови залежать від мети їх виконання у відповідності до потреб 
експлуатаційного періоду. Для удосконалення організації і технології та визначення 
ефективності вимірювальних робіт розроблено алгоритм будівельної інформаційної 
моделі забезпечення експлуатаційної придатності будівель старої забудови з 
використанням інструментальних вимірювальних систем. Встановлено, що найбільш 
суттєвий вплив на тривалість життєвого циклу будівель мають природне старіння 
конструкцій та фізичне зношення, ущільнені умови забудови, природне та техногенне 
підтоплення. Виконано оцінку впливу дефектів і пошкоджень будівельних 
конструкцій на експлуатаційну придатність будівель методом експертного оцінювання 
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а) 

 
б)  

 
в) 

 
г) 

 
Рис. 2.  Відносна оцінка періоду соціального дискомфорту ремонтних робіт 

періоду, що досліджується: а) при недостатності поточної вимірювальної інформації 
про технічний стан будівлі (відсутня система інструментального  моніторингу); б) 
сукупний соціальний дискомфорт при відсутності системи інструентального 
моніторингу; в) при достатній поточній вимірювальній інформації про технічний стан 
будівлі (присутня система інструментального  моніторингу); г) сукупний соціальний 
дискомфорт при застосуванні системи інструентального моніторингу. 
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Виявлено, що пошкодження основ та фундаментів, несучих стін та перекриттів 
найбільш впливають на параметри надійності експлуатації таких об’єктів і саме ці 
елементи будівель у першу чергу повинні підлягати інструментальному моніторингу.  

При виконанні ремонтних робіт на етапі експлуатації інструментальні 
вимірювання є їх частиною і виконуються паралельно з експлуатацією без відселення 
мешканців, або послідовно з експлуатацією з відселенням мешканців. 

При цьому настає період соціального дискомфорту для мешканців, з необхідністю 
компенсації матеріальної або моральної шкоди, що збільшує трудомісткість і вартість 
ремонтних робіт в цілому і інструментальних вимірювань зокрема (рис. 2). Тривалість 
періоду соціального дискомфорту дорівнює загальній тривалості ремонтних та 
вимірювальних робіт, що їх супроводжують. Для її обчислення запропоновано 
визначати основні техніко-економічні показники – трудомісткість, тривалість та 
вартість робіт з поточного, аварійного і вибіркового капітального ремонту з 
відселенням, без відселення, або частковим відселенням мешканців. Своєчасна 
поточна вимірювальна інформація про технічний стан будівлі, отримана системою 
інструментального моніторингу, збільшує міжремонтний період та зменшенує 
трудомісткість ремонтних робіт. 

Гандзюк Володимир Андрійович 
ПрАТ «Систем Солюшнс» 

ВИКОНАННЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ БІМ МОДЕЛЮВАННЯ» 
Лазерне сканування на сьогоднішній час набуває усе більшого використання. 

Воно використовується у різних галузях, починаючи від медицини та криміналістики, 
закінчуючи спостереженнями за поверхнею Земної поверхні у глобальних масштабах. 

У геодезії лазерне сканування використовують як один із методів топографічного 
знімання для подальшого створення спеціальних топографічних планів, просторових 
моделей об’єктів ситуації для подальшої реконструкції, ремонту, аналізу об’єктів 
інфраструктури тощо.  

У загальному лазерне сканування поділяють на дві групи: 
- Стаціонарне лазерне сканування; 
- Мобільне лазерне сканування. 
Стаціонарне лазерне сканування – це сучасна технологія швидкого дистанційного 

здобуття просторових даних. Суть її у визначенні лазерним сканером тривимірних 
координат точок шляхом послідовного відхилення скануючого лазерного променя на 
деякий кут в горизонтальній і вертикальній площині з одночасним виміром відстані до 
цих точок. Відхилення променя досягається обертанням дзеркал в двох площинах 
спеціальними пристроями. Знаючи відстань до точки і кути нахилу дзеркал в кожен 
момент часу, можна обчислити координати цих точок . 

Щільність сканування задається оператором. Чим вища щільність сканування, тим 
довше продовжуються виміри, тим більше об'єм отриманих даних і тим детальнішими 
будуть результати. Множина точок, отриманих в результаті сканування, називається 
хмарою точок, або сканом. Оскільки сканер має обмежений кут огляду, його  
періодично потрібно переставляти з місця на місце. Хмари точок, отримані з різних 
місць розташування сканера (станцій), поєднуються за допомогою спеціальних марок 
(мішеней), які розміщуються в зоні перекриття сканів різних станцій. Спочатку 
координати точок визначаються в системі координат самого сканера, потім їх можна 
перетворити в будь-яку іншу систему координат на місцевості, враховуючи 
координати станції. Обробка масивів точок виконується в спеціалізованому 
програмному забезпеченні. Переваги технології лазерного сканування: 
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- дозволяє виконувати роботи дистанційно – отримувати просторову інформацію 
про об'єкт, знаходячись на відстані від нього, що підвищує безпеку проведення 
знімальних робіт,  

- з'являється можливість досягти небувалою раніше в геодезії щільності 
вимірюваних точок, що дозволяє достовірно відображувати об'єкти різних розмірів і 
форми: підвищується рівень якості і знижується вартість геодезичних послуг; 

- стає доступною неперевершена швидкість здобуття просторових координат, що 
дає можливість вчасного реагування на процеси різного характеру, що відбуваються, 
тобто збільшується оперативність геодезичних робіт. 

 Після виконання польового етапу робіт та її обробки хмару точок 
експортують до більш уніфікованого формату, наприклад PointsCloud.ptx. 

Після цього результати лазерного сканування можуть бути імпортовані до інших 
програмних продуктів, наприклад AutoDesk AutoCad. Якщо мова ведеться про 
програмні продукти AutoDesk, то хмару точок необхідно попередньо обробити 
(проіндексувати із використанням ПЗ AutoDesk ReCap), оскільки формат хмари точок 
у розширенні .ptx не імпортується у середовище AutoCad або Revit. Єдиний формат, 
котрий є можливим імпортувати у вище перелічені продукти є формат rcp (Recap File). 
Після індексації хмари точок у AutoDesk ReСap можливим стає імпорт хмари точок та 
подальше моделювання або створення векторних планів від сканованих приміщень. 

 У ПЗ AutoDesk Revit хмара точок слугує свого роду просторовою 
«підкладкою» для створення інформаційної будівельної моделі, оскільки уже у хмарі 
точок міститься інформація про просторові характеристики від сканованих об’єктів, 
характер їх розташування, колір тощо. 

 Вище описана технологія значно спрощує виконання обмірів для створення 
креслень існуючого стану споруд, характер прокладання комунікацій, характер 
розміщення архітектурних об’єктів тощо. Це у свою чергу у рази зменшує ризик 
виникнення колізій у проекті під час реконструкції чи перепроектування площинних 
об’єктів. 
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ТЕХНОЛОГІЯ АВІАЦІЙОНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ 
ТОПОГРАФІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ 

Сучасний стан виконання топографічних робіт характеризується широким 
впровадженням новітніх методів для топографічних знімань. Характерними є  GNSS, 
БПЛА, космічних знімків, а також авіаційне лазерне сканування. На відміну від інших 
авіаційне лазерне знімання дозволяє отримати достатню кількість даних для створення 
ЦМР, ЦММ та ЦМП високої точності. Це можна віднести до інженерних вишукувань, 
оскільки надає можливість всебічного аналізу обраної території для будівництва. За 
рахунок використання хмари точок стає доступним аналіз та моделювання впливу 
майбутньої споруди на об’єкти місцевості та є дуже важливим для майбутнього 
будівництва. 
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У 2019 р. УкрДАГП придбала новітню знімальну систему, в т. ч. вихідні дані для 
опанування використання технології. До них входять shp-файл території планування 
обльоту у місті Санкт-Галлен, траєкторія польоту повітряного судна, “сирі” бінарні 
файли, отримані в процесі знімань м. Санкт-Галлен. 

Технологічна схема представлена такими основними етапами: проектування маршрутів 
лазерного знімання, безпосереднє знімання системою, оброблення результатів знімання, 
класифікація хмари точок після оброблення, створення моделей (рис.1.). 

 

 
Збір та аналіз матеріалів включає знаходження картографічних матеріалів, які 

охоплюють територію зйомки. На них проектуються маршрути польотів, враховуючи, 
зони перекриття аерофотозйомки. Далі визначається найбільш оптимальні дні для 
проведення лазерного знімання, враховуючи метеоумови. Розраховують час обльоту, 
враховуючи час на заправку. На борту встановлюють необхідну апаратуру. Зйомка 
ведеться в єдиній системі координат. Після завершення зйомки дані перевіряються та 
обробляються. Проводиться зшивка хмар точок із різних обльотів, 
ортотрансформування знімків, створення ортофотомозаїки. Розподіляють хмари точок 
за планшетами певних розмірів для зручності подальшої їх обробки.  

Далі починається більш тривале камеральне оброблення планшетів хмар точок. 
Запускаються автоматичні модулі для класифікації результатів знімання за класами 
об’єктів. Наступним кроком є контроль правильності автоматичної класифікації хмар 
точок на цільові класи. Тут необхідний досвідчений працівник-фотограмметрист, що 
має навички роботи із лідарними даними. В разі необхідності змінює класи помилково 
розпізнаних точок, перевіряє загальну правильність класифікації. Після визначення 
точок “землі”, хмара точок проріджується до необхідно роздільної здатності та 
запускається автоматичне створення ЦМР. На цьому етапі робіт можливе створення 

 

 Рис. 1. Модель загальної технологічної схеми виконання робіт 
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ЦММ,  нормованої ЦММ (тобто ЦММ відняти ЦМР, що створить моделі всіх об’єктів 
місцевості, виключаючи землю), ЦМП.  

Останнім кроком є оцінка точності отриманих результатів, що дає повну інформацію 
про середню квадратичну похибку визначення висот з використанням ЦМР. 

У результаті виконання всіх етапів технологічної схеми, наведеної на рис. 1, 
створюється цифрова модель рельєфу. З використанням такої моделі можна перевіряти 
можливість розміщення майбутніх будівель, або ж створити повноцінну модель всього 
міста разом із BIМ (рис.2-3). 

 

  

Рис. 2. Створена ЦМР на базі 
хмари точок авіаційного 
лазерного знімання на території Санкт-
Галлен, Швейцарія та моделі будівель. 
Перепад висот відображений 
градієнтним переходом кольорів 

Рис. 3. Створення моделей будівель 
на базі хмари точок лазерного знімання 
на території Санкт-Галлен, Швейцарія у 
режимі відображення хмари точок 
поверх BIM 

 
Із оцінки точності даних авіаційного лазерного знімання за допомогою 

контрольних точок для результатів лазерного сканування визначено, що середня 
квадратична похибка визначення висот за певних знімальних умов з щільністю 8-12 
точок/м2 складає 0.03 метра, що є високим показником. За рахунок цього результати 
сканування з подібними технічними засобами та характеристиками можуть 
використовуватися для широкого спектру робіт. 

Висновок: використання новітніх технологій і систем дозволяє отримувати 
топографічні дані високої точності, які мають широке використання в будівництві, 
адже дозволяють проводити аналіз та моделювання ситуацій для більш оптимального 
вибору територій для майбутніх робіт.  

УДК 721.021+69.009 
Чертков О.Ю. 

к.т.н., доц., доц. каф. ТБВ КНУБА, м. Київ 
Цегельний В.О. 

асп. каф. ТБВ КНУБА, м. Київ 
Єрмолович Д.С. 

студ. буд. факульт., 6-й курс, КНУБА, м. Київ 
КОМПЕТЕНЦІЯ – ОСНОВА УСПІШНОГО 

ВПРОВАДЖЕННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЇ 
Сьогодні сучасні технології є невід&apos;ємною частиною нашого життя і без них 

ми просто не можемо уявити наше існування. Людство перейшло в новий період, в 
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період, де цінуються інформація та інформаційні технології. І тепер традиційні 
підходи до бізнесу та виробництва вже не дають таких вражаючих результатів. Тому 
для забезпечення найвищих показників необхідні деякі нововведення, зокрема 
впровадження інформаційних технологій. 

Особливо це стосується будівельної галузі. Так як будівельні проекти – це складні 
проекти з великою кількістю учасників та інформації, розтягнуті в часі та потребують 
великих фінансових витрат, то для їх реалізації необхідні нові рішення на противагу 
традиційному CAD підходу. Одним з таких рішень може стати BIM-технологія.  

BIM технологія інформаційного моделювання об&apos;єктів (Building Information 
Modeling) є розвитком загальноприйнятої сьогодні системи автоматизованого 
проектування (САПР). Основною відмінністю від останньої, крім тривимірного 
креслення, є наявність у моделі бази даних, що містить докладну інформацію про 
технологічні, технічні, архітектурні, інженерно-будівельні, кошторисні, економічні 
характеристики об&apos;єкта.  

Залежно від конкретних вимог база може доповнюватися юридичною, 
експлуатаційною, екологічною та іншою інформацією. Тому, ще одною важливою 
особливістю BIM є наявність єдиної інформаційної моделі будівлі, яку можна 
ефективно використовувати протягом усього життєвого циклу будівлі. 

Разом з тим, перехід будівельної галузі на застосування BIM-технологій робить 
проблему нестачі спеціалістів цього напрямку одною з найважливіших. Крім 
того з’являються складності з технічними аспектами, як важкодоступність до 
програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання, а також, звичайно з їх 
вартістю. Тому, навіть при вирішені технічних питань, традиційний підхід к 
вирішенню проблеми кадрів на цей раз може не спрацювати, хоча на перший погляд, 
помилково може здаватися, що і цього разу, виходячи з досвіду переходу на CAD, 
будівельникам вдасться вирішити завдання заповнення BIM-вакансій аналогічно тому 
шляху, а саме: або навчити (перевчити) власні кадри без відриву від виробництва, або 
пошукати серед випускників ВНЗ. 

Передбачається, що впровадження методології BIM в освітній процес і розвиток 
процесів підготовки студентів дозволить якісно підвищити рівень випускників 
будівельних вузів, щоб освоєння ними нового технологічного рівня відкрило шлях до 
вдосконалення вітчизняної будівельної галузі, полегшило процес впровадження BIM 
в будівельних компаніях. 
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Професор, д.арх, каф. ІТА, КНУБА 
ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ ВІМ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС АРХІТЕКТОРІВ НА 

ПРИКЛАДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КУРСУ «ВІМ ТЕХНОЛОГІЇ» 
Експериментальний курс «ВІМ технологія» було впроваджено у лютому 2019 

року для 3, 5 та 6 курсів архітектурного факультету кафедрою Інформаційні технології 
в архітектурі (ІТА). Кафедру було створено на архітектурному факультеті Київського 
національного університету будівництва і архітектури в 2004 році. У відповідності з 
вимогою часу, стало зрозуміло, що такий важливий аспект архітектурної діяльності і 
освіти, як комп’ютерна підготовка, вийшов за рамки окремої дисципліни, яка 
викладалась на кафедрі архітектурної кваліметрії. 
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При кафедрі протягом всього часу існування видається відомий в Україні та за її 
межами науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та 
містобудування». 

У розробці курсу брали участь завідуючий кафедрою ІТА, доктор архітектури, 
професор Товбич В.В., доцент, кандидат архітектури, Левченко О.В. та асистент, 
аспірант Кисіль О.В. 

У курсі особливо наголошується і опрацьовується робота в команді, що є основою 
вдалого ВІМ процесу. Також в 2020 році в курсі буде означено новий тип будівельного 
нормування – параметрична експертиза, що законодавчо затверджений наприкінці 
поточного року. На кафедрі готується до захисту кандидатська дисертація, що 
стосується концептуального моделювання ВІМ із заданими параметрами якості. 
Матеріали дисертації буде частково впроваджено до учбового курсу, що корегується з 
дуже популярним курсом архітектурної кваліметрії професора ІТА Яблонської Ганни 
Дмитрівни.  

Автори курсу розуміють учбову програму як динамічний об’єм інформації, що 
має трансформуватися та розвиватися, вбираючи в себе найновітніші дані. Тільки 
таким чином курс завжди буде актуальним для студентів – нових фігурантів на ринку 
праці. Студенти мають пізнавати не тільки безпосередньо ВІМ технологію, а й дотичні 
до неї питання, зв’язки та взаємодії з конструктивними розрахунками та технологію 
будівельних процесів.  

В курсі приділено особливу увагу основам об’єктно-орієнтованого 
програмування. На кафедрі ІТА намагаємося комплексно підходити до сучасної 
архітектурної освіти, яка неможлива без розуміння побудови «коду».  

Окрім переваг ВІМ технології, студенти отримують розуміння і проблемних 
моментів, перспектив вдосконалення і розвитку ВІМ.  

Практичні семінари в рамках курсу проводяться з елементами гейміфікації, бо цей 
сучасний підхід зацікавлює молодь та залучає її у навчальний процес.  

Курс знайомить студентів з усією палітрою програмного забезпечення оглядовим 
чином. Студентам запропоновано самим обрати ПО, на якому виконувати семінарські 
завдання. Єдиний наголос стосовно ПО автори роблять на українському софті цієї 
категорії – Allcheck, ЛІРА-САПР, САПФІР. Також наголос зроблено на користуванні 
ліцензійним софтом, щоб діяти в правовому полі українського законодавства.  

Кафедра тісно співпрацює як з представниками више означених вітчизняних 
розробників, так і з вендорами Allplan, ArchiCad, Revit, ScetchUp. Кращі спеціалісти 
Києва з ВІМ технологій та технічні менеджери провідних вендорів ВІМ ПО читають 
лекції та надають практичні навички студентам, запрошують їх на виробничу практику 
до компаній, відповідають на запитання.  

Результати моделювання було оглянуто у програмі ВІМx в окулярах віртуальної 
реальності, що викликало велике зацікавлення в студентів. 

Література 
1. Software tools for ВІМ analysis and neural Networks of artificial intelligence on 

its basis – Kysil O.V., Levchenko O.V. / Stalowa Wola, Poland 2018 
2. Теоретичні та методологічні засади створення державної бази даних 

будівельних об’єктів, паспортизованих за технологією ВІМ   Кисіль О.В., Левченко 
О.В., Михальченко С.В. ISSN 2518-167X 6(24), Vol.3, June – 2018 
https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12062018/5761 

3. ВІМ - стандарт проектної організації. – О.В. Левченко / Сучасні проблеми 
архітектури та містобудування №50, р. 65-69, 2018 

4. Expert systems in the BIM environment – O.Levchenko, T.Kashchenko – 
Intersections/Intersecţii, ISSN 1582-3024 / Pages 85-94, Vol. 14 (New Series), 2017, No.1.  
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5. Place and people: landscape as a basis of development and preservation of cultural 
identity. – Valerii Tovbych, Yuriy Kryvoruchko, Anna Viazovska - TECHNICAL 
TRANSACTIONS 5/2018 CZASOPISMO TECHNICZNE 5/2018 ARCHITECTURE AND 
URBAN PLANNING, Chairman of the Cracow University of Technology Press Editorial 
Board , DOI: 10.4467/2353737XCT.18.073.8555 SUBMISSION OF THE FINAL 
VERSION: 30/04/2018 p. 65-72. http://www.ejournals.eu/Czasopismo-
Techniczne/2018/Volume-5/art/11671/ 

6. Цивілізована наукова дискусія – шляхи до вирішення образу історичного 
міста – В.В. Товбич, П.М. Куліков, Сучасні проблеми архітектури і містобудування, 
Київ. №46 КНУБА, 2016р. С.12-15 

7. До єдиного архітектурно-будівельного європейського інвестиційного 
простору. Товбич В.В., Збірник наукових праць ІІ міжнародна конференція 
«Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична 
реалізація». Київ, КНУБА, 2016р С. 11-15 

Дубинка О.В. 
КНУБА, м. Київ 

БІМ-ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ТА ЙОГО РОЛЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-

БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ. 
BIM - (Building Information Modeling – Інформаційне Моделювання Будівель ) 

використовується для повного життєвого циклу об’єкта будівництва, даний підхід дає 
можливість при реалізації інвестиційно-будівельних проектів деталізувати проект для 
прийняття своєчасних рішень на кожному з етапів життєвого циклу проекту, від 
концепції майбутнього об’єкту до його експлуатації. 

Застосування технології інформаційного моделювання будівельного об’єкту дає 
можливість підвищити рівень взаємодії між учасниками проекту та удосконалити 
організацію спільної роботи між усіма учасниками будівництва. Для цього необхідні 
кількісні і якісні перетворення, в тому числі перехід до інформаційного моделювання 
і в пов’язаних з будівництвом напрямках, які сприяють більш ефективному розподілу 
інвестицій та формуванню оптимальної вартості проекту, вирішенню завдань 
нарощування обсягів будівництва та реалізації масштабних інфраструктурних 
проектів в оптимальних строках.  

Модель – це спрощене уявлення деякого об’єкта, зручніше для вивчення або 
аналізу, ніж сам об’єкт. Модель – це сполучна ланка між теорією і дійсністю. 
Виробничий процес і інвестиційно-будівельний процес можна представити у вигляді 
уявної, схематичної, описувальної чи графічної моделі, яка допоможе завчасно 
планувати і здійснювати контроль виконання робіт.  

BIM–модель містить не тільки інтелектуальну інформацію про об’єкти, які в неї 
входять, але й параметричні взаємозв’язки між ними. Це дозволяє приймати 
управлінські рішення на будь-якому з перерахованих вище етапів, при цьому нові дані 
в інформаційну модель можуть додаватися протягом усього життєвого циклу 
будівельного об’єкта. 

Визначення рівня деталізації BIM - моделі на кожному етапі життєвого циклу є 
одним з ключових елементів впровадження технології BIM. Інформаційна модель є 
базою даних для системи закупівель, системи календарного планування, системи 
управління проектами та інших систем підприємства, таким чином: 

 ця технологія дозволяє оптимізувати процес будівництва, який, як відомо, є 
дуже витратним; 
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 використовуючи інформаційну модель будівлі, можна отримати дуже точний 
розрахунок вартості об’єкта, що дозволить управляти витратами на його 
будівництво; 

 ця технологія дозволяє оптимізувати процес будівництва, який, як відомо, є 
дуже витратним; 

 використовуючи інформаційну модель будівлі, можна отримати дуже точний 
розрахунок вартості об’єкта, що дозволить управляти витратами на його 
будівництво. 

Характерна для БІМ - моделювання деталізація перед проектних елементів на 
“вході“ (до інвестування та постачання фінансових ресурсів) і на “виході“ 
будівельного об’єкту (до кінцевого власника об’єкта нерухомості), включає поєднання 
економічних, дозвільних, технологічних і юридичних аспектів в одному будівельно-
інвестиційному проекті та потребує досконалої праці всіх структурних підсистем і 
учасників процесу. Поточне дослідження всього життєвого циклу проекту, 
обґрунтування особливостей, переваг для організації стає вагомим важелем в 
організації виробництва і управлінні розвитком нерухомості, а саме тим самим 
виводить будівельну і девелоперську діяльність на більш досконалий сучасний 
якісний рівень. 

УДК 004.896  
Артамонова Александра Евгеньевна 

ООО «ЛИРА САПР», artamonova@liraland.com.ua 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – САПФИР-ГЕНЕРАТОР 
В последних версиях ЛИРА-САПР в цепочке BIM появился новый гибкий 

инструмент - система визуального программирования, позволяющая выполнять 
параметрическое моделирование зданий и сооружений произвольной формы.  Данная 
система является представителем технологий нового поколения для создания моделей 
конструкций и представляет собой графический редактор алгоритмов 
(последовательности действий), который использует инструменты моделирования 
САПФИР-3D (рис.1).  САПФИР-ГЕНЕРАТОР демонстрирует современный тренд 
развития технологий создания моделей: эволюция от текстового файла, графической 
среды и до визуального программирования. 

Результатом работы ГЕНЕРАТОРА является готовая 3D модель, состоящая из 
базовых объектов САПФИР-3D: колонн, балок, стен, плит, свай, ферм, поверхностей, 
нагрузок, граничных условий и других объектов. В тандеме ГЕНЕРАТОР и САПФИР-
3D дают нам возможность использовать точный параметрический контроль над 
моделью [1] с последующим ее экспортом в ЛИРА-САПР для дальнейшего расчета. 

Что же такое визуальное программирование? Это способ создания алгоритма 
путем управления графическими объектами вместо написания текста. То есть, для 
работы с такой системой нет необходимости обладать навыками программирования 
или быть знакомым со структурой программного кода. 

Графические объекты в ГЕНЕРАТОРе представлены в виде нодов и связей между 
ними. Ноды изображаются в виде прямоугольников и бывают двух типов: те, которые 
хранят данные и те, которые выполняют действия. Данные между нодами передаются 
посредством связей. 

Пользовательский интерфейс ГЕНЕРАТОРа представлен в виде ленты и рабочей 
области-холста, на котором и происходит создание графической последовательности 
действий. Палитра нодов разделена на вкладки по тематической направленности: 
модели, геометрия, преобразования, параметры и сервисы (рис.2).  
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Рис.1. Создание 3D модели моста в Сапфире при помощи нодов 

 
Рис.2. Ноды в Сапфире 
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Вся геометрия, которая генерируется при использовании различных нодов 
Генератора, будет отображаться в графическом окне САПФИР-3D. 

Исходными данными для построения таких графических алгоритмов служат 
геометрические примитивы САПФИР-3D (точки, линии, поверхности).  

Генератор является гибким инструментом в цепочке BIM. В качестве исходных 
данных он может использовать информацию из других САПР [2]: 

• 3D формы (поверхности) в формате *.obj; 
• геометрические примитивы в формате *.dxf (точки, линии, полилинии, 

контуры). 
При изменении исходных данных в других САПР (редактирование формы 

поверхности или корректировка dxf файла) выполняется автоматическое обновление 
модели в ГЕНЕРАТОРе. 

Созданный сценарий (набор нодов) можно сохранять в библиотеку для 
последующего использования. 
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ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В ПК ЛИРА-САПР  
В мировой практике принят устойчивый термин: Building Information Model – BIM 

(информационная модель объекта). Информационное моделирование здания - это 
подход к проектированию, возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту здания 
(управлению жизненным циклом объекта), который предполагает комплексную 
обработку всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и 
иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями в единой 
информационной структуре.   

Актуальность. Все ведущие зарубежные разработчики строительных САПР –  
Autodesk (Revit),   Nemetschek (Allplan),   Graphisoft (ArchiCAD),  IBM/Dassault Alliance 
(CATIA), TEKLA – заявили о поддержке в своих продуктах технологии BIM. Особое 
место занимает программный комплекс ЛИРА-САПР. При создании технологической 
линии проектирования и информационного моделирования на базе ПК ЛИРА-САПР 
основополагающим является принцип открытости и демократичности. Это позволяет 
коллективам проектировщиков использовать любые программные средства, с другой 
стороны, обеспечить получение рабочей конструкторской документации, используя 
сквозную линию проектирования – от архитектурной модели до рабочего чертежа.   

Следует отметить, что наиболее трудоемкая операция – подсчет объемов работ в 
терминах тех или иных технологических нормативов - до последнего времени 
оставалась вне поля зрения разработчиков программного обеспечения, также как и 
этап планирования и управления строительством. При переходе к управлению 
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проектами всю сметную информацию необходимо преобразовывать в 
технологическую, создавая технологические комплексы работ на конструктивные 
элементы, чтобы эта информация стала исходной информацией для операций 
планирования и управления проектами, с использованием соответствующих 
программных комплексов. Таким образом, актуальным представляется разработка 
технологии, позволяющей объединить программное обеспечение всех частей 
строительного проекта в единую технологическую линию, исключающую 
дублирование работ, повышающую эффективность труда специалистов и снижающую 
затраты на разработку и реализацию строительного проекта. 

Новизна. Такая технология разработана на основе расширений архитектурной 
BIM для расчетно-конструктивной части (САПФИР-BIM). Технология  решает задачу 
интеграции на основе единой модели (САПФИР - ЛИРА-САПР - САПФИР) 
программных комплексов, автоматизирующих различные разделы проекта 
(используется на стадии проектирования здания). 

Акцентируем внимание на том факте, что архитектурная и конструктивная части 
проекта неразрывно и тесно взаимосвязаны. Архитектурная часть обеспечивает 
функциональность объекта, а конструктивная – надежность и прочность. 
Аналитическая модель представляет собой визуально упрощённую и геометрически 
идеализированную модель конструкции. В аналитической модели присутствуют 
только несущие элементы здания (рис.1). Другие элементы либо заменяются 
нагрузками, либо игнорируются.  

Одним из наиболее важных моментов в функционировании BIM технологий 
является тесная информационная взаимосвязь между архитектурной и аналитической 
моделями. Архитектурная модель содержит все основные элементы, определяющие 
эксплуатационные качества и технологию функционирования объекта: назначение и 
взаиморасположение помещений, стены, колонны, балки, окна, двери, лестницы и др. 
Аналитическая модель включает только конструктивные элементы: несущие стены, 
колонны, пилоны, балки, плиты перекрытий, фундаментные плиты, т.е. элементы, 
которые отвечают за прочность и устойчивость сооружения. 

Такая информационная взаимосвязь обеспечивается программным комплексом 
САПФИР (ПК САПФИР) и не только определяет адекватное построение 
аналитической модели, но и в процессе проектирования помогает достичь 
компромисса между архитектором и конструктором. 

 
Рис. 1. Представление архитектурной и аналитической моделей здания 
Одной из основных функций ПК САПФИР является подготовка 

пространственной архитектурной модели объекта строительства для прочностных 
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расчётов и анализа напряжённо деформированного состояния конструкции, 
информационная поддержка объекта строительства на всех этапах его жизненного 
цикла (от проекта до утилизации); а также адаптация информационных моделей, в том 
числе, созданных с помощью других программ, к использованию для прочностного 
анализа. 

В основе теоретических предпосылок разработки ПК САПФИР лежит концепция 
дуального представления модели. Это значит, что параллельно с архитектурной 
моделью на программном уровне поддерживается аналитическое представление 
каждого конструктивного элемента. Из аналитических моделей отдельных элементов 
с учётом их взаимодействия формируется аналитическая модель здания в целом.  
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БУДІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ 

ПРИ ЗВЕДЕННІ МОНОЛІТНО-КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ. 
 

Скорочення термінів будівництва  за рахунок оптимізації організаційно-
технологічних рішень  виконання геодезичних вимірювань з врахуванням 
взаємозв’язку  та взаємовпливу геодезичних та будівельно-монтажних простих 
процесів у складі комплексного процесу зведення наземної частини монолітно-
каркасних будівель є актуальною технічною та економічною проблемою, що потребує 
ефективних рішень на етапах проектування та будівництва. Ефективному вирішенню 
таких завдань сприяє обґрунтування і удосконалення організаційно-технологічних 
рішень вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель  

 Значимість проблеми полягає в тому, що скорочення термінів етапу будівництва 
об’єктів можливе не тільки за рахунок збільшення трудових та фінансових витрат на 
основні будівельно-монтажні прості процеси, але і через розроблення оптимальних 
організаційно-технологічних рішень, що враховують взаємозв’язок та взаємовплив 
основних та геодезичних робіт на монтажному горизонті. Важливим є застосування 
новітніх  високоефективних методів вимірювань у складі будівельного процесу, що 
сформовані на принципах інформаційного моделювання із застосуванням досягнень 
приладобудування, геодезії, метрології, організації та технології будівництва.    

Традиційно, рішення про вибір засобів геодезичного забезпечення є суб'єктивним 
і залежить від досвіду геодезиста. Встановлено, що при виборі потрібно враховувати 
не тільки потрібну точність, але й інші фактори, як то - вартість засобів, 
продуктивність праці, яка прямо впливає на термін виконання робіт. Для вибору 
засобів геодезичного забезпечення застосовано моделі інформаційної експертної 
системи (рис.1) . 
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Рис. 1 Структурна схема інформаційно-експертної системи 
Структурно-функціональна схема інформаційної експертної системи вибору 

засобів геодезичного забезпечення включає в себе базу знань, інтерфейс користувача 
та експертну систему.  

Загальну схему технологічного проектування можна представити у вигляді 
сіткової моделі (орієнтованого графу), яка оптимізується за окремими рівнями з метою 
отримання визначеної сукупності економічно доцільних стратегій  технологічних 
рішень. Вузлами графу є окремі варіанти технологічних рішень – стратегій (із 
множини технічно і технологічно можливих) за окремими видами робіт на відповідних  
рівнях. Сукупність окремих видів робіт складають відповідні комплекси робіт, які 
входять до складу виробничих стадій: наприклад, перша виробнича стадія – множина  
технологічних рішень щодо зведення конструкцій підземної частини споруди; друга 
виробнича стадія  – множина  технологічних рішень щодо зведення конструкцій 
надземної частини споруди; третя виробнича стадія  – множина технологічних рішень 
щодо виконання спеціальних монтажних робіт; четверта виробнича стадія – множина 
технологічних рішень щодо виконання опоряджувальних, покрівельних та інших 
завершальних робіт на об’єкті. Взаємозв’язки між різними вузлами графу трактуються 
у двох аспектах. По-перше, як сама наявність (відсутність) зв’язку між вузлами, по-
друге, як характеристика певних обмежень, що накладаються на взаємозв’язки (дуги) 
графу. Кожній дузі відповідає кількісний параметр, якій характеризується величиною 
критеріальних показників – техніко-економічних показників.   

Таким чином, задача технологічного проектування зводиться до знаходження для 
даних вихідних умов (параметрів об’єкту, умов будівництва і наявних організаційних 
обмежень) оптимального варіанту графу (оптимального шляху – системи 
технологічних рішень), якій характеризується екстремальною (максимальною або 
мінімальною) величиною критерію оптимальності. Аналіз такої сіткової моделі 
свідчить про досить значну розмірність задачі технологічного проектування. В 
реальних умовах будівництва тільки кількість окремих видів робіт може сягати значної 
величини. Зменшення розмірності задачі можливо, по-перше, шляхом обмеження 
рівнів оптимізації до мінімально можливого або, по-друге, обмеженням кількості 
варіантів технологічних рішень за окремими видами робіт. Для обґрунтованого 
зменшення кількості рівнів оптимізації пропонується використовувати принцип 
інноваційної ефективності, якій полягає в застосуванні нових сучасних налагоджених 
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технологій, які на практиці мають достатню розповсюдженість, адаптовані до 
існуючого технологічного та технічного рівню будівельного виробництва та мають 
високу прогнозовану ефективність, підтверджену практичним досвідом. Для 
обґрунтованого зменшення кількості варіантів технологічних рішень пропонується 
використовувати принцип нормативної ефективності, якій полягає у використанні на 
етапах технологічного проектування типових технологічних рішень, які мають 
науково-технічну та нормативну обґрунтованість. Методика технологічного 
проектування при зведенні монолітних конструкцій та споруд, в загальному плані 
можна представити у вигляді схеми послідовно-ітераційних (послідовно-циклічних) 
етапів оптимізації. Вихідними даними є рішення робочого проекту, щодо об’ємно-
планувальних, конструктивних, організаційно-технологічних та інших параметрів і 
характеристик об’єкту будівництва, а також ресурсно-технологічні характеристики і 
параметрі будівельної організації та місцевого ринку будівельних послуг. 

Технологічне проектування вимірювальних робіт при зведенні монолітно-
каркасних будівель для ефективного забезпечення управління проектами доцільно 
виконувати із застосуванням інтелектуальних систем та моделей.  Програмне 
забезпечення формується на основі операційної системи Windows, з набором програм 
Microsoft Office до складу якого входить програма управління проектами Microsoft 
Project (рис.2).  

  
 а      б 

в  
 Рис. 2. Приклад формування баз даних (а) та ресурсів (б) при моделюванні 

організації та технології робіт (в) в програмі управління проектами типу Microsoft 
Project 
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Комп'ютерні програми управління проектами дозволяють: розробляти окремі 
календарні плани; об'єднувати окремі календарні плани в мульті- і мегапроекти; 
регулювати розподіл ресурсів в календарних планах;  проводити функціонально-
вартісний аналіз; здійснювати облік фактично виконаних робіт; порівнювати 
характеристики поточного календарного плану з характеристиками нормативних і 
фактичних планів з метою їх аналізу та прийняття оптимальних рішень; представляти 
календарні плани в різних формах звітів. У програмі формується список всіх 
використовуваних при будівництві об’єкта ресурсів і для кожного з них визначається 
графік їх граничного завантаження, тобто визначається встановлений користувачем 
ліміт, який не повинен бути перевищений в календарному плані. Якщо це станеться, 
то виникне ресурсний конфлікт, який усувається автоматично, або користувачем 
вручну, виходячи зі змісту конкретного завдання. Користувачем визначається 
погодинна оплата ресурсу за одиницю трудомісткості виконуваної роботи і одноразова 
оплата за кожну ресурсну одиницю. Для використовуваних ресурсів розраховується 
або вводиться трудомісткість робіт. Добуток трудомісткості даного ресурсу на тариф 
погодинної оплати визначає загальну погодинну оплату. Сума почасових і 
одноразових витрат визначає вартість використовуваного ресурсу. 

Таким чином можливо вибрати ефективний метод геодезичного забезпечення  
монолітно-каркасного будівництва з врахуванням мінливості організаційно-
технологічних, технічних та природніх факторів впливу на трудовитрати 
вимірювальних операцій та основних робіт технологічного процесу. 

 

 УДК 728.98 
Хохчачов М.Р.,  

студ.КНУБА, м. Київ, 
Чебанов Т.Л.,  

ас. каф. ТБВ КНУБА, м. Київ 
Чебанов Л.С.,  

к.т.н., доц., доц. каф. ТБВ КНУБА, м. Київ 
ДОСВІД РОЗРОБКИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ, ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ 

ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ТЕПЛИЦЬ ТА 
ОРАНЖЕРЕЙ 

Сучасні промислові теплиці- складна конструктивно-технологічна система, що 
забезпечує комфортні температурно-вологісні режими вирощування різних рослин. 
Для отримання високих врожаїв з одного квадратного метра – огірок, томат від 100 кг, 
троянда – від 220 шт тощо, розробляються та реалізуються відповідні проектні 
рішення (рис.1). Як, правило, розроблюють та використовують відомі, часто  типові, 
апробованні розділи  системи та елементи згідно із ДБН В.2.2-2-95 та відповідними  
нормами технологічного проектування ВНТП-АПК-19.07. 

На стадії розробки архітектурно – будівельної частини проекту, виконуються окремі 
нетрадиційні вузли та деталі, для забезпечення вимог відповідних конструктивів та систем 
(нетипове приєднання – сполучення з існуючими чи проектуємими сервісно-побутовими 
будівлями та спорудами, забезпечення функціонування інженерних та технологічних 
систем тощо). При цьому, в разі необхідності, здійснюється розробка окремих вузлів та 
деталей – розділ КМД (конструкції металеві детальовані). 

При розробці проектно-кошторисної документації особлива роль належить 
розділу ТХ (технологічна документація). Виконання цього розділу по трудоємкості та 
об’єму, в загальній структурі розділів проекту ,наближається до 40%. 
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Крім традиційних для проектів будівництва розділів, виконуються специфічні, - 
механізм вентиляції (МВ), системи горизонтального (СШГ) та вертикального (СШВ) 
зашторювання, система подачі вуглекислого газу СО2, автоматизації основних 
технологічних процесів (АТМ) тощо. 
 

 
Сучасні енергетичні центри тепличних комплексів включають котельні, що 

забезпечують опалення із умови витрат тепла 300-400 в2  та відбір, очищення та подачу 
СО2 безпосередньо в теплицю – в середньому до 2000кг на один гектар площі теплиці  
. Системи трансформаторних підстанцій розташовують безпосередньо біля теплиць, - 
споживачів електричної енергії. При цьому, витрати електричної енергії складають 
близько  150-250 вт/м2 при реалізації технології «світлокультура» та доосвічування 
рослин натрієвими лампами. При використанні ЛЕД- освітлення ці показники значно 
меньші. Наведені питання розглядаються та обгрунтовують в розділах технологічному 
та окремому оригінальному – ЕД – електродосвічування.  

До складу енергетичного центру також можуть входити  оригінальні рішення. Для 
отримання власної   електроенергії безпосередньо в господарстві  використовують 
газопоршневі установки (ГПУ), котли на біопалеві (солома, лушпиння соняшника 
тощо). Використовують також попутне тепло ТЕЦ, енергію термальних вод тощо. 

Для таких специфічних споруд (одноповерхові, значної площі, обмеженої несучої здатності – 
до 40 кг/м2) високими є вимоги, в першу чергу, до якості виконання будівельно-монтажних робіт. 
А також, використання спеціальних машин та механізмів. В роботах авторів показано, що 
найбільш ефективним, в таких умовах, в тому числі при значному розосередженні об’єктів, є 
використання універсальних машин з комплектами змінних робочих органів. 

Особливо це актуально при будівництві та реконструкції оранжерей. Такі 
споруди, крім названих вище, мають додаткову особливість, - значну висоту (до 40-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1. Схема розробки проектно-кошторисної документації будівництва теплиць та оранжерей
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м), що потребує спеціальних рішень по монтажу каркасу та огороджуючих  
конструкцій. На кафедрі будівельних технологій КНУБА розглядаються технології з 
використання безпілотних летальних апаратів типу дронів. 

Комплекс питань виготовлення конструктивних елементів та систем теплиць з 
розробкою відповідних рішень в рамках інженерінгу та КМД, забезпечення вимог 
виробничої технології по створенню комфортних температурно-вологосних режимів 
при розробці проектно-кошторисної документації, а також створення відповідних 
технологій виконання будівельних робіт стало можливим завдяки впровадженню 
ефективних автоматизованих систем та програм по розрахунку елементів та систем, 
моделюванню та вибору раціональних інженерних та технологічних систем та 
способів виконання робіт.  

Рекомендована література: 
1. Теплиці і тепличні господарства: Досвід./Г.Г. Шишко, В.О. Потапов, Л.Т. 

Суліма, Л.С. Чебанов; За ред. Г.Г. Шишка. – К.: Урожай, 1993. – 424 с. – (Рос. 
Мовою). 

2. Чебанов Л.С. Фролов О.В., Універсальне використання машин в будівництві. 
– К.: Будівельник, 1994. – 228 с. – (Рос. мовою). 

 
Мурасьова О.В., ДП «НДІБВ» 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ 

ПРИЛЕГЛОЇ ДО НОВОГО БУДІВНИЦТВА. 
При новому будівництві, реконструкції будівель і підземних споруд в межах міста 

зазвичай не вдається проводити роботи так, щоб зовсім не впливати на будинки, що 
знаходяться в безпосередній близькості від них. В результаті робіт з розробки котлованів і 
подальшого влаштування несучих конструкцій споруд в існуючих будинках можуть 
виникати нерівномірні осідання. У їх стінах з'являються тріщини або порушення умов 
експлуатації окремих конструктивних елементів. Перед проектувальниками завжди стоїть 
завдання визначення розмірів так званої «зони впливу» - ділянки, на якій можуть 
відбуватися будь-які негативні процеси, викликані будівельними роботами. 

Для забезпечення безпеки існуючих будівель і споруд завжди виникає необхідність прогнозу 
додаткових деформацій. Математична модель параметричного проектування узагальненої 
інформаційної моделі будівлі визначається безліччю  компонентів  і безліччю моделей проектних 
рішень. Питання створення узагальненої інформаційної моделі будівлі (ІМБ), заснованої на BIM-
технології вирішує параметричне проектування (або просто параметризація), засноване на 
створенні моделі з використанням параметрів елементів моделі і співвідношень між цими 
параметрами. У всіх програмних комплексах, задіяних в конкретному проекті, існують свої 
варіанти моделей. Інформаційні технології є важливою складовою системного підходу до питань 
обстеження та діагностики технічного стану будівель. Інформацію отримують з різних джерел і 
досліджують на різних рівнях деталізації. Для діагностики технічного стану будівель можуть 
використовуватися наступні інформаційні технології: експертні системи,  нечіткі системи,  нечіткі 
нейронні мережі, або гібридні мережі, інформаційно-довідкові системи, інтелектуальні системи 
підтримки прийняття рішень,  тощо. Порівняння та вибір систем інструментального моніторингу 
ущільненої забудови прилеглої до нового будівництва доцільно виконувати з використанням 
моделей і методів формування системи експлуатаційної придатності будівель. 

 Математичні моделі системи підтримки прийняття рішень діагностики 
технічного стану конструкцій будівель принципово зменшують трудовитрати на етапі 
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встановлення обсягів  вимірювань при визначенні технічного стану будівель та 
визначенні впливу обсягів  вимірювань на ефективність прийняття рішень про 
експлуатаційну придатність будівель забудови, прилеглої до нового будівництва.  

 Вихідними даними для створення інформаційних моделей оцінки та уточнення 
впливу нового будівництва на прилеглу забудову є результати інструментального 
моніторингу з використанням вимірювальних систем і приладів, вартість яких є 
достатньо суттєвою. Обсяги вимірювальних робіт для забезпечення експлуатаційної 
придатності будівель прилеглої забудови залежать від мети їх виконання у 
відповідності до потреб нового будівництва та пов’язаного з ним етапом  
експлуатаційного періоду існуючих будівель. Тому вибір ефективних організаційно-
технологічних рішень інструментального моніторингу ущільненої забудови прилеглої 
до нового будівництва є актуальною задачею. 

 Для дослідження технології та визначення ефективності інструментального моніторингу, 
розроблена структурна схема будівельної інформаційної моделі комплексного процесу забезпечення 
експлуатаційної придатності будівель прилеглих до нового будівництва з використанням систем 
інструментального моніторингу (рис. 1).  

Наведена структурна схема є алгоритмом вибору ефективної системи моніторингу 
для умов ущільненої забудови, що дозволить оптимізувати витрати на створення 

системи спостережень за технічним станом ущ ільненої забудови.  

 
Рис. 1 Структурна схема моделювання комплексного процесу 

інструментального моніторингу будівель, прилеглих до нового будівництва 
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Реалізація цілей моніторингу технічного стану будівель, що потрапляють в зону 
впливу нового будівництва і природно-техногенних дій, здійснюють на основі: 
визначення абсолютних і відносних значень деформацій конструкцій і порівняння їх з 
розрахунковими і допустимими значеннями; виявлення причин виникнення і ступеню 
небезпеки деформацій для нормальної експлуатації об'єктів; вжиття своєчасних 
заходів запобігання виникаючими деформаціями або з усунення їх наслідків; 
уточнення розрахункових даних і фізико-механічних характеристик ґрунтів; 
уточнення розрахункових схем для різних типів будівель і комунікацій;  встановлення 
ефективності виконаних профілактичних і захисних заходів; уточнення 
закономірностей процесу зрушення ґрунтових порід і залежності їх параметрів від 
основних  чинників впливу. В обґрунтованих випадках встановлюють автоматизовані 
системи моніторингу, що забезпечують в автоматизованому режимі виявлення зміни 
напружено-деформованого стану конструкцій та небезпечних ділянок.  
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ В 

БУДІВНИЦТВІ 
У наш час у більшості випадків використовується паперова документація, у тому 

числі і при проведенні експертизи проектів. Це призводить до того, що працювати з 
даними, з інформацією на будівництві складніше, ніж в інших галузях промисловості. 
Технологія ВІМ дозволяє відтворити архітектурний об`єкт на високому рівні з усіма 
будівельними конструкціями, матеріалами, інженерним оснащенням і процесами, що 
перебігають в ньому, і налагодити на віртуальній моделі основні проектні рішення.  

Мета досліджень - ознайомитися з суттю технології ВІМ, її перевагами та 
недоліками, визначити перспективи розвитку цієї програми в Україні. 

Інформаційне моделювання будівлі (Building Information Modeling) - це підхід до 
спорудження, оснащення, забезпечення експлуатації та ремонту будівлі, який 
передбачає збір і комплексну обробку в процесі проектування всієї архітектурно-
конструкторської, технологічної, фінансової та іншої інформації про будівлю з усіма 
її взаємоз’язками і залежностями. При будівництві дана технологія дозволяє: 

 скоротити кількість помилок, доробок і загальні терміни реалізації проекту; 
 значно зменшити бюджет і, відповідно, збільшити прибуток; 
 надавати нові сервіси для клієнтів; 
 отримати конкурентну перевагу і вийти на нові ринки для бізнесу. 
У загальних рисах, реалізація інформаційного моделювання будівлі відбувається 

в кілька етапів: 
 перетворення наявних креслень та іншої «плоскою» документації до 

затвердженого раніше формат BIM-моделі; 
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 автоматична перевірка комунікаційних і інженерних мереж, несучих 
конструкцій з наданням звіту про проектні помилки з даними для їх 
усунення; 

 виправлення помилок і оптимізація існуючих проектних рішень. 
 навчання керуючої команди замовника роботі з програмами з контролю BIM-

моделі; 
 завершальне 4D моделювання, підвищення рівня деталізації, підготовка 

BIM-моделі для передачі даних службі експлуатації будівлі. 
В Україні технології ВІМ-проектування тільки піддається осмисленню, робляться 

перші кроки по їх реалізації в життя. Однак перспективи їх застосування були вже 
неодноразово доведені в світовій практиці. Найбільш показовим прикладом став 
хмарочос One Island East в Гонконзі в 2008 році, на етапі побудови інформаційної 
моделі якого було виявлено більше 2000 технічних помилок. Також використання 
BIM-моделювання дозволило заощадити в процесі зведення 40 млн. доларів. В 
українських реаліях ВІМ-технології як правило потрібні на великих виробництвах, 
щоб: 

 аналізувати поточний стан будівель і інженерних систем; 
 легко планувати і прораховувати ремонт і заміну обладнання; 
 ефективно і швидко діяти в аварійних ситуаціях. 
За оцінками експертів, проектування, будівництво та експлуатація об’єктів за 

технологією BIM більш ефективні. Так, в країнах Євросоюзу очікувана щорічна 
економія від використання BIM-технологій на етапі проектування та будівництва 
складає більше 20%. У Великобританії за рахунок використання BIM до 2025 року 
планується на 50% скоротити час реалізації проектів. 

 
Ahmed M. A. Moustafa Hassan  Prof. Vasyl Donenko 

National University Zaporizhzhia Politechnic  
BIM SMART CITIES IN UKRAINE 

This Article introduces the advantage of the engineering smart cities. Furthermore, it 
will touch in some way about the quality of surveillance and the technology which can be 
used to activate the renewable energy in all aspects of future life. The term “smart” is 
increasingly applied to a wide range of things that are seen as new, intelligent, 
integrated, innovative, or improved. The concept of smart cities offers opportunities for many 
belongings such as resource savings (as some examples:  water, power and energy, cooling, 
heating as well as waste water). In particular, earth planet is eager to the new green planet 
concept and resources by how to use renewable energy sources. Vision and new concept, 
however, this is one of the important reason for using BIM technology to achieve the human 
targets. By the adoption of Building Information Modeling (BIM), BIM technology is very 
important nowadays for the constructions, designing, and manipulating any related aspects 
to the project management. BIM is used to deliver more sustainable buildings, more quickly 
and more efficiently, Smart cities should include integrated solutions with all the engineering 
careers from the 1st step of introducing the idea through the planning, designing, and 
implementation in the reality. Smart cities gives humans the opportunity to make the improve 
of efficiency and quality of the cities with an accelerating rate. This will be necessary to 
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ensure that the infrastructure is flexible and future proofed. Integration of operations and 
information further optimizes overall city efficiency. It is important to discuss quality control 
forms and the used technology for predicting invisible faults (inside the walls). However, this 
will be for all engineering utilities (power, control, communication, construction…etc.). This 
will allow human to depend on renewable energy systems especially for water-saving and 
energy saving. Therefore, by integrating all technological disciplines. Controlling systems 
could be used in the smart cities not only industrial based on the availability and the need. 
Many forms of infrastructure, including the electricity grid, water supply, and waste water 
rely on SCADA systems that are used to control functions and flow.  These systems measure 
how an infrastructure is performing in real-time and enable either automated or human 
operator interventions to take the correct actions when needed. Moreover, Infrastructure 
lacking instrumentation, automation and control could result in an odd system. Otherwise, 
this will cause and provide waste water and environmental pollution. These techniques and 
control system concepts (DCS, SCADA, DDC, or BMS) integrated in the BIM technology 
are the new vision which should be considered in the all future infrastructure in Ukraine and 
over the Globe. 

Preparation stage is needed to establish the required infrastructure and prepare human capital. 
Furthermore; formation stage is essential; where all the stakeholders are joining their efforts to 
achieve common vision, develop strategy and establish the platform. Moreover; spreading stage 
allows experience and best practices exchange and encourage the formation of the national 
framework. Moreover, it is important to establish a national framework for measuring the progress 
and success of the cities. The completed SWOT analysis (SWOT stands for Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats) of the concept implementation process in Ukrainian 
cities revealed that are a number of factors that can potentially restrain the development of the 
concept or lead to the negative consequences. As well as a number of factors that can beneficially 
impact the concept development under the right circumstances. In article the methods of 
theoretical, logical and systematic analysis of the literature (strategies, program documents, 
reviews, plans) for using the BIM technology and controlling systems to reduce and restrain the 
negative consequences. The concept of “Smart city " is considered to be a crucial tool to overcome 
urban challenges faced by the citizens in XXI century. Of digital market in Ukraine and its 
positions in the world rankings are provided along with the evolution of e-governance in Ukraine, 
as one of the components in “Smart city " concept. There is outlined one of the most interesting 
smart solutions to be presented in Ukrainian cities by using BIM. As time goes on, affordability 
and maintenance of housing are becoming more and more urgent problem. At present, there is no 
clear vision where the solution lies. According to the experts, the only way forward is to set the 
new standards for the new smart cities (under the National Housing Research Center) and 
attribution that to the committee to but the specification and regulations, and that’s a very important 
reason for using BIM technology. The benefits of smart city could be convincing reason for 
moving further using BIM technology. 

Smart City Benefits: 
The benefits of smart city could be summarized as follows [3]: 
More effective, data-driven decision-making 
Enhanced citizen and government engagement 
Safer communities 
Reduced environmental footprint 
Improved transportation 
Increased digital equity 
New economic development opportunities 
Efficient public utilities 
Improved infrastructure 
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Increased workforce engagement 
Using SCADA in BIM technology: 
A reliable water supply is one of the most important services that every city needs. The 

SCADA has capabilities to predict rates of water depletion and provide answers so you can resolve 
problems. With SCADA, maintenance technicians can stay on top of leaks or other problems that 
may occur with the water supply through the help of alert messages. This way, downtime is 
reduced and maintenance costs can be more easily controlled. It also provides logging for all 
related data (Raw water intake, consumed chemicals, amount of Treated water, used energy, down 
times, Alarms …etc). Moreover it provides the high level administration with all needed reports 
(Daily, weekly, monthly, biannually, and annually). This kind of benefit could be included in the 
project from the first step by adding the protocol in BIM programmes which is effective for 
achieving our targets. If a solution is needed to allow secure energy supply or control the electric 
grid more effectively, SCADA is a proven and reliable way to streamline the processes and 
improve network reliability in the city. Thus; everyone can depend on the energy they need to 
function. Whether it is for smart grids, substations, hydropower plants, wind farms, or photovoltaic 
systems. SCADA provides an integrated environment for all applications. BIM is an efficiency 
technology for including controlling systems that could be used for any building. Deciding using 
controlling system device from the beginning process reduces the inefficiencies in the design 
and construction process saving time and money. During the operation of the building the smart 
cities, the building technology systems are integrated horizontally among all subsystems as well 
as vertically—that is subsystems to facility management systems to business systems—allowing 
information and data about the smart city operation to be used by multiple individuals occupying 
and managing the smart city in Ukraine, BIM is technology for reaching accurate results. 

The Concept of SCADA in Smart Cities  
The Concept of SCADA is introduced in the last century. SCADA is delivered in many 

applications as: 
Using SCADA in Water Treatment Plants 
A reliable water supply is one of the most important services that every city needs. The 

SCADA has capabilities to predict rates of water depletion and provide answers so one can 
resolve problems. With SCADA, maintenance technicians can stay on top of leaks or other 
problems that may occur with the water supply through the help of alert messages as well as 
alarms. By this way, downtime is reduced and maintenance costs can be more easily 
controlled. It also provides logging for all related data (Raw water intake, consumed 
chemicals, amount of Treated water, used energy, down times, Alarms …etc). Moreover it 
provides the high level administration with all needed reports (Daily, weekly, monthly, 
biannually, and annually). Figure 1 displays some of SCADA components. 

 
Figure 1: Different SCADA Components  
Using SCADA in Electric Power Generation and Distribution:  
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If a solution is needed to allow secure energy supply or control the electric grid more 
effectively, SCADA is a proven to be a reliable way to streamline the processes and improve 
network reliability in the city. Thus; everyone can depend on the energy they need to 
function. Whether it is for smart grids, substations, hydropower plants, wind farms, or 
photovoltaic systems. SCADA provides an integrated environment for all applications. 

Using controlling systems in BIM: 
Using controlling systems in BIM could be accomplished and developed using new 

protocols. Over the past few years more opportunities to connect have been enabled by 
dozens of IoT-focused middleware companies, and new protocols have been popularized. 
this opportunities should  continue to be at the forefront of BIM/IoT implementations, 
especially in the area of Smart Cities. Thus recently there is sources  released an updated 
module allowing a simple and powerful configuration of IOT/BMS/SCADA connections to 
BIM/FM using open protocols, such as BACnet, OPC, Modbus … etc. This is the main point 
that this article discusses by touching the same point in both smart cities and smart homes 
and increasing this kind of protocol is the most effective step to reach the goal of saving 
energy. 

By time goes on finding solutions for maintenance of housing became necessary for the 
governments specially renewable energy solutions ,consequently the construction has 
developed under the idea of smart cities and about what this idea will provide sustainable 
energy solution. This article touched integrating controlling system technologies (SCADA, 
DCS) and what benefits and specification that could be used in smart cities from this 
controlling systems and uses of them between smart home and smart cities. Involved also 
how to use controlling systems integrated with the BIM and BMS technologies and protocols. 
Touched the benefits for beginning handling and developing the regulations, standards and 
specifications for the smart cities by using BIM technology in Ukraine. 

Keywords: BIM; Building Information Management; Building Management Systems; 
Direct Digital Control; Distributed Control Systems; Supervisory Control and Data 
Acquisition System; Smart Cities 
О. Д. Пінчук,асп.,  

Аспірант Пінчук О.Д. 
КНУБА кафедра ТБВ 

Київський національний університет будівництва і архітектури 
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

БЕТОНОУКЛАДАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ 
ЗВЕДЕННІ МОНОЛІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

На даний момент при будівництві монолітних конструкцій актуально стоїть 
питання  по технологиї застосування бетоноукладальних комплексів (БУК).  

Монолітний бетон широко використовуються в промисловому, транспортному, 
енергетичному, житловому і цивільному та інших видах будівництва 

Широке коло об'єктів будівництва які потребують  комплексного застосування 
машин та механізмів  для транспортування з подальшим  укладання і ущільненням 
бетоносуміші, а саме: - суцільно монолітні основи в складських приміщеннях,  
дороги з бетонно-монолітним покриттям, злітно-посадкові смуги, промислові та 
житлові будівлі, інженерні споруди, то що. На ринку надання будівельних послуг 
зростають вимоги до організаційно-технічних рішень при виконанні процесів 
бетонування. 

Актуальним є той факт що, продовжується збільшення обсягів бетонування 
монолітних конструкцій, валютний курс, як і економіка країни в цілому 
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стабілізується, будівництво будівель і споруд збільшується, розглядається питання 
про перехід на цементобетонне покриття доріг про що свідчить наступна таблиця. 

Динаміка будівельного ринку за видами будівництва в Україні в 2013-2018 рр., 
млрд. грн. 

рік Будівництво,всього Темп 
приросту,% 

будинкі житлові нежитлові Інженерні 
споруди 

 
2013 

 
58,6  

 
28,3 10,0 

 
18,3 

 
30,3 

 
2014 

 
51,1 

 
-12,8% 

 
24,9 

 
11,3 

 
13,6 

 
26,3 

 
2015 

 
57,5 

 
12,5% 

 
28,9 

 
13,9 

 
15,0 28,6 

2016 
 

73,7 
 

28,2% 
 

38,1 
 

18,0 20,1 
 

35,6 
 

2017 
 

105,7 
 

43,3% 
 

52,8 
 

23,7 
 

29,1 
 

52,9 

2018 
 

141,2 
 

33,6% 
 

66,8 
 

29,3 
 

37,4 
 

74,4 
Джерело: Державна служба статистики України 

Задача полягає в оптимізації процесів укладання бетоносуміші при зведенні 
монолітних конструкцій шляхом створення оптимальної імітаційної моделі системи. 
Яка дозволить автоматично укомплектовувати БУК оптимальним варіантом машин і 
пристроїв в залежності від потреб. 

Особливість виробництва монолітних робіт вимагає ланцюжка будівельних 
машин і їх ефективно налаштованого взаємодії. 

Цими обставинами і обумовлено виникнення в недалекому минулому 
бетоноукладальних комплексів. Що в подальшому вилилося в повішення темпів 
будівництва, скорочення часових ресурсів, а також середнього виробітку на 
робітника за зміну. 

Залежно від умов на об'єкті будівництва та економічної доцільності       
задіюються ті чи інші машини і механізми в елементах БУК. Здійснюється 
індивідуальний підхід до конкретних об'єктів будівництва з  їх властивими 
параметрами. 

Постійно зростаючи об'єми бетонування вимагають збільшення ефективності 
бетоноукладальних комплексів. Яким передують умови бетонування, що вимагають - 
збільшення міцності,- автоматизації будівельних процесів, - пришвидшення темпів 
зведення споруд, - наявності економічного обґрунтування. 

Ефективне використання високопродуктивних бетоноукладальних машин 
неможливо без забезпечення рівномірного і об'ємного фронту робота. 

Реконструкція чи інші роботи які характеризуються нерівномірністю і 
динамічністю фронту робіт не дозволяють ефективно використовувати 
високопродуктивні комплекси. 

Тут і напрошується висновок, що бетоноукладальний комплекс повинен бути 
швидко пристосованим і акти пристосування не викликати значного часу і витрат. 

Зазвичай застосовується продуктивне дороге обладнання, при цьому у 
виробництві бетонних робіт є піки споживання бетоносуміші і тимчасові проміжки 
коли бетоноукладальні машини можуть простоювати або бути недостатньо 
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завантажені. Не завжди є значний рівномірний обсяг робіт, при якому задіяне 
обладнання стає ефективним на конкретному об'єкті будівництва. 

В цьому і полягає суть питання яке необхідно вирішити через підбір 
бетоноукладального комплексу. Тут і напрошується висновок, що комплекс повинен 
бути швидко пристосованим і акти пристосування не викликати значного часу і 
витрат. 

Важливо провести дослідження факторів, які впливають на підбір 
бетоноукладальних машин при виконанні монолітних робіт. В які входять: - 

а) Загальна методика і методи дослідження. б) Основні властивості 
бетоноукладальних комплексів. в) Формування груп факторів, що впливають на 
вибір раціональної структури БУК. д) Дослідження техніко-економічних показників 
застосування БУК. 

Наступним кроком має стати аналіз галузі раціонального застосування БУК при 
зведенні монолітних конструкцій. 

- систематизація будівельно-технологічних властивостей об'єкта. 
- обгрунтування оптимальної області застосування бетоноукладальних 

комплексів (систем). 
- обгрунтування базової (опорної) моделі бетоноукладальних комплексів. 
Як підсумок дослідницької роботи має бути створення оптимальної імітаційної 

моделі до якого включено методику вибору бетоноукладальних комплексів при 
зведенні монолітних конструкцій. 

Після потрібно проаналізувати результати впровадження та їх ефективність. 

УДК 004.94 
Костира Н.О., кандидат технічних наук, доцент 

Башинський О.В., магістр 
Національний авіаційний університет, м. Київ 

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ САПФІР – ПК ЛІРА-САПР В 
РОЗРАХУНКАХ БУДІВЕЛЬ НА ДИНАМІЧНІ ВПЛИВИ 

Застосування технології інформаційного моделювання будівель стало увійшло в 
практику сучасного будівельного проектування. Також неможливо уявити розрахунок 
будівельних конструкцій на міцність без застосування систем автоматизованого 
проектування. Тому на перший план сьогодні виходять питання інтеграції програмних 
комплексів, організації роботи проектувальників різного профілю в єдиному робочому 
процесі і ефективної передачі даних [1, 2]. 

Одна з технологій передачі даних в розрахунковий програмний комплекс 
передбачає передачу інформації з використанням в ПК САПФІР (в цьому випадку 
САПФІР використовується як препроцесор), де архітектурна модель передається в 
САПФІР, потім коригується засобами САПФІРа, створюється аналітична модель, 
виконується тріангуляція, прикладаються навантаження і граничні умови і модель 
експортується в ПК ЛІРА-САПР для виконання МСЕ-розрахунку. 
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Рис. 1. Архітектурна модель будівлі в ПК 
САПФІР 

Рис. 2. Аналітична модель будівлі в ПК 
САПФІР 

У діалозі експорту налаштовуються параметри створення сітки скінченних 
елементів, параметри об'єднання і пошуку перетинів між скінченними елементами, 
параметри створення абсолютно твердих тіл, параметри прикладення навантажень до 
елементів, варіанти навантажень, які при експорті в ПК ЛІРА-САПР інтерпретуються 
як завантаження. 

На вкладці діалогу експорту «Розрахункові матеріали» призначаються 
розрахункові матеріали на обрані елементи аналітичної моделі. Також підключається 
модель ґрунту, згідно з інженерно-геологічними випро-буваннями, задаються 
параметри паль, контролюються стики збірних залізобетонних конструкцій. 
Виконується задання контурів продавлювання, задання рухомого, вітрового або 
сейсмічного навантаження, генерація таблиць РСН і РСУ, моделювання монтажних 
стадій. Після створення моделі ґрунту в системі ГРУНТ є можливість імпорту даної 
моделі до ПК САПФІР. Це робиться для того, щоб правильно приєднати модель 
будівлі до моделі ґрунту для подальшого коректного розрахунку жорсткості паль.  

  
Рис. 3. СЕ-модель будівлі у ПК ЛІРА-
САПР 
 

Рис. 4. Модель ґрунту в системі ГРУНТ 
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Рис. 5. Модель ґрунту, імпортована в ПК 
САПФІР 
 

Рис. 6. Переміщення будівлі під впливом 
сейсмічних навантажень (вісь Х) 
 

Для повного та достовірного опису напружено-деформованого стану будь-якої 
будівлі, необхідно не тільки врахувати його геометричні параметри, фізико-механічні 
властивості матеріалу і інші чинники, що описують реальний об'єкт, але і враховувати 
формування початкових напружень і деформацій при зведенні будівлі. До числа 
характерних прикладів впливу навантажень на будівельний об'єкт відносяться 
динамічні навантаження. У діючих нормативних документах прийнято, що сейсмічне 
прискорення фундаментів (і всієї споруди) і основи збігається. Однак, інструментальні 
дані свідчать, що прискорення фундаментів можуть в кілька разів відрізнятися від 
прискорень ґрунтів основи. 

При будівництві висотних будівель з відносно малою площею підземної частини 
в зонах щільної міської забудови, у разі неможливості збільшення площі фундаментної 
плити, виникає небезпека високої локальної концентрації тиску на ґрунт при розвитку 
кренів будівлі. За цих обставин рекомендується використовувати плитно-пальові 
фундаменти, які сприяють зниженню крену висотного будинку. При проектуванні 
комбінованих фундаментів слід враховувати рекомендації [3] по розрахунку розподілу 
навантажень між плитним ростверком та основою. 

Для фундаментів висотних будинків рекомендується застосовувати бетон класу 
не нижче С25/30. Під плитні елементи фундаментів висотних будинків слід 
влаштовувати бетонну підготовку з бетону класу не нижче С8/10, товщину якої 
визначають відповідно до інженерно-геологічних умов, методів виробництва робіт.  

Зусилля в фундаменті і його деформації, а також деформації основи 
рекомендується визначати розрахунком з умови спільної роботи надземних 
конструкцій, фундаменту і основи з урахуванням неоднорідності основи по глибині і 
в плані, розподільчої здатності основи, впливу сусідніх будівель і споруд, а також 
непружних деформацій ґрунту, бетону та арматури фундаменту, матеріалу конструкції 
ростверку. При цьому величини навантажень і впливів на фундамент, значення 
коефіцієнтів надійності за навантаженням, коефіцієнтів сполучень, а також розподіл 
навантажень на постійні та тимчасові, тривалі, короткочасні, особливі слід 
застосовувати відповідно до вимог [3, 4]. 
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Рис. 7. Переміщення будівлі під впливом динамічних вітрових навантажень (вісь У) 

Розрахунок системи надземних конструкції - фундамент - основа слід виконувати 
з урахуванням послідовності і технології зведення будівлі. 

Крен фундаментів визначають з урахуванням вітрового навантаження, що 
приймається в розмірі 50% від нормативного значення.  

При будівництві висотних будівель в умовах щільної міської забудови 
змінюються лінії вітрового потоку. Зміна вітрового потоку приводить до утворення 
підвітряних хвиль і їх генерації, це створює додаткові навантаження, збільшуючи тиск 
на бічні поверхні оточуючих будівель. Через неоднорідність вітрового  потоку  
розподіл тиску на бічні стіни будівлі нерівномірний. В результаті, на бічній поверхні 
утворюються моменти кручення, що може привести до значних напружень у вузлових 
з’єднаннях, особливо в конструкціях фасадних систем. 

За допомогою ПК САПФІР можна не тільки створювати архітектурну модель 
будівлі і трансформувати її в аналітичну, а й задавати всі розрахункові характеристики, 
навантаження (статичні та динамічні), таблиці РСН і РСУ відповідно до різних 
будівельних норм, підключати модель ґрунту та імпортувати всі ці дані в 
розрахунковий комплекс ПК ЛІРА-САПР. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Основні терміни та визначення 
У даному документі застосовуються наступні терміни та визначення. 
Будівельна сфера – система суб’єктів господарювання, органів управління,  і 

зв’язків між ними, які відображають інвестиційно-будівельні процеси:   проектування 
і будівництво, утримання та експлуатацію об’єктів.  

Державні об’єкти – об’єкти капітального будівництва (при  проектуванні і 
спорудженні) і об’єкти нерухомості (при експлуатації), які повністю або частково 
перебувають у державній чи комунальній власності, або на які залучаються бюджетні 
кошти, матеріальні і нематеріальні активи. 

Інформаційна модель — сукупність інформації, що описує істотні властивості і 
стани об'єкта, а також взаємозв'язок із зовнішнім оточенням.  

Цифрова модель – інформаційна модель, представлена за допомогою цифрових 
дискретних значень, що дозволяє застосовувати у моделюванні комп’ютерні 
технології. 

Елементи об’єкта – класифіковані конструктивні частини будівель і споруд, які 
вимагають витрат на спорудження і утримання; просторові частини (приміщення), які 
вимагають витрат на експлуатацію і приносять доходи або вигоди власнику. 

Бібліотечні елементи – елементи об’єктів у цифровій формі з просторовими, 
технічними, вартісними, екологічними та експлуатаційними характеристиками, які 
попередньо занесені виробниками (постачальниками) до електронної бібліотеки і які 
використовуються для створення моделі об’єктів. 

Життєвий цикл – проміжок часу, послідовність стадій підготовки, створення та 
експлуатації (існування) об’єкта або конструктивного елемента; горизонт контролю, 
відповідний інтересам суб’єкта управління  (завершення будівництва, продаж об’єкта, 
окупність інвестицій тощо). 

Оцінювання вартості життєвого циклу об’єкта (Life Cycle Costing) – 
методологія управління у будівництві, яка спирається на комплексну оцінку вартості 
підготовки, проектування, спорудження, експлуатації і ліквідації будівлі (споруди) та 
її конструктивних елементів.   

Будівельне інформаційне моделювання (БІМ) – загальний термін для визначення 
системи управління життєвим циклом будівель і споруд на основі новітніх 
інформаційних цифрових технологій. БІМ об’єднує наступні два поняття, які 
стосуються його об’єктів і процесів. 

Інформаційна модель будівлі - ІМБ (Building Information Model) - динамічна 
цифрова модель об’єкта від початку проектування до завершення експлуатації, яка 
містить у прив’язці до геоінформаційної системи його тривимірне зображення з 
багаторівневою деталізацією конструктивних і просторових елементів та 
стандартизованою цифровою інформацією про їхні фізичні, технічні, технологічні, 
часові, екологічні та вартісні характеристики. 

Інформаційне моделювання будівлі (Building Information Modelіng) -  технологія 
(ТІМБ) створення та актуалізації ІМБ на всіх стадіях життєвого циклу об’єкта, її 
застосування у підготовці і прийнятті прозорих і ефективних інвестиційних, 
архітектурно-проектних, технічних, маркетингових, організаційних та економіко-
фінансових рішень.    

Підсистеми забезпечення БІМ - нормативне забезпечення (нормативно-правові 
акти, поняття, стандарти, класифікатори, протоколи, норми і правила тощо, 
затверджені компетентними державними органами); інформаційне забезпечення (банк 
інформаційних моделей, бази даних, формати представлення, зберігання і обміну 
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інформацією), які можуть бути організовані державою в рамках нормативного 
забезпечення або розробниками і користувачами за взаємною домовленістю; 
програмно-технічне забезпечення (апаратне забезпечення, програмні засоби); кадрове 
забезпечення (компетенції, підготовка спеціалістів), фінансове забезпечення (кошти, 
зокрема бюджетні, пов’язані з витратами і результатами впровадження БІМ).  

Елементи (підсистем) БІМ – базисні складові частини підсистем та зв’язки між 
ними та елементами інших підсистем. 

Розмірності БІМ – умовні позначення підсистем, які характеризують ступінь 
охоплення моделлю різних груп задач управління: 2D – 3D – візуалізації об’єкта; 4D – 
додатково часових параметрів, як правило, на стадії будівництва у формі календарних 
графіків робіт; 5D – додатково вартості; 6D – додатково екологічності 
(енергоспоживання, викиди); 7D – додатково інформації з управління утриманням та 
експлуатацією.   

Система автоматизованого проектування (САПР) -  автоматизована   
організаційно-технічна система процесу проектування, що складається з персоналу і 
комплексу технічних, програмних та інших засобів автоматизації, основною метою 
якої є підвищення ефективності роботи проектувальників. 

Автоматизована система управління будівництвом (АСУБ) -  автоматизована   
організаційно-технічна система процесу будівництва та його матеріально-технічного 
забезпечення, що складається з персоналу і комплексу інформаційних, технічних, 
програмних та інших засобів автоматизації, основною метою якої є  підвищення 
ефективності управління будівництвом. 

Автоматизована система управління експлуатацією (АСУЕ) -  автоматизована  
організаційно-технічна система фесиліті-менеджменту - процесу управління 
поточними, капітальними ремонтами та їх матеріально-технічним забезпеченням, а 
також експлуатації приміщень -  що складається з персоналу і комплексу 
інформаційних, технічних, програмних та інших засобів автоматизації. Основною 
метою АСУЕ є  підвищення ефективності утримання та експлуатації об’єктів 
нерухомості. 

IFC (Industry Foundation Classis) – узгоджений розробниками програмного 
забезпечення і відкритий для користувачів формат представлення файлів, які 
описують геометрію конструктивних елементів об’єктів. 

COBie (Construction-Operation Building information еxchange) -  стандартизований 
табличний формат накопичення інформації про будівлю від проектування, 
будівництва до завершення експлуатації.   

IPD (Integrated Project Delivery) – контракт на спільне виконання проекту із 
застосуванням ІМБ, специфічна форма багатостороннього договору і командної 
роботи учасників проекту (замовника, проектувальника, підрядника і управителя 
нерухомістю) під керівництвом менеджера.  

Предметна база БІМ – система задач управління, які вирішуються із 
застосуванням БІМ. 

Етапи зрілості засобів БІМ: BIM рівень 0 - це традиційний CAПР у 2D-форматі.  
Обмін даними між учасниками проекту відбувається на паперовому або електронному 
носії; BIM рівень 1 - CAПР у комбінації форматів 2D на стадіях затвердження та 3D на 
концептуальній стадії. Для обміну інформацією використовуються електронні файли. 
На цьому рівні взаємодія між учасниками організована через середовище загальних 
даних. Повноцінна взаємодія між учасниками, що відносяться до різних спеціалізацій, 
або розділів проектування, не відбувається; BIM рівень 2 - використання комплексної 
моделі, що складається з різних моделей для кожної спеціалізації, можливо, у різних 
програмах. Формування загальної моделі для аналізу і виявлення колізій проводиться 
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у спеціально створених для цього програмах. Відбувається взаємодія між учасниками 
процесу, завдяки стандартизованому обміну інформацією у форматах IFC та  COBie. 
Даний рівень передбачає наповнення моделі інформацією  4D – 7D; BIM рівень 3 - 
повністю інтегроване і уніфіковане 3D-середовище, що міститься в окремих 
спеціалізованих програмах з вкладеними даними і сумісне з форматом IFC. На цьому 
рівні використовуються також взаємопов'язана модель виконання будівельних робіт, 
інформація про витрати і управління життєвим циклом проекту. 

1.2. Цілі, завдання і принципи Концепції 
Цілі і завдання розробки Концепції випливають із Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану 
заходів щодо її реалізації», а саме: п. 9 «Розроблення дорожніх карт цифрових 
трансформацій та моделей цифрового розвитку базових та перспективних галузей …»; 
п. 34 «Розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо стимулювання та  
запровадження перспективних та інноваційних технологій, концепцій та методологій 
в економіці, пріоритетних галузях промисловості, у сфері державного управління».  

Цілі Концепції: сформулювати бачення шляхів підвищення ефективності 
проектування, спорудження та експлуатації державних об’єктів на основі їх 
інформаційного моделювання і управління вартістю їхнього життєвого циклу; 
закласти методологічну основу розробки державної Програми впровадження БІМ. 

Основними завданнями Концепції є:  
 на прикладі розвинених країн показати невідворотність застосування БІМ та 

потенційну його ефективність в умовах глобальної конкуренції та з урахуванням цілей 
сталого розвитку;  

 підкреслити особливе значення БІМ для управління великою кількістю 
державних об’єктів з високою вартістю спорудження та експлуатації, а також з 
урахуванням незмінності володіння і користування об’єктами з боку держави;  

 визначити провідну і регулюючу роль держави у прискоренні впровадження 
БІМ у недержавному секторі; 

 визначити необхідні передумови для початку застосування БІМ в Україні, 
запобігти як зволіканню, так і стратегічним прорахункам впровадження БІМ, 
допущеним іншими країнами; 

 визначити засади взаємоузгодженого формування і впровадження підсистем 
та елементів БІМ; 

 рекомендувати першочергові заходи (проекти) з впровадження БІМ; 
 рекомендувати пілотні проекти.   

У розробку Концепції закладені наступні принципи:  
 принцип випередженого формування предметної бази управління – 

постановка з достатньою повнотою задач ефективного управління на всіх етапах 
життєвого циклу державних об’єктів з наступною автоматизацію їхнього вирішення; 

 принцип нових задач - застосування програмно-технічних засобів для 
вирішення задач нової складності у попередньо удосконалених системах управління, 
що запобігає інтенсифікації процесів, які містять складову негативних наслідків, яка 
посилюється зі збільшенням масштабів і прискорення дій; 

 принцип кінцевої доцільності  - визначення ефективності окремих заходів з 
впровадження БІМ у проектуванні, експертизі, управлінні будівництвом, управлінні 
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утриманням та експлуатацією державних об’єктів із позицій кінцевої ефективності 
життєвого циклу; 

 принцип системного підходу - паралельного і взаємоузгодженого 
впровадження елементів БІМ (3D - 7D) та підсистем забезпечення БІМ; 

 принцип узгодженості і достатності обліково-аналітичної бази для 
вирішення задач управління на основі БІМ. 

 
2. ІМПЕРАТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  
2.1. Світові тенденції та ефективність впровадження будівельного 

інформаційного моделювання 
У розвинених країнах (США, Великій Британії, Норвегії, Фінляндії, Сінгапурі та 

інших)  технологічно складні і коштовні державні будівельні проекти реалізуються з 
обов’язковим застосуванням БІМ. У 2014 р. Європейський Союз визнав необхідність 
БIM для об’єктів державного сектору, створив спеціальну робочу групу і запровадив 
фінансування програми з формування мережі, яка буде поширювати найкращий досвід 
БIM. У Великій Британії урядом прийнято рішення з 1 квітня 2016 року залучати до 
виконання держзамовлень виключно ті проектні і будівельні компанії, які 
застосовують БІМ. У середині 2017 року вийшов у світ спеціальний посібник 
рекомендацій для державного впровадження БІМ у ЄС. 

З іншого боку,  для реалізації у масштабах галузі і для взаємодії суб’єктів в умовах 
БІМ це потребувало прийняття  національних стандартів, класифікаторів, узгодження 
форматів та кодування інформації, створення баз даних.  При цьому у різних країнах 
застосовувались кілька підходів:  
 відкритий (openBIM), при якому обмін інформацією між частинами моделі, 

розробниками і користувачами здійснюється через відкритий формат з 
використанням програм, що підтримують IFC; 

 закритий, при якому обмін інформацією здійснюється на основі закритих  
форматів файлів і передбачається, що учасники створення і використання ІМБ 
можуть працювати в програмах, створених на основі спільної для них 
платформи; 

 комбінований підхід, при якому застосовуються обидва підходи. 
Спеціалісти  оцінюють конкретну економічну вигоду від впровадження BIM, 

порівняно з досконалим менеджментом, але без інформаційного моделювання, у 
розмірі, як мінімум, 5% від вартості і часу будівництва.  За даними зарубіжних джерел, 
економія часу при виконанні проектної документації в середньому становить 20-50%, 
а при внесенні змін до проекту - набагато більше.    

За умови удосконалення наших, неефективних механізмів управління, ця цифра, 
залежно від конкретних видів споруд, може досягати у життєвому циклі до 30-40%.     

Швидкий розвиток ВІМ за кордоном став можливим передусім завдяки 
накопиченому досвіду управління витратами життєвого циклу на державних об’єктах 
та наявності необхідної для цього інформації.   

Концептуальний погляд на проблему застосування БІМ в Україні із 
загальноекономічних, а не галузевих позицій дозволяє визначити сьогоднішню роль 
БІМ як інструменту не тільки управління життєвим циклом державних об’єктів, але й 
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загалом - вдосконалення чинної системи відносин в інвестиційно-будівельно-
експлуатаційному процесі.  

Тому досвід впровадження БІМ розвиненими країнами цінний не тільки і не 
стільки з інформаційно-програмної точки зору, скільки з позицій інституційних 
новацій і необхідних змін механізму управління у комплексній сфері державних 
капітальних інвестицій, будівництва та нерухомості. 

Перший досвід застосування БIM у Росії і Білорусі показав і стратегічні 
прорахунки у впровадженні зарубіжних практик, у першу чергу те, що БІМ неможливо 
звести до застосування конкретних, переважно зарубіжних програмних продуктів і 
підгонки до них діяльності організацій-користувачів. Навпаки, замість створення 
залежності розвитку БІМ від розробників програмних комплексів і користувачів при 
вирішенні окремих традиційних задач, необхідно зосередитися на оптимізації задач і 
процесів проектування, будівництва та експлуатації, на взаєминах учасників проектів 
і удосконаленні нормативної бази. 

Фахівцями відзначається також, що БІМ є лише інструментом аналізу, прогнозу і 
контролю у комплексі з іншими інструментами і засобами, такими як облік, управління 
проектами, управління активами тощо і не підміняє їх.   

Експерти вказують і на організаційно-управлінські проблеми впровадження БІМ 
у пострадянських країнах: 
 нерозуміння керівниками галузі єдності інвестиційно-будівельно- експлуатаційного 

процесу і спроби фрагментарного застосування інструментів БІМ; 
 спроби самостійного впровадження БIM окремими компаніями; 
 фахове відставання замовників у здатності формувати адекватні вимоги 

виконавцям;   
 складність оптимального вибору програмного забезпечення для виконання 

конкретних проектних, будівельних, експлуатаційних та фінансово- 
управлінських задач; 

 брак управлінських компетенцій для перебудови робочих процесів при 
використанні ТІМБ; 

 відсутність досвіду і практики проектного управління; 
 невідповідність чинної нормативної бази потребам застосування БІМ. 

2.2. Вплив будівельного інформаційного моделювання на удосконалення 
механізмів управління інвестиційно-будівельними процесами 

Впровадження БІМ змінює традиційні механізми функціонування галузі і 
управління будівництвом принаймні за рахунок наступних новацій.  

Нове джерело ефекту і його перерозподіл. Модель з цифровим представленням 
одночасно фізичних і функціональних характеристик елементів, спільна для 
проектантів, будівельників та власників (користувачів) об’єкта, формує достовірнішу 
основу для прийняття ними узгоджених рішень в інтересах ефективності усього 
життєвого циклу. Відповідно порівнюються нормативні (середні) та отримані за 
допомогою ІМБ вартісні та інші оцінки об’єкта, визначається потенційний ефект. 
Економічний інтерес учасників полягає у праві на частину кінцевого ефекту у ціні 
їхніх робіт чи послуг. Такий механізм вимагає наявності для порівняння ринкових 
нормативів вартості.     
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Інформаційна прозорість. В інформаційному моделюванні будівля розглядаються 
як єдиний об'єкт, який складається з елементів, і зміна будь-якого його параметру 
тягне за собою автоматичну зміну інших, пов'язаних параметрів, аж до креслень, 
візуалізацій, специфікацій, кошторису і календарного графіка будівництва. Це вимагає 
від виробників обладнання, конструкцій, матеріалів попереднього формування та 
надання до бібліотеки елементів відповідних даних про фізичні, технічні, часові, 
екологічні та вартісні характеристики їхньої продукції; від розробників програмного 
забезпечення - узгодження комп’ютерних засобів і обміну інформацією з 
архітектурного проектування, кошторисного ціноутворення, управління проектами, 
управління утриманням та експлуатацією будівель тощо; від держави – прийняття 
відповідних стандартів, норм та інших регулюючих документів.  На противагу 
ринковій закритості та комерційній таємниці учасників будівництва, БІМ більшого 
ефекту із застосуванням можна досягти, відкривши (попередньо нагромадивши) 
інформацію про продукцію та послуги, їхню вартість. Стосовно державних об’єктів 
такий підхід має застосовуватися в обов’язковому порядку. 

Командна робота. Застосування ІМБ дозволяє у віртуальному режимі підібрати, 
розробити, розрахувати, пов’язати разом і узгодити створювані одночасно різними 
фахівцями та організаціями конструктивні елементи майбутньої споруди, заздалегідь 
перевірити їх життєздатність, функціональність і експлуатаційні якості, а також 
уникнути внутрішніх колізій. На відміну від традиційних САПР, результатом ІМБ 
виступає комплексна комп'ютерна модель, що описує як сам об'єкт, так і процес його 
будівництва та експлуатації. Середовище БІМ підтримує функції спільної роботи 
команди, тому фахівці можуть ефективно використовувати і доповнювати інформацію 
впродовж всього життєвого циклу будівлі без ризику неузгодженості або втрати даних, 
а також виключити помилки при їх передачі та перетворенні. Програмне забезпечення 
дозволяє створювати інформаційну модель, в якій можуть паралельно працювати 
архітектори, конструктори, інженери та інші фахівці, залучені до проекту. Це означає 
також, що всі основні учасники проекту -  замовник (власник), проектувальник та 
підрядник - від початку повинні працювати як одна команда.  Організаційно, на 
відміну від інших типів контрактів, особливо стандартної схеми «замовник – 
проектувальник; замовник – підрядник», в ідеальному випадку взаємодія відбувається 
за схемою ІPD-контракту.   

Варіантне проектування. Існує чимало переваг ІМБ щодо можливостей прийняття 
концептуальних архітектурно-проектних рішень на ранніх стадіях проектування, а 
також конструктивних і технологічних рішень у подальшому.  Причому йдеться про 
рішення не тільки щодо проекту загалом, але й щодо вибору та комбінації на об’єкті 
окремих матеріалів, технологій, виробів і конструктивних елементів з орієнтацією на 
критерій вартості їхніх життєвих циклів та життєвий цикл об’єкта в цілому. 

Уникнення проектних помилок. При традиційному проектуванні всі креслення 
будівлі (плани, розрізи, фасади, вузли тощо) створюються окремими членами  
колективу розробників і існують незалежно один від одного, що створює проблеми 
при реалізації такого проекту і призводить до матеріальних і часових втрат із 
зростанням вартості будівництва.  Передбачені в багатьох програмних продуктах БІМ 
засоби автоматичного визначення невідповідностей у проекті значно підвищують 
продуктивність праці будівельників.  
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2.3. Державне регулювання впровадження будівельного інформаційного 
моделювання 

Особливістю державних об’єктів є, як правило, незмінна форма власності, єдність 
усіх витрат державних коштів у процесі підготовки, проектування, будівництва, 
утримання та експлуатації, зв’язок між витратами і функціональними вигодами. Це 
робить задачі управління державними об’єктами найповнішими за охопленням, а 
також найкоштовнішими з урахуванням масштабів об’єктів та державного портфелю 
нерухомості. 

Саме тому державні замовники, спираючись на нові нормативні документи і 
стандарти, гармонізовані з кращими міжнародними практиками, покликані задати тон 
у впровадженні БІМ, причому одночасно на всіх етапах інвестиційної, проектної, 
будівельної та експлуатаційної діяльності (3D, 4D, 5D, 6D, 7D). 

Об’єктивний розвиток БІМ у різних країнах відбувався як за участі, так і без участі 
держави. 

Інтерес держави до впровадження БІМ проявляється у загальному підвищенні 
ефективності державних інвестицій у будівництво та експлуатацію об’єктів, зокрема: 

•  у доцільному (з позицій вартості життєвого циклу) зменшенні вартості 
проектування, будівництва, утримання та експлуатації; 

•  у забезпеченні прозорості формування витрат і цін на продукцію, роботи і 
послуги виконавців на всіх стадіях життєвого циклу державних об’єктів; 

•  у детінізації доходів і збільшенні податкових надходжень до державного і 
місцевих бюджетів; 

•  у можливості формування актуальних ринкових нормативів вартості 
продукції, робіт і послуг виконавців; 

•  у можливості прогнозування вартості будівництва і особливо - вартості 
експлуатації; 

•    у можливості урахування  критеріїв сталого розвитку (енергоефективності, 
екологічності) при варіантному проектуванні об’єктів; 

•  в обґрунтованості ціноутворення на будівельну продукцію і планування 
державних капітальних видатків; 

•   у створенні умов для розвитку БІМ у недержавному секторі  капітальних 
інвестицій, будівництва і управління нерухомістю. 

Недержавні виконавці державного замовлення в умовах БІМ будуть поставлені 
перед необхідністю впровадження відповідних інновацій, що у підсумку позитивно 
вплине на результати їхньої діяльності.  

 Інтерес недержавних учасників ринку продукції, робіт і послуг для державних 
замовників в умовах впровадження БІМ державою полягає: 

•  у необхідному підвищенні продуктивності їхньої праці і 
конкурентоздатності на вітчизняному і міжнародному ринках; 

•  у скороченні втрат і оптимізації витрат; 
•  у появі нових та розширенні наявних ринків продукції, робіт і послуг, 

пов’язаних зі створенням інформаційного середовища, апаратним оснащенням, 
програмним забезпеченням, підготовкою і перепідготовкою фахівців. 

З урахуванням непрозорості будівельного ринку і численних недоліків його 
формування в Україні  впровадження БІМ пропонується розглядати як державну 
стратегію і засіб для виявлення та усунення таких недоліків, що на порядки підвищить 
оцінку ефективності БІМ порівняно з Західними країнами. 
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3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ДЕРЖАВНИХ ОБ’ЄКТАХ 

3.1. Проектування життєвого циклу об’єктів 
В останні десятиліття у зарубіжній практиці управління державними об’єктами 

відбулося розширення вартісного аналізу з будівництва до усього життєвого циклу, 
упродовж якого здійснювані капітальні інвестиції пов’язуються зі скороченням 
поточних витрат, збільшенням терміну експлуатації чи наступних доходів або вигід 
власника. Управління життєвим циклом було успішно реалізоване у державному 
управлінні у розвинених країнах, починаючи з 1980-х років. Так, воно стало 
обов’язковим для об’єктів державного сектору Швеції, Японії, Австралії, США та 
інших країн.   

Відтак у розвинених країнах існує чіткий зв’язок між попереднім переходом 
будівельної сфери до управління життєвим циклом об’єктів із необхідним 
інформаційним забезпеченням - і наступним впровадженням засобів БІМ. 

В Україні, на жаль, таких передумов немає. Для цього було кілька очевидних 
причин: відсутність накопиченої інформації (та системи її накопичення) про  
капітальні і поточні витрати по об’єктах та періодах, а з іншого боку – інформації про 
відповідний технічний стан, вартісні та експлуатаційні показники. Без цього було 
складно прогнозувати і планувати у проектних рішеннях майбутні витрати зі 
спорудження та експлуатації об’єктів та їх елементів.  

Крім того, не було уніфікованого галузевого класифікатору і зручного формату 
представлення у базах комплексної інформації щодо вартості життєвого циклу об’єкта. 
Так, структура вартості об’єкта по роботах (прямі і накладні витрати, прибуток), 
виявилась недостатньою і неприйнятною для планування витрат інвестором і 
контролю вартості життєвого циклу по конструктивних елементах і площах. 

 Методологія управління життєвим циклом виходить з наступних принципів, які 
мають бути ураховані при впровадженні БІМ: 

•  орієнтація на кінцеві показники вартості життєвого циклу повинна 
застосовуватися на всіх кроках і рівнях прийняття рішень у процесі проектування;  

•  вартість життєвого циклу повинна включати в себе достатньо повні  витрати 
стосовно об'єкта;  

•  аналітичні процедури і результати мають бути сумісні з системами обліку, 
звітності, фінансового планування і контролю, а ці системи, за потреби, мають бути 
відповідно удосконалені; 

•  інформаційне забезпечення за повнотою має підпорядковуватись завданням 
ефективного менеджменту. 

3.2. Об’єктний облік і контроль вартості будівництва 
Облік у будівництві відповідно до чинних стандартів бухгалтерського обліку 

П(С)БО 16 «Основні засоби» та П(С)БО 18 "Будівельні контракти"  здійснюється 
частково по об’єктах (матеріали, субпідрядні роботи), а частково по підприємству 
(праця, загальновиробничі і адміністративні  витрати, прибуток). Це унеможливлює 
повний пооб’єктний контроль і нормування витрат, а відтак – управління вартістю 
будівництва об’єкта. 

Крім того, вартість виконаних підрядних робіт визначається не по факту, а по 
кошторису, дані якого є не відповідними ані ринковим цінам, ані фактичним витратам. 

Кошторисна вартість і сама необхідність проведення субпідрядних робіт  
структурно не визначена в об’єктних і зведених кошторисах, що робить субпідряд 
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неконтрольованим джерелом завищення вартості і відтоку коштів у тінь. За таких умов 
втрачається контроль над реальними витратами і прибутком по об’єктах і будівельних 
підприємствах, відповідно зникає початкова інформаційна база для формування 
ринкових нормативів. 

Так, зокрема, у житловому будівництві виникають розриви між витратами і 
надходженням коштів до підрядників, замовників і їхніми прибутками,  
необґрунтована доходами і витратами балансова вартість будинків, переданих в 
управління. 

Відзначені проблеми на макрорівні відображаються статистикою нібито стійкої 
збитковості будівельних підприємств упродовж усіх років незалежності України. Так, 
у 2014 р. обсяг реалізованої продукції у будівництві склав 150,5 млрд грн, а чисті 
збитки підприємств 27,3 млрд грн (-18,1%); у 2017 р. 221,4 млрд грн і 5,0 млрд грн (-
2,3%) відповідно. Для порівняння, у 2017 р. у Росії аналогічні показники склали 7545,9 
млрд руб. і 135,6 млрд руб. (1,8%),  у Білорусі 8268,4 млн руб. і 417,4 млн руб. (5,0%), 
у Казахстані 3243,5 млрд тенге і 293,0 млрд тенге (9,0%). 

За весь час державою, таким чином, було недоотримано від будівельних 
підприємств десятки мільярдів гривень податків на прибуток та ПДВ, а з іншого боку, 
недосконалим обліком у сукупності з деформованим механізмом ціноутворення і 
закупівель було сформоване потужне джерело корупції і відтоку коштів за кордон.  

Для забезпечення достовірності і достатності даних для управління вартістю 
державних об’єктів в умовах БІМ необхідно запровадити пооб’єктний облік і контроль 
надходжень і витрат за ринковими цінами, а також – податків з формуванням на цій 
основі актуальної інформаційної бази та ринкових нормативів витрат і цін. 

3.3. Ринкове кошторисне нормування, ціноутворення та управління вартістю 
Ціноутворення у будівництві в Україні має два системні недоліки. 
По-перше, у вітчизняній практиці не застосовується концепція вартості життєвого 

циклу, тобто визначення експлуатаційних витрат не впливає на вартість і ціну 
проектування і будівництва. У будівельній сфері України відсутня необхідна 
нормативно-правова, методична та інформаційна база, програмні засоби управління 
вартістю (cost)  і цінністю (value) будівництва. При державних закупівлях, як складовій 
процесу ціноутворення, відбувається хибна орієнтація на критерій мінімальної ціни 
пропозиції.  

У результаті повсюдно, у першу чергу, у публічному секторі, проектуються, 
зводяться та експлуатуються будівлі і споруди з необґрунтованою (завищеною) 
вартістю спорудження, експлуатації та низькою кінцевою ефективністю. 
Багатомільярдні масштаби відповідних втрат важко переоцінити. 

По-друге, регламентоване державою формування вартості  проектування і 
будівництва здійснюється за хибною для сучасних умов методологією і за  відсутності 
моніторингу ринкових цін на ресурси і будівельну продукцію.  Основні нормативні 
документи з ціноутворення у будівництві – ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення 
вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва» та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
«Правила визначення вартості будівництва» та інші - попри назву «стандарт», носять 
обов'язковий характер при  спорудженні об'єктів за рахунок бюджетних коштів, коштів 
державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, 
наданих під державні гарантії. За відсутності ринкової інформації, підходи і норми 
ДСТУ часто застосовуються і у недержавному секторі.   
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Чинна практика кошторисного ціноутворення має низку суттєвих недоліків з 
огляду на прозорість та ефективність витрачання бюджетних коштів та справляння 
податків: 

 може викривлювати у більший бік ресурсоємність окремих будівельних 
робіт, бо ґрунтується на застарілих ресурсних нормах, численних поправочних 
коефіцієнтах, хибних залежностях, наприклад, кошторисного прибутку від заробітної 
плати, вартості проектування від вартості будівництва тощо – що дозволяє, інколи у 
рази, штучно завищувати кошторисну вартість будівництва за бюджетні кошти, 
перевищуючи ринкові ціни; 

 не охоплює усіх складових інвестиційних витрат: вартості земельних 
ділянок, капіталу, фінансових і управлінських послуг, відрахувань і податків, а 
основне - експлуатаційних витрат;  

 не структурується у розрізі реальних учасників інвестиційно-будівельного 
процесу, робить непрозорими і деформованими фінансові відносини між ними та 
державою при формуванні витрат і прибутку;  

 не підходить для нових типів контрактів між учасниками інвестиційно-
будівельного процесу з різною комбінацією безпосередньо будівельних робіт та  
фінансових і  управлінських послуг; 

 ґрунтуючись на локальних кошторисах робіт, не дає можливості 
достовірного визначення вартості на ранніх стадіях проектування, коли мають 
використовуватися (відсутні на сьогоднішній день) укрупнені вартісні норми на 
будівлі, споруди та їхні елементи, що робить непрозорим бюджетне планування 
капітальних видатків;    

 не ураховує того, що методи визначення вартості замовником і підрядником 
принципово відрізняються: для підрядника – по витратах на роботи, для замовника – 
по витратах на будівництво та наступне утримання елементів будівель та корисності 
об’єкта.    

Згідно з нормативними документами про підготовку бюджетних заявок, суми 
капітальних інвестицій плануються на підставі проектної документації ранніх стадій. 
Відповідно, там немає і не може бути обґрунтованих кошторисів за робочими 
кресленнями, обсягами робіт і ресурсними нормами (хай навіть спотвореними). Отже, 
планові бюджетні інвестиції виявляються завжди необґрунтованими у будівельній 
частині. Як правило, саме ці, часто штучно збільшені, суми й виникають у підсумкових 
державних контрактах, незважаючи на нібито їхню мінімізацію в результаті тендерних 
процедур.  

Таким чином, унаслідок хибної і неповної системи ціноутворення в будівництві 
витрачаються надмірні бюджетні кошти на зведення об'єктів, які надалі будуть 
надмірно дорогі і непередбачувані в утриманні та експлуатації. Відтак реформування 
ціноутворення на ринкових засадах сприятиме достовірності та обґрунтованості 
бюджетного планування. 

За відсутності інформації щодо актуальних укрупнених середніх цін на зведення 
чи капітальний ремонт будівель та їх частин (а це складова частина кошторисного 
нормування й ціноутворення) неможливо швидко і достовірно оцінити зношеність і 
відновну вартість, а відповідно і потребу у коштах для підтримання прийнятного рівня 
експлуатаційних якостей об'єктів. Неможливо оцінити і сам прийнятний рівень якості 
та експлуатаційних витрат збалансований з фінансовими можливостями власника.  
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Система ціноутворення, яка не спирається на моніторинг ринкових цін, 
незрозуміла і у цілому неприйнятна для іноземних інвесторів і донорів.   

Реформування ціноутворення у будівництві з орієнтацією на світовий рівень 
можливе в умовах БІМ за кількома сценаріями з різною роллю держави у цьому процесі.  

Державний контроль за цінами у публічному секторі будівництва характерний для 
Росії, Білорусі, Казахстану. У більшості інших країн діє повністю ринковий механізм. 
В Україні, ураховуючи багаторічне самоусунення держави від моніторингу цін у 
будівництві і відсутністю коштів на його відновлення, а також деформованість 
механізмів і нормативної бази, доцільним є  ринковий механізм - скасування  чинної 
системи державного регулювання цін у галузі, а саме: внесення ВР України змін до ст. 
7 п. 2 Закону України «Про ціни і ціноутворення», скасування Мінрегіоном України 
обов’язковості використання відповідних нормативних документів ДСТУ Б Д. 1.1-
1:2013 - ДСТУ Б Д. 1.1-9:2013.  

З урахуванням пропонованих вище змін в обліку і звітності за державними 
контрактами, в умовах впровадження БІМ це призведе до появи в Україні 
уніфікованих регіональних інформаційних баз про актуальні ціни на продукцію, 
роботи і послуги всіх учасників будівництва та експлуатації об'єктів, а на цій основі – 
до формування і публікації регіональних вартісних норм, використання їх в 
обґрунтуванні інвестиційних рішень, у проектуванні, кошторисних розрахунках, у 
плануванні і здійсненні витрат з утримання та ремонту об’єктів.  

Для цього: 
 державними рішеннями повинна бути удосконалена звітність суб’єктів всіх 

форм власності по об’єктних контрактах на закупівлю різної будівельної продукції 
(матеріалів, робіт, послуг), що послужить інформаційною основою наступного 
ринкового нормування. За іншим підходом, ця функція у дещо обмеженому обсязі на 
добровільних комерційних засадах може бути запроваджена через відповідні галузеві 
проектні, будівельні та експлуатаційні асоціації. Окремо для державного сектору через 
систему ProZorro, можливо перейти до закупівель не тільки робіт у генпідрядника по 
об’єкту в цілому, але й по субпідрядних ланцюжках та постачальниках до певного 
порогу ціни з відкриттям для використання відповідних даних; 

 при формуванні вартісних норм для використання в інвесторських 
кошторисах потрібно перейти від структури кошторисів за вартістю робіт до 
структури за вартістю конструктивних елементів, а також вартістю продукції 
виконавців. Це має принципове значення для нормування, проектування і управління 
витратами життєвого циклу, адже управління утриманням будівель і споруд 
здійснюється власником саме у розрізі конструктивних елементів, а не робіт. Можливо 
взяти за основу міжнародну класифікацію конструктивних елементів UNIFORMAT II;  

 необхідно принципово змінити методологію розрахунку і структуру витрат в 
інвесторських кошторисах порівняно з наявними програмними комплексами, які 
залишатимуться прийнятними лише для складання кошторисів виконавців робіт, 
причому у спрощеному вигляді;    

 ресурсне нормування функціонуватиме у підрядників як система 
внутрішньофірмових норм прямих витрат. Натомість, накладні витрати і прибуток не 
ставитимуться в залежність від трудовитрат і прямих витрат, а слугуватимуть гнучкою 
маржою при проведенні тендерів.   
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Для розробки і здійснення проекту реформування ціноутворення, де державою 
буде взято курс на підтримку створення ринкової системи, необхідно організувати 
роботу окремої міжвідомчої фахової групи при Мінрегіоні, МЕРТ та Мінфіні України. 
Реалізація проекту передбачатиме  появу та використання нових методик 
обґрунтування державних капітальних інвестицій, у тому числі при державних 
закупівлях, нових підходів до бюджетного планування. 

3.4. Удосконалення тендерних процедур і контрактів 
Організація підготовки та реалізації інвестиційно-будівельних проектів в Україні 

на державних об’єктах характеризується надмірною спрощеністю та негнучкістю 
договірних відносин, деформованістю використовуваної нормативно-кошторисної та 
інформаційної бази, витратним характером ціноутворення. У той же час, завдяки 
різноманітності схем взаємовідносин учасників і схем контрактів на проектування і 
будівництво у розвинених країнах, коли завжди можна знайти варіант, який найкраще 
відповідає індивідуальним потребам кожного замовника-власника та особливостям 
кожного проекту, вдається досягти високого рівня ефективності інвестицій в цілому, 
для усіх сторін, зокрема – для держави. 

Існує кілька загальних факторів, які треба враховувати  при виборі типу 
контракту: обмежений бюджет, строки будівництва, окупність інвестицій, якісне 
проектування, аби отримати набір документів для будівництва та подальшої 
експлуатації, розподіл ризиків. Відповідно набули поширення кілька альтернативних 
схем контрактів:  

 проектування–торги–будівництво (Design-Bid-Build  - DBB)  вважається 
традиційною з послідовними фазами - проектування, закупівель, будівництва і широко 
використовується в Україні. 

 управління будівництвом з відповідальністю (Construction Management at 
Risk – CMAR) відрізняється тим, що передбачає участь менеджера будівництва  не 
тільки як консультанта замовника на стадіях проектування та будівництва (FIDIC –
контракт), але і як генерального підрядника.  Цей метод  не є поширеним в Україні, 
особливо стосовно державних об’єктів. 

 проектування-будівництво (Design-Build  -  DB) поєднує за одним договором 
проектування із  будівництвом з метою скорочення строків введення об’єктів в 
експлуатацію; 

 нова схема спільного виконання проекту (Integrated Project Delivery – IPD),  
на відміну від попередніх, передбачає співробітництво між основними учасниками – 
замовником, проектантом і будівельником таким чином, що ризики, відповідальність 
і зобов’язання управляються спільно і належним чином розподіляються між ними. 

Інші варіанти контрактів вважаються похідними від основних. 
Кожен з цих методів здійснення проектів відповідає різним інтересам  і різному 

рівню ризику сторін.   
Усі типи контрактів, як правило, потрапляють в одну з трьох категорій 

ціноутворення:  фіксованої ціни (Lump Sum - LS), гарантованої максимальної ціни 
(Guaranteed Maximum Price - GMP), або відшкодування витрат (Reimbursable).  Ці 
методи можуть бути застосовані як до контрактів на управлінські послуги, так і на 
проектування чи будівельні роботи. 
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Таким чином, кожен проект є унікальним і для кожної ситуації має бути обраний 
оптимальний спосіб взаємодії учасників через тип контракту, метод визначення ціни 
та спосіб вибору підрядника.   

При цьому у технічних завданнях і тендерних процедурах на проектування 
необхідно передбачати надання виконавцем документації включно з розділами щодо 
екологічності та експлуатації об‘єкта (6D, 7D). 

3.5. Контроль вартості утримання та експлуатації об’єктів 
У державній власності в Україні знаходяться понад 1 млн об’єктів нерухомості, 

які вимагають в управлінні нових підходів і технологій. На стадії експлуатації об’єктів 
формується до 80% витрат. На відміну від будівництва на продаж, доходи і вигоди  
державі об’єкти приносять в період експлуатації, яка може тривати багато десятиліть 
і коштувати більше, ніж вартість будівництва.  

Інформаційна модель в цьому випадку дозволяє проводити ефективне управління 
витратами, здійснювати облік витрачених ресурсів і платежів, якісно і своєчасно 
проводити поточні, капітальні та аварійні ремонти, управляти орендою та іншими 
діями, необхідними для забезпечення раціонального використання будівлі.   

Застосування ІМБ передбачається для здійснення різних функцій на стадії 
експлуатації:  

 управління будівлею (спорудою) з метою оптимізації поточних та 
капітальних витрат на її утримання;  

 девелопмент – управління реалізацією ефективних  інвестиційних проектів 
на об’єктах нерухомості шляхом підвищення їхньої ринкової вартості порівняно з 
інвестиціями;  

 управління власністю з метою якнайкращої реалізації прав власності 
стосовно об’єктів нерухомості (купівлі-продажу, оренди тощо), включаючи 
управління матеріальними об’єктами нерухомого майна для безпосереднього 
отримання доходу, а не використання у виробництві;   

 управління активами з метою максимізації фінансових результатів діяльності 
підприємства чи організації залежно від наявності та використання об’єктів 
нерухомого майна як частини матеріальних активів.   

 управління експлуатацією  з метою раціонального використання площ, 
виробничих потужностей, розміщення персоналу тощо - забезпечення максимальної 
віддачі від об’єкта в процесі основної діяльності підприємства чи організації; 

 сервейінг -  як методи та інструментарій кількісних оцінок. 
Вказані функції об’єднані у спеціалізації і професії «Управління нерухомістю», які 

передбачають підготовку відповідних фахівців і які мають бути запроваджені в Україні.  
 
4. ВПРОВАДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ  ОБ’ЄКТІВ  
4.1. Потенціал вітчизняного ринку програмного забезпечення і послуг з 

будівельного інформаційного моделювання 
Вітчизняні напрацювання. Україна має світового рівня програмістів і 

користувачів програмного забезпечення, значна кількість яких в умовах відсутності 
внутрішніх замовлень орієнтована за закордонний ринок. Їхня діяльність, за умови 
фінансування, може бути направлена на впровадження БIМ.     
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Крім того,  якщо Білорусь, Казахстан і Росія роблять ставку на імпортні програмні 
продукти, то в Україні існують можливості спиратися на власні методологічні, 
інформаційні розробки та програмні продукти, напрацьовані у 1990-2000-х роках, 
зокрема (ліквідованим) Науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у 
будівництві. 

На відміну від спроб країн-сусідів впроваджувати БІМ у локальних задачах, 
українськими фахівцями була створена автоматизована система проектування і 
управління будівельним комплексом (ПУСК), де  реалізовувалися більшість задач БІМ 
на етапах 3D - 5D.    Це робить можливим оновлення системи на базі БІМ-технологій і 
в ув'язці з чинними міжнародними стандартами.   

Складовою частиною впровадження БІМ є створення єдиного інформаційного 
простору будівельної галузі України на основі єдиної системи класифікації і 
цифрового кодування всієї інформації, що використовується на всіх етапах життєвого 
циклу об'єкта. Такий класифікатор був створений при розробці системи ПУСК і може 
бути оновлений і затверджений  як основа для початку впровадження ВIM.  

В Україні створені та функціонують і системи автоматизованого проектування 
вітчизняного виробництва - Ліра, Мономах, SCAD, Сапфір, АРС, Ельф та інші, які 
співіснують із зарубіжними системами архітектурного та конструкторського 
об'єктного проектування 3D - ArchiCAD, AutoCAD, Revit, AllPlan, Компас та іншими.  

Автоматизоване визначення вартості будівництва (у відриві від БІМ) на основі 
чинного ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з його 
відміченими недоліками відбувається із застосуванням програмних комплексів АВК-
5, ІВК, АС-4, Будівельні технології-кошторис, Смета-ХХІ, Експерт-кошторис, ТК-
ИСС та інших.  В умовах БІМ їхнє застосування стає можливим лише для підрядних 
підприємств.  

 Функціонував, але потребує модернізації, програмний комплекс з  ведення банку 
даних матеріальних ресурсів, по постачальниках і регіонах України, у т.ч. з їх 
регіональними цінами. 

Також потребує модернізації,  програмний комплекс з визначення вартості 
будівництва на основі конструктивних елементів, який, на відміну від західних 
технологій, що використовують для вказаних цілей надто дорогі програмні комплекси, 
забирав на свою платформу і базу даних, всю інформацію з 3D-моделі (конструкції, 
матеріали з їх геометричною прив'язкою до осей і висотних позначок моделі будівлі) і 
в автоматизованому режимі, пов'язував конструктивні елементи креслення з 
позиціями кошторисної нормативної бази. Це забезпечувало можливість на основі 
моделі будівлі визначати як обсяги, так і попередню вартість кожного 
конструктивного елементу, захватки, що виділяється, частини будівлі і об'єкта в 
цілому. Ця інформація передавалася в інший програмний комплекс, в якому 
формувалися кошторисні нормативи на конструктивні елементи будівель і споруд, так 
звана технологічна кошторисна документація, тобто реалізовувалась функція, що 
відповідає 5D БІМ. У подальшому, забезпечувалась автоматизована передача 
технологічної кошторисної інформації в програмні комплекси управління проектами, 
такі як Microsoft Project, Spider Project, Primavera та інші, тобто забезпечувалась вся 
повнота 4D БІМ. 

Всі ці частини автоматизованих систем проектування, визначення вартості та 
управління будівництвом в зарубіжних програмних комплексах існують самі по собі, 
інформаційно і програмно практично не пов'язані між собою.   
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Система ПУСК вирішує два основні завдання: 
• інтеграції на основі єдиної проектної 3D моделі програмних комплексів САПР, 

що автоматизують різні розділи проекту; 
• інтеграції автоматизованого підрахунку обсягів робіт будівельних об'єктів (на 

основі БIM), в термінах конструктивних елементів, з кошторисно-фінансовими 
програмними комплексами і системами управління будівництвом, що 
використовуються учасниками тендерів, кошторисно-фінансовими підрозділами 
інвесторів, проектних і підрядних організацій, їх підрозділами по управлінню 
проектами, інжиніринговими компаніями. 

4.2. Проектування і експертиза  
Як один з першочергових кроків після створення передумов БІМ необхідно 

удосконалити систему проектування, шляхом переходу до 3D-моделей життєвого 
циклу для особливо складних об’єктів СС3, що призведе до значного скорочення 
термінів і трудомісткості виготовлення проектної документації, викличе розвиток 
інформаційної бази. Треба  забезпечити вільний обмін інформацією на основі 
універсальних форматів IFC і XML, представлення проектної документації в 
електронному вигляді, організувати ведення електронних архівів проектів, баз даних 
об'єктів-аналогів на платформі, контрольованій державою. 

Концептуальний підхід до експертизи ІМБ, на відміну від паперової документації, 
полягає у розгляді експертів як користувачів і, у певній мірі, співрозробників моделі у 
частині її коригування. Це вимагає від експертів отримання відповідної підготовки за 
спеціальною навчальною програмою, затвердженою уповноваженими органами. 

Програмно-технічне забезпечення центрів з експертизи будівельних проектів із 
використанням ІМБ, зокрема «Укрдержбудекспертизи», повинно відповідати 
спеціальним вимогам і включати програмні комплекси, які дозволяють проводити 
експертизу незалежно від застосованого проектантом програмного забезпечення із 
затвердженого достатнього переліку, який запобігає  монополізму розробників. 

Це вимагає внесення змін до «Порядку затвердження проектів будівництва і 
проведення їх експертизи». 

Потрібно нормативно передбачити, що БІМ-експертиза повинна перевіряти усі 
3D-7D параметри моделі, зіставляти проектні рішення з техніко-економічними 
показниками об'єктів-аналогів, у т.ч. побудованих в інших країнах з відповідними 
умовами будівництва.  

Особливо це стосується вартісних показників, з урахуванням техніко-економічних 
показників подальшої експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж, у т.ч. в 
розрізі їхніх конструктивних елементів (інженерних систем життєзабезпечення). При 
цьому, можуть використовуватись відповідні зарубіжні інформаційні бази з 
виконанням вимог Регламенту ЄС 305/201.   

4.3. Закупівлі будівельної продукції 
Застосування БІМ при закупівлях і контрактах слід розглядати у контексті 

адаптації вітчизняного законодавства і нормотворення до умов ЄС. 
Так, Регламент ЄС 305/201 «Про встановлення гармонізованих умов для 

поширення на ринку будівельної продукції ...» вимагає виконання семи базових вимог 
до будівельних споруд в цілому: міцність і стійкість; пожежна безпека; гігієна, 
здоров'я і захист навколишнього середовища; безпеку і доступність в експлуатації; 
шумозахист; енергоефективність та теплоізоляція; використання природних ресурсів 
на засадах сталого розвитку.  
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Разом з тим, частини документа окремо описують вимоги до будівельної 
продукції на ринку як до окремих виробів і комплектів (невід'ємних частин споруд), 
що забезпечує нібито автоматично виконання вищевказаних базових вимог. 

У підході українського законодавства до впровадження Регламенту, в назві якого 
невдало застосований термін «будівельні вироби», а не «продукція», простежується 
відхід від «духу» документа. В умовах БIM цього можна і необхідно уникнути. 

Для забезпечення відповідальності виробників і продавців, гарантій якості 
будівель, споруд та їх частин необхідно в наших умовах розглядати будівельну 
продукцію різного ступеня готовності (комплектності) із зазначенням необхідних 
характеристик, визначеного авторства (виготовлювача, постачальника), тобто по 
ланцюжку від окремого виробу і до об'єкта в цілому. Тим більше, що держава як 
кінцевий бенефіціар об'єкта не може контролювати первинні матеріали та вироби, у 
той час як такий контроль доступний для субпідрядника - безпосереднього виконавця 
робіт. Але в цьому випадку виконавець вищого рівня як покупець повинен мати 
інформацію про продукцію виконавця робіт нижнього рівня. 

Таким чином, по ланцюжку створення кінцевого об'єкта, учасники контрактів 
виступають в ролях покупців комплекту виробів (продукції) - виконавців робіт з 
використанням цих виробів - продавців своєї будівельної продукції. 

БІМ дає можливість досить повно описати і представити замовнику цей процес  
наглядно, у часі, вартості та екологічності. 

Таке розуміння будівельної продукції та можливості контролю її якості значно 
відрізняється від контракту державного замовника з генпідрядником з втратою 
подальшого контролю та відповідальності виконавців. Більш того, державні контракти 
в будівництві в Україні, помилково називаються закупівлями будівельних робіт, а не 
будівельної продукції. 

Закупівлі на основі БIM через електронну систему ProZorro повинні  охоплювати 
продукцію, матеріали і навіть послуги у ланцюжку субпідряду до певного цінового 
порога будівельної продукції, за межами якого виконавці набувають вироби і 
матеріали також відповідно до Регламенту 305/201. 

Такий підхід, крім контролю, дає можливість формувати бази даних параметрів 
будівельної продукції виробників, на підставі чого з'являється можливість формування 
нормативів якості, часу спорудження і служби, а також ринкової ціни конструктивних 
елементів. Виникає єдність і спадкоємність бази - будівельної продукції як елементів 
об'єкта - протягом життєвого циклу в широкому його розумінні.  

Вартості спорудження та експлуатації можуть розглядатися у комплексі, 
проясняючи цінові пропозиції виконавців. 

Очевидно, з'являється можливість та необхідність відмови від закупівель за 
критерієм мінімальної ціни. 

З урахуванням змін у системі ціноутворення, на етапі проведення тендерів (не по 
контракту IPD) державний замовник подаватиме на тендер орієнтовну інвестиційно 
доцільну вартість об'єкта на основі БІМ, запропоновану йому проектною організацією. А 
підрядники виставлятимуть свої цінові пропозиції, засновані на розрахунках цін на основі 
внутрішніх нормативів, виходячи з умов будівництва, структури своєї організації, вартості 
окремих конструктивів і власного досвіду, з наданням замовнику відповідних 
обґрунтувань. У своїй тендерній пропозиції, крім запропонованої вартості будівництва, 
підрядник зобов'язаний буде надати календарний графік будівництва, який допомагатиме 
визначити терміни поетапного фінансування, що впливатиме на ціну.  
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4.4. Контракти 
Контракт з фіксованою ціною - договір про будівництво, який передбачає тверду 

ціну всього обсягу робіт або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції 
будівництва, повинен супроводжуватись звітом про витрати, нараховані чи сплачені 
податки і чистий прибуток.  

Контракт за ціною "витрати плюс" - договір про будівництво, який передбачає 
ціну як суму фактичних витрат підрядника та погодженого прибутку (у вигляді 
процента від витрат або фіксованої величини), є кращим для контролю варіантом, який 
може бути рекомендовано на даній стадії розвитку БІМ. 

FIDIC контракт – договір з інженером-консультантом повинен містити вимогу 
використання ІМБ і надання звітності по об’єкту, у тому числі від підрядників. 
Залучення інженерів-консультантів полегшує кваліфіковане застосування ними ІМБ. 

IPD контракт з використанням БІМ є перспективною формою договору, яка 
повинна бути апробована на пілотному проекті. 

У контрактах, як і в технічних завданнях і тендерних процедурах на проектування, 
необхідно передбачати надання виконавцем документації включно з розділом щодо 
експлуатації об‘єкта (7D). 

У контрактах на будівництво треба передбачити роботу виконавців з ІМБ, зокрема 
узгодження моделі у частинах управління витратами і управління часом з 
програмними продуктами розрахунку кошторисів і управління проектами. У напрямку 
формування договірних відносин між усіма учасниками інвестиційних процесів в 
будівництві доцільно рекомендувати використовувати FIDIC-контракти «витрати 
плюс», реалізація яких супроводжується БІМ-моделями. Передбачається можливість 
застосування у перспективі IPD- контрактів. 

IPD-контракт на виконання спільного проекту в умовах БIM відкриває нові 
можливості для отримання ефекту учасниками команди на основі їхньої взаємодії, 
створює противитратний механізм у будівельній сфері. 

Винагорода сторін у IPD, крім власника, як правило, складається з трьох 
компонентів: відшкодування витрат, винагорода при досягненні встановлених 
нефінансових цілей проекту та грошовий стимул для поліпшення узгоджених цільових 
показників вартості.  

В ідеалі всі витрати сторін мають являти собою «відкриту книгу», а всі види 
компенсації витрат, стимули і цілі мають бути погоджені командою і включені до 
контрактів заздалегідь. Оскільки вся команда повинна мати спільні погоджені цілі, IPD 
вимагає від інвестора-власника визначити основних гравців у команді на ранньому 
етапі, ідеально - на передпроектній стадії. 

Методом укладання контрактів є типовий договір «вартість плюс» на основі 
стимулювання. Контракт побудований навколо цільових видатків для всіх елементів 
проекту і досягнення невартісних цілей проекту. Процес відбору, як правило, 
базується на критерії кваліфікації і партнерства. Обрана команда приступає до 
передпроектної стадії і разом створює і погоджує цільову вартість проекту, графік та 
цілі, інших важливих учасників та інші засади контракту.  

Роль менеджера будівництва у IPD схожа на роль представника інтересів власника 
в інших формах контрактів, незалежно від того, чи належить менеджер до персоналу 
власника, чи він є третьою стороною.  
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Менеджер будівництва як представник власника, може не бути, а може бути 
стороною IPD-контракту. У ролі інтегратора менеджер будівництва повинен бути 
учасником угоди, брати на себе частину ризиків і винагороди.   

Залучення менеджерів до державного IPD-контракту передбачає урахування того, 
що держава бере участь у контракті у двох ролях: замовника будівництва і 
довгострокового користувача об’єктом. Це робить доцільним участь у проектуванні 
двох менеджерів-консультантів – з будівництва і з експлуатації. 

Слід підкреслити, що ідея спільного пошуку ефекту разом з можливістю 
багатостороннього контракту логічно приводить замовника до звернення більшої 
уваги на стадію експлуатації, де формується основна частина витрат життєвого циклу 
об’єкту і всі його доходи чи вигоди. 

Як бачимо, на противагу ринковій закритості і комерційної таємниці учасників 
будівництва, більшого ефекту можна досягти, відкривши (попередньо накопичивши) 
внутрішню інформацію про свою продукцію та послуги, їх вартості. На нашу думку, 
принаймні, щодо державних та комунальних замовників, така інформація повинна 
накопичуватися в обов'язковому порядку. 

4.5. Управління будівництвом 
БІМ, в залежності від стадії життєвого циклу, мають три види: проектна модель, 

модель будівництва і експлуатаційна модель. Кожна з них вирішує різні задачі, при 
тому, що інформація кожної з них доповнюється різними показниками і, водночас, 
кореспондується між собою.  

Так, етапи проведення експертизи проектної документації та розгляду тендерних 
пропозицій, впливають на подальший процес управління будівництвом, який 
складається зі стратегічного, тактичного та оперативного планування, матеріально-
технічного та фінансового забезпечення  процесу будівництва та обліку виконаних 
робіт. Головними об’єктами управління та обліку при впровадженні ВІМ технологій, 
є конструктивні елементи будівлі (споруди) та інженерні мережі, відносно яких 
визначаються час та термін їх спорудження, ресурсні та грошові витрати. 

Управління будівництвом з ІМБ передбачає опис кожного конструктивного 
елемента моделі як технології його включення до загальної моделі з зазначенням 
матеріалів, логістики, трудовитрат, часу, і вартості. Застосування такого підходу дає 
можливість уникнути простоїв при виконанні робіт, визначити їхню очікувану реальну 
вартість. 

У зв’язку з цим традиційна кошторисна документація потребує свого 
видозмінення, а саме з урахуванням реальної технології будівництва (технологічні 
кошториси), урахування спеціалізації виконавців, їх кваліфікаційного складу, 
продуктивності праці (ланки, бригади), рівня їх заробітної плати. 

Саме, виходячи з цих показників, а також з фактичної ринкової вартості 
матеріально-технічних ресурсів, які використовуються при формуванні (споруджені) 
конструктивних елементів та інженерних мереж, і визначається їх вартість.  

Всі ці, вищезазначені показники, і відрізняють один від одного виконавців робіт 
(генпідрядників та субпідрядників), визначають вартість їх послуг, що в кінцевому 
результаті і визначає переможців тендерів. 

Крім того, для успішного впровадження БІМ у процесі будівництва, важливу роль 
грає не лише планування і матеріально-технічне забезпечення будівельного процесу 
на основі конструктивних елементів, а також відповідним чином побудований звіт 
виконання робіт, тісно пов’язаний з належним об’єктним бухгалтерським обліком. 
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Тому пропонується внести відповідні зміни і в звітну документацію щодо актів 
виконаних робіт, форм КБ-2В та довідки КБ3. Деякі зміни в них вже внесені, але і цю 
звітність необхідно привести у відповідність до міжнародних стандартів  

Весь документообіг і звітність в ході будівництва необхідно здійснювати у 
електронному вигляді. 

4.6. Управління утриманням та експлуатацією об’єктів 
Найскладніші задачі виникають у сфері управління експлуатацією об’єктів 

нерухомості. Інформація щодо процесів утримання та експлуатації, відповідних витрат 
і результатів у функціональності, якості та вартості об’єктів є необхідною не тільки 
для управління на цій стадії (7D), але й для накопичення, обробки інформації та її 
застосування у виборі проектних рішень наступних об’єктів. 

На цьому етапі потрібні будуть спеціальні процедури обліку, інформаційне і 
програмне забезпечення фесиліті-менеджменту, яке відрізнятиметься від програмних 
засобів архітекторів, інженерів-проектувальників чи будівельників, будучи, разом з 
тим, інтегрованим з ними. 

Оскільки інформація про регламент обслуговування або терміни ремонту 
конструктивних елементів та обладнання на етапі традиційного проектування та 
будівництва не потрібна, замовнику, особливо, державному, треба надати йому право 
вимагати від проектувальника відповідні розрахунки для експлуатації будівлі.    

Після здачі об'єкта вся необхідна для його експлуатації технічна, технологічна, 
економічна і звітна документація передається інвестору (в особі експлуатаційної 
організації) в електронному вигляді. Тут через електронні паспорти об’єктів необхідно 
започаткувати збір і накопичення інформації про експлуатаційні витрати по 
адаптованому до умов України формату СОВіе.  

У цьому сенсі, COBie є інформаційним джерелом для початку впровадження БIM, 
принаймні щодо експлуатаційної частини життєвого циклу. 

Велике значення має БІМ для ефективного утримання і оновлення житлового 
фонду. З іншого боку, типовий житловий фонд є найкращим об’єктом для початку 
впровадження БІМ. Тому доцільним є розвиток усіх підсистем БІМ, починаючи з 
«ядра», яким виступатиме багатоквартирний житловий фонд міст і селищ. 

Запропонований відповідний пілотний проект, на прикладі якого передбачається 
апробація також і підсистем забезпечення розробки і застосування БІМ. 

5.  ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ   

5.1. Нормативне забезпечення і стандартизація 
На етапі проектування і будівництва необхідно висувати жорсткі державні 

вимоги:  проектувати складні об’єкти лише на основі 3D-моделі; визначати вартість 
життєвого циклу проекту у складі інвесторської кошторисної документації на рівні 
конструктивних елементів (а не робіт) із застосуванням варіантних рішень з 
використанням проектів-аналогів і ринкових цін; визначати  ефективність інвестицій, 
виходячи не з кошторису на будівництво, а з витрат усього життєвого циклу проекту. 
Формувати бібліотеку конструктивних елементів. 

Важливе значення матиме розробка та використання національних 
(наднаціональних) класифікаторів.  

Дві розробки заслуговують того, щоб їх відзначити як орієнтир для України. 
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- OmniClass - розробляється Міжнародною організацією стандартизації (ISO) з 
початку 1990-х років як система організації інформації для будівельної галузі, корисна 
для багатьох програм, від організації бібліотеки матеріалів (елементів) та документації 
про товар до інформації по проекту зі структурною класифікацією для електронних 
баз даних. Вона включає в себе підсистеми: MasterFormat - для  формування 
кошторисів виконавців за структурою робіт та Uniformat - для кошторисів замовників 
зі структуризацією витрат по конструктивних елементах об’єктів, EPIC (Electronic 
Product Information Соореration) - для елементів оснащення.   

- COBie.  Завдання COBie - дозволити користувачам (службі експлуатації) 
працювати з даними, отриманими в ході проектування і доповненими у процесі 
будівництва, а проектантам – використовувати у нових проектах інформацію про 
будівництво і експлуатацію аналогічних об'єктів.  

COBie є Excel-файлом, що складається у повній версії з 16 таблиць, що містять 
дані, отримані на різних етапах життєвого циклу об'єкта. Але у вітчизняній практиці 
важливо почати застосовувати сам принцип, навіть зі скороченими версіями надання 
інформації, у т.ч. для різних типів об'єктів.  

З використанням нормативів експлуатації будівель і споруд відповідних типів, 
інформації виробників, здійснюються поточні та капітальні ремонти, як самих 
будівель (споруд), так і інженерних мереж. Тим самим здійснюється як постійний 
моніторинг за поточним технічним станом побудованого і  зданого в експлуатацію 
об'єкта, так і напрацьовуються відповідні бази даних  для їх використання при 
подальшому проектуванні і будівництві аналогічних об'єктів. 

 Для визначення вітчизняного шляху з класифікації будівельної інформації 
принципове значення має наявність такого класифікатора в інших країнах. Це робить 
доцільним доопрацювання та прийняття розробленого раніше Українського 
будівельного класифікатора з урахуванням міжнародних стандартів. 

5.2. Інформаційне забезпечення 
Створення та впровадження БІМ базується на сучасному інформаційному 

забезпечені, яке вимагає не тільки чіткої класифікації, специфікації і кодування 
галузевої інформації, але і складної організації на всіх етапах життєвого циклу проекту 
- хто яку інформацію створює (збирає, породжує, обробляє, перевіряє), кому передає, 
в який момент життєвого циклу, в якому обсязі і у якому вигляді – тобто впровадження 
системи електронного документообороту; забезпечення відкритості і можливості 
доступу користувачів.   

Створення та накопичення баз даних бібліотечних елементів та іншої інформації 
є гарантією подальшого успішного функціонування БІМ. З цією метою необхідно 
зобов’язати (зацікавити)  виробників та постачальників будівельних матеріалів, 
конструкцій, машин, механізмів, технічного і технологічного обладнання та 
устаткування провести відповідну роботу для створення єдиного інформаційного 
простору будівельної галузі, управління нерухомістю та житлово-комунального 
господарства, на основі прийнятої єдиної системи  кодування їх продукції.   

5.3. Програмно-технічне забезпечення 
БІМ базується на різноманітному програмному забезпеченні, що є орієнтованим 

на вирішення спеціалізованих задач та обробку відповідної інформації з одного боку, 
та комплексної інформаційної інтеграції всього програмного забезпечення, з іншого 
боку. Програмне забезпечення БІМ орієнтоване  на охопленння  всіх стадій життєвого 
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циклу об’єкту будівництва, верифіковані процеси обміну інформацією та інструменти 
координації взаємодії між різними учасниками проекту. 

Програмні засоби, що моделюють будівлю на всіх стадіях життєвого циклу, 
оперують спеціалізованими даними, притаманними конкретному програмному 
продукту. Більшість представлених на ринку України програмних засобів БІМ є 
імпортними розробками.  

Труднощі у поширенні програмного забезпечення: 
 високі вимоги до обладнання, що призводить до коштовного технічного 

переоснащення компаній; 
 невідповідність чинним будівельним стандартам, унаслідок чого треба 

допрацьовувати програмне забезпечення під вимоги будівельних норм та правил; 
 необхідність визначити перелік програм, які відповідають усім бізнес-

процесам компанії; 
 брак спеціалістів з координації та виконання робіт із застосуванням БІМ. 
Будь-яке програмне забезпечення БІМ має відповідати таким головним вимогам: 
 імпортувати, обробляти, створювати та експортувати будь-яку інформацію, 

прив’язану до конструктивних елементів інформаційної моделі будівлі, для подальшої 
її обробки і візуалізації; 

 забезпечувати підтримку та оперування інформацією в термінології єдиного 
будівельного класифікатора;  

 підтримувати відкриті, стандартизовані та затверджені державою протоколи 
та формати обміну даними (стандарти); 

 забезпечувати візуалізацію спеціалізованих даних (бібліотечних елементів, 
конструктивних елементів, інженерних систем, будівель та їх частин) у 3D моделі.    

 Відповідність таким вимогам дозволить різним розробникам поступово і 
природним чином долучатися до підключення їх програмних комплексів до 
інформаційних моделей будівель. Таким чином, буде створено якісне конкурентне 
середовище для всіх розробників в межах концепції БІМ, що гарантує вищу якість и 
нижчу ціну програмних комплексів, що вже працюють в сегменті архітектурного 
проектування та інженерних розрахунків. 

 Програмні засоби, що є ланками ТБІМ, можна поділити на основні програми, де 
створюється БІМ. До них можна віднести автоматизовані системи архітектурного та 
конструкторського об'єктного проектування 3D - ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Allplan, 
Tekla та допоміжні, які пов’язуються з розробленою інформаційною системою за 
допомогою інтерфейсів чи різноманітних обмінних форматів, намагаючись 
вирішувати питання  кошторисів, розрахунку конструкцій, аналізу інформаційної 
моделі на відповідність вимогам чинних норм та правил, перегляд та коментування 
тощо.     

Проаналізувавши програмні засоби на вітчизняному ринку, видно, що    немає 
універсальних програмних засобів БІМ для вирішення всіх задач моделювання, чи 
задач для більшості учасників будівництва. Якісь з них створювались на потреби 
архітекторів та дизайнерів, щось викристалізувалось з машинобудування. За кожним з 
цих програмних засобів  закріпилася своя спеціалізація, де саме їхнє використання має 
найбільші переваги та ефективність. Наприклад, Tekla є визнаним лідером у 
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проектуванні металевих конструкцій, виробники збірного залізобетону застосовують 
у виробництві рішення Allplan Precast, багато проектувальників обирають Revit, а 
архітектори надають перевагу Archicad.    

Тож основною метою державного впровадження ТІМБ є взаємодія з учасниками 
ринку  незалежно від програмного забезпечення, з використанням  відкритого формату 
обміну даними.    

5.4. Кадрове забезпечення 
З метою координації великої і різнопланової, але, в той же час, комплексної 

роботи впровадження БІМ необхідно створити координаційний центр ВІМ, асоціацію, 
можливо, навіть інститут із залученням до його роботи кращих фахівців громадських 
галузевих академій та асоціацій, які бачать і розуміють існуючі проблеми та 
перспективи розвитку галузі. 

Для впровадження БІМ у профільних закладах вищої освіти необхідно створити  
відповідні програми підготовки та перепідготовки фахівців, у т.ч. їх спеціалізації у 
відповідності до різних напрямків та етапів (стадій) впровадження БІМ.  

Підготовка фахівців з БІМ повинна інтегруватися у навчальні програми з 
управління нерухомістю, управління проектами та бути пов’язаною з навчанням 
інженерів-консультантів. 

5.5. Організаційне забезпечення 
Необхідно забезпечити проведення інформаційних заходів у економічному блоці 

уряду: МЕРТ та Мінфіні України, економічних відомствах, а також у міністерствах – 
головних розпорядниках бюджетних коштів у частині капітальних витрат: 
Мінрегіонбуді, Мінінфраструктури, Міноборони, Міністерстві освіти і науки та інших. 

Держава разом з професійними громадськими об’єднаннями повинна 
забезпечують проведення необхідних організаційних заходів, що передбачають:  

 створення міжвідомчого координаційного органу; 
 розробку і затвердження Програми впровадження будівельного 

інформаційного моделювання в управлінні життєвим циклом державних  об’єктів; 
 формування робочих та проектних груп і здійснення заходів Програми з 

передбаченням необхідних видатків відповідних розпорядників бюджетних коштів; 
 формування нормативно-правової бази для створення передумов і 

комплексної реалізації ефективних заходів з впровадження БІМ; 
 проведення інформаційних і демонстраційних заходів у великих містах з 

поширення досвіду БІМ, зокрема при заохоченні до реалізації пілотних проектів. 
5.6. Фінансове забезпечення 
Впровадження БІМ в Україні передбачається здійснити на засадах проектного 

підходу і державно-приватного партнерства у проектах шляхом формування БІМ-
орієнтованих державних замовників і зацікавлених фахових виконавців.  

Держава, на початковому етапі впровадження ВІМ сприятиме на законодавчому 
та методологічному рівні залученню міжнародної технічної допомоги до фінансування 
наукових, аналітичних розробок, обґрунтувань, підготовки кадрів тощо та інвестицій 
у реалізацію заходів Концепції і Програми. 

Основні витрати при формуванні підсистем забезпечення БІМ лягатимуть на 
недержавних суб’єктів і передбачатимуть подальшу комерційну окупність, зокрема: 
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 витрати на розробку і узгодження користувачами стандартів, форматів, 
протоколів, правил інформаційного обміну; 

 витрати на створення, підтримку, супроводження і актуалізацію як 
програмного забезпечення, так і інформаційних баз даних; 

 витрати на придбання апаратного і програмного забезпечення; 
 витрати на підготовку і перепідготовку кадрів. 
 участь у фінансуванні пілотних проектів.  
 

6. ПЕРШОЧЕРГОВІ ПРОЕКТИ І ЗАХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
БУДІВЕЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

№ Проекти і заходи  
1 Затвердження Концепції застосування будівельного інформаційного 

моделювання в управлінні вартістю життєвого циклу державних об’єктів   
1.1. Фахове обговорення і доопрацювання Концепції 
1.2. Затвердження даної Концепції на державному та галузевому рівні 
1.3. Розширення Концепції на недержавний сектор будівельної сфери 
2 Розробка Програми реорганізації будівельної сфери та житлово-комунального 

господарства України на основі цифрового інформаційного моделювання 
2.1 Створення Координаційної ради з  розробки Програми 

2.2. Створення робочих груп по різних напрямках розробки Програми, призначення 
керівників 

2.2.1. Розробки законодавчих та нормативних актів  щодо створення передумов 
впровадження БІМ 

2.2.2. Створення баз даних матеріально - технічного забезпечення будівництва та 
експлуатації   

2.2.3. Створення та ведення інтернет порталу БІM in Ukraine   
2.2.4. Розробка вимог до інформаційного забезпечення цифрового моделювання різних 

стадій БІМ та їх взаємодії між собою 
2.2.5. Розробка національних стандартів    
2.2.6. Розробка та взаємне узгодження програмного забезпечення: 

- проектування   
- визначення кошторисної вартості  
- управління проектами 
- ведення обліку 
- управління експлуатацією 
- управління активами 

2.2.7. Створення та супровід відкритої бази даних бібліотечних елементів у проектуванні   
2.2.8. Переклад чинних і впроваджуваних у Європі і США законодавчих, нормативних 

актів і стандартів 
2.2.9. Аналітичні дослідження впровадження інформаційного моделювання у різних 

країнах 
2.2.10 Розробка пропозицій щодо приведення чинного нормативного, інформаційного та 

програмного забезпечення у відповідність до сучасних вимог інформаційного 
моделювання, включаючи стадії проектування, експертизи проектів, проведення 
тендерів, будівництва та експлуатації будівельних об’єктів на основі 
інформаційного моделювання 
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2.2.11 Створення баз даних проектів, що знаходяться в експлуатації, будуються і 
проектованих об'єктів - будівель, споруд (як в Україні, так і зарубіжних об'єктів) на 
основі розробки електронних паспортів об'єктів і баз даних об'єктів-аналогів. Їх 
збереження та використання 

2.2.12 Розробка правил і вимог до електронного документообігу, доступу до інформації та 
функціональної відповідальності учасників процесу моделювання 

2.2.13 Підготовка програм і навчання (перепідготовка) фахівців   
2.3. Розробка Програми робочими групами за напрямками  та її затвердження  

Координаційною радою 
2.4. Подання Програми на затвердження  Кабінету Міністрів України 
3. Створення та затвердження галузевого класифікатору і прийняття форматів 

опису техніко-економічних даних, сумісних з міжнародними класифікаціями 
3.1 Для суб’єктів ринку (підприємств і організацій) 

- замовників, девелоперів, інвесторів будівництва 
- архітектурно-проектних організацій 
- генпідрядних та субпідрядних підприємств 
- консультаційних, експертних та управлінських компаній 
- фінансово-банківських та страхових компаній 
- постачальників будівельних матеріалів, виробів та конструкцій 
- постачальників будівельної техніки 
- постачальників обладнання 
- транспортних підприємств 
- інших 

3.2. Будівельних об’єктів 
 - будівель   
 - споруд 
3.3. Конструктивних елементів будівель і споруд, у т.ч. інженерних систем і мереж 

життєзабезпечення 
3.4. Робіт і послуг виконавців 
 - матеріалів 
 - транспортних послуг 
 - роботи будівельного обладнання, машин і механізмів 
 - трудових ресурсів 
 - обладнання 
 - інше 
3.5. Затвердження Українського будівельного класифікатора як стандарту   
3.6. Матеріалів, виробів та конструкцій 
4. Створення та затвердження стандартів і форматів обміну даними між 

інформаційними моделями проектування, будівництва та експлуатації. Їх 
гармонізація з міжнародними стандартами 

5. Створення  і підтримка інформаційних баз у визначеній системі кодування 
5.1 Внутрішньофірмових інформаційних баз у виконавців щодо будівельних робіт та 

послуг і їхньої вартості 
5.2 Регіональних інформаційних баз переліку видів будівельних робіт (послуг) та їхніх 

цін 
5.3 Регіональних інформаційних баз конструктивних елементів та їхніх цін 
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5.4 Внутрішньофірмових інформаційних баз управителів нерухомістю щодо змісту і 
вартості їхніх послуг 

5.5 Регіональних інформаційних баз складових утримання та експлуатації об’єктів  і 
їхньої вартості 

5.6 Галузевих інформаційних баз виробників обладнання щодо цін, регламенту та 
вартості експлуатації 

6. Формування програмного забезпечення 
6.1 Техніко-економічних  та інвестиційних розрахунків 3D варіантного проектування: 
 - архітектура 
 - конструкції 
 - електрика 
 - газопостачання 
 - тепловодопостачання і водовідведення 
 - утримання та експлуатація 
 - енергоефективність 
 - екологічність 
 - - інше 
6.2 Календарного планування 
6.3 Кошторисних розрахунків 
 - по конструктивних елементах (для замовників) 
 - по конструктивних елементах та роботах (для виконавців) 
6.4 Обліку та управління експлуатацією 
6.5 Розробка та ведення електронного банку даних регіональних цін на матеріальні та 

технічні ресурси, що використовуються в будівництві та експлуатації нерухомості, 
з їх технічним характеристиками   

7 Організація та функціонування державного координаційного органу 
7.1 Визначення матеріальних, кадрових потреб, організаційних засад 
7.2 Організація діяльності за напрямками: 

- консультації для державних підприємств та організацій з внутрішньофірмового 
нормування та планування, входу до регіональних інформаційних баз 

- ведення системи взаємоузгоджених регіональних інформаційних баз 
- скоординоване формування вітчизняного програмного забезпечення в системі 

«Open BIM» 
- науково-методичне забезпечення БІМ, видавнича діяльність 
- навчальні програми, тренінги 
- міжнародна координація 
- зв’язки з державними інститутами, розвиток нормативної бази 
- інформаційні і демонстраційні заходи (семінари та вебінари) з поширення досвіду 

впровадження БІМ 
8 Внесення змін до нормативно-методичної бази 
8.1 ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво 
8.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи 

проектів будівництва 
8.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва 
8.4 Загальні умови укладення та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві. Постанова КМУ від 1 серпня 2005 р. N 668 
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7. ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ 
7.1. Ефективне управління міськими програмами модернізації типового 

житлового фонду з використанням  БІМ 
В Україні до 40% населення проживає у міських багатоповерхових типових 

будинках радянської забудови 1960-1980 років площею до 400 млн кв. м. Будинки 
вимагають коштовної модернізації та реконструкції. При цьому попередня підготовка 
проектної документації і фінансування ремонтів з 2015 р. є обов'язком мешканців-
власників. 

Вартість підготовки та проведення невідкладних ремонтів оцінюється в 
середньому не менше 1000 грн з розрахунку на 1 кв. м загальної площі квартир 
будинку, або більше 25000 грн на особу. У масштабах країни це становить до 400 млрд 
грн, при вартості проектних робіт – понад 25 млрд грн. 

Мешканці не мають достатніх для проектування і ремонту коштів. Деякі 
муніципалітети пропонують фінансову допомогу до 70% вартості ремонту будинків. 
Для цього мешканці кожного будинку повинні надати проектну документацію і 
кошторис.  

Виникає можливість і необхідність організувати проектування БІМ для типових 
об'єктів і більш ефективно використовувати обмежені фінансові ресурси населення і 
місцевих бюджетів. 

Пропонується в пілотних містах підготувати уніфіковані і ефективні проектні 
рішення з реновації типових будинків з використанням інноваційних підходів і 
можливостей БIM. Плани модернізації на основі геоінформаційних систем, проектні 
рішення та електронні моделі будинків будуть містити коментарі з їх адаптації до 
конкретних умов, а також інструкції з використання в управлінні подальшою 
експлуатацією. При поширенні результатів пілотного проекту в інших містах і на 
інших типових будівлях можуть використовуватися менші кошти місцевих бюджетів 
або мешканців будинків у порівнянні з витратами на проектування та ремонти для 
кожного будинку окремо. Економія коштів мешканців та міста може скласти не менше 
30%. 

Проект дозволить також уперше сформувати відкриту регіональну інформаційну 
базу даних ремонтно-будівельної продукції, робіт, послуг та ринкових цін. При 
формуванні бази будуть апробовані класифікатори, системи кодування інформації, 
технології її зберігання і використання. Така база як ядро може бути розширена у 
майбутньому на всю будівельну продукцію і усі регіони, створюючи тим самим 
можливість більш успішного поширення технологій БIM. 

Пропонований підхід дозволить також оцінити, прогнозувати і планувати потреби 
міст у фінансуванні реновації житлового фонду, особливо там, де основна частина 
житла побудована у 50-60 роки протягом короткого часу і вимагає невідкладної і 
особливо інтенсивної реновації, можливо, за державної підтримки. 

Проект може фінансуватися і здійснюватися поелементно у кількох містах з 
наступною інтеграцією у кожному з міст-учасників: 
-  ГІС мікрорайонів типової забудови і характеристики будинків; 
-  7D-модель проекту ефективної модернізації з календарними графіками (4D),  

кошторисами (5D), екологічними характеристиками (6D), експлуатаційними 
регламентами (7D); 

- інформаційна база будівельних матеріалів, виробів, робіт та послуг 
постачальників і виконавців. 
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 У цілому, після завершення проект може бути поширений на комерційних засадах 
на інші міста та інші пострадянські країни. 

7.2. Електронна паспортизація житлових будинків 
Ефективне управління міськими програмами модернізації типового житлового 

фонду можливе лише з використанням  сучасних інформаційних технологій і 
електронного документообігу. Тому пропонується використовувати інформаційні 
технології БIM для подальшого ефективного менеджменту експлуатації будинків, 
ефективного управління масштабними програмами реновації типового 
багатоповерхового житлового фонду та комунальних мереж, у т.ч. шляхом створення 
регіональних інформаційних баз ресурсів та їх ринкових цін на експлуатацію і 
відновлення житлового фонду та інфраструктури. 

У більшості будинків відсутня, вся або частково, документація, передбачена 
Наказом Мінрегіону України від 17 липня 2018 року № 176 «Про затвердження 
Переліку технічної документації на багатоквартирний будинок»: 

1) технічний паспорт на багатоквартирний будинок; 
2) паспорт об’єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в 

експлуатацію об’єктів будівництва; 
3) енергетичний сертифікат і звіт про обстеження інженерних систем; 
4) проектна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем; 
5) документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів;. 
6) технічна документація обладнання котелень; 
7) технічна документація на ліфти; 
8) план земельної ділянки; 
9) акти приймання-передавання технічної документації на багатоквартирний 

будинок; 
10) паспорти, гарантійні документи, акти випробування, повірки й опломбування 

та інші технічні документи на системи, мережі, встановлені прилади, устаткування та 
обладнання у багатоквартирному будинку. 

Часто відсутня інша документація, зокрема для передачі ОСББ, визначена 
Постановою Вищого господарського суду України 13.04.2017 р. у справі № 
917/1583/16: 

1) бухгалтерського обліку та передбаченої законодавством звітності за об’єктом; 
2) обліку мешканців об’єкта, а також власників, співвласників окремих приміщень 

об’єкта, які в ньому не мешкають; 
3) правовідносин попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала 

управління будинком, з юридичними або фізичними особами у сфері надання та 
оплати житлово-комунальних послуг, найму, оренди та користування приміщеннями 
об’єкта; 

4) планових заходів за попередній і на поточний роки, необхідних для утримання 
об’єкта відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил та для 
збереження належного технічного стану будівельних елементів, конструкцій і мереж 
об’єкта. 

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній 
балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління 
багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня 
державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок. 
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Замість відновлення первинної паперової документації, яка не у повному обсязі 
потрібна для управління будинком, пропонується у вигляді експерименту сформувати 
достатній набір документів і представити їх у електронному вигляді. 

На цьому прикладі порівняти витрати по обох варіантах і, за наявності переваг 
електронного варіанту, розробити методику його поширення. 

 7.3. Апробація ефективності IPD-контрактів та експертизи ІМБ 
Проект передбачає паралельне здійснення проектування об’єкта за традиційними 

методами і процедурами та при командній роботі у IPD-контракті із залученням 
спеціальних членів команди до експертизи.  

Цей проект може увійти складовою частиною стадії реалізації проекту, описаного 
у 7.1. 

7.4. Застосування БІМ у проектування, будівництві і ремонту автомобільних 
доріг 

Автомобільні дороги в Україні зношені на 95-97%. Кабінет міністрів України 
Постановою від 21 березня 2018 р. № 382 затвердив державну цільову економічну 
програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного 
значення на 2018-2022 роки. За п'ять років з різних джерел на дороги планується 
направити близько 300 млрд гривень. 

Програма спрямована на забезпечення ефективного функціонування та розвитку 
наявної мережі автомобільних доріг та забезпечення їх належного експлуатаційного 
утримання.  Реалізація Програми передбачає довгострокове планування завдань і 
заходів щодо відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг, мостів, 
шляхопроводів та інших транспортних споруд з відповідною дорожньою 
інфраструктурою на підставі сучасних будівельних норм та стандартів, в яких 
враховується європейська практика та принципи. 

Дорожнє будівництво є масштабним і водночас зручним об’єктом впровадження 
БІМ, на прикладі якого можна відпрацювати як технологічні та організаційні моделі, 
так і процедури формування нормативної та інформаційної баз. 
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