


Асоціація «Промислово-будівельна група 
«Ковальська» – найбільший виробник буді- 

вельних матеріалів та один із провідних 
девелоперів в Україні. Компанія об’єднує низку 

потужних підприємств – лідерів у різних сегментах 
будівельної галузі, що виконують повний обсяг 

робіт: від видобування сировини і виготовлення 
продукції до зведення об’єктів житлового, комерцій- 

ного та соціального призначення.

Наша динамiчна структура постiйно розвивається, 
втілюючи інноваційні програми, новаторські ідеї і технології       

в усі процеси будівництва. Ми зібрали колектив однодумців.                  
У нас працюють спецiалiсти вищої категорії, які можуть втілити 

в реальність архітектурні рішення будь-якої складності, 
професійно керувати проектом уцілому: від розробки і погодження 

технічної документації, до завершення будівництва і експлуатації 
об’єкта.

Інженерно-технічний склад нашої Групи має значний досвід                
і високу кваліфікацію у сфері інженерії і будівельно- 

монтажних робіт, завдяки чому ми гарантуємо якісне 
виконання поставлених завдань із дотриманням усіх 

норм будівельного законодавства.

Широкий спектр можливостей наших підприємств, 
використання сучасних технологій, новітніх 

матеріалів і унікальних виробничих потужностей 
дозволяють, на відміну від інших будівельних 

компаній, пропонувати нашим клієнтам 
виконання індивідуального замовлення або 

проектного завдання.

Лідер у виробництві 

якісного бетону та 

залізобетонної продукції
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4 ТМ «Бетон від Ковальської»

2001 Початок XXI століття – це пошук 
і впровадження нових підходів 

до виробництва. Першим в Україні до нових 
принципів приєднався «Завод залізо- 
бетонних конструкцій ім. С. Ковальської», 
запустивши повністю автоматизований цех 
із виготовлення бетонних сумішей.

2000 Розширюючи свою діяльність, 
ПАТ «Завод залізобетонних 

конструкцій ім. С. Ковальської» придбав 
ВАТ «Омелянівський кар'єр», що у Жи- 
томирській області. Це дало змогу 
підприємству повністю забезпечити 
власні потреби у сировині.

1994 «Завод залізобетонних виро- 
бів № 1» стає акціонерним това- 

риством відкритого типу. Засновники –  
колектив заводу, якому належить конт- 
рольний пакет акцій, та Фонд комунального 
майна м. Києва. Відтоді завод пере- 
іменовано на ВАТ «Завод залізобетонних 
конструкцій ім. С. Ковальської».

1982 Підприємство очолила Світлана 
Володимирівна Ковальська.

1976 Період подальшого 
зростання виробничих 

потужностей і розширення асорти- 
мету продукції. В цей час будуються 

два надпотужні для того часу 
бетонозмішувальні вузли загальною 
продуктивністю 1000 м3 на добу – 
результат невпинного розвитку і вдос- 
коналення з ціллю максимального 
задоволення споживчого попиту не лише 
в Києві, але і за його межами.

1972 Модернізація технологічних 
потужностей призвела до 

капітального перепланування внутрішньої 
і прилеглої до заводу території. Суттєво 
зросли складські площі для зберігання 
піску, щебеню, цементу та арматурної 
сталі, до яких мають загальний доступ усі 
дільниці заводу. Інертні матеріали поста- 
чаються вагонними об'ємами по спеціально 
прокладених залізничних коліях. 

1969  Вдосконалення технологічних 
напрацювань, часткова реконст- 

рукція та модернізація обладнання 
дозволили колективу заводy збільшити 
виробничі потужності до об'єму 160 000 м3 
ЗБВ на рік. Триразовий приріст у вироб- 
ництві практично повною мірою забезпечив 
столицю необхідною продукцією у часи 
масштабної відбудови.

1967  «Завод залізобетонних виробів 
№ 1» представляє спеціалізоване 

підприємство, яке об'єднало три типи 
самостійних технологічних напрямів, 
різних за принципом виробництва. Вже  
на той час підприємство мало власну 
лабораторію з розробки нових рецептів.

1956   Цей рік ознаменувався початком 
діяльності «Заводу залізобетонних 

виробів № 1» з проектною потужністю                 
50 000 м3 залізобетону на рік. Від за-                       
cнування і до сьогодні підприємство веде 
постійну діяльність, покращуючи якість                 
і збільшуючи обсяги випуску бетону та залiзо- 
бетонних виробiв (ЗБВ).

Історія становлення 
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2003 На «Заводі залізобетонних 
конструкцій ім. С. Ковальської» 

запроваджується Система менеджменту 
якості згідно з міжнародним стандартом 
ISO 9001:2000, що стало пріоритетом                 
у розвитку будівельної галузі України.

2006 Відбулась державна реєст- 
рація Промислово-будiвельної 

групи (ПБГ) «Ковальська», першими 
учасниками якої стали «Завод залізо- 
бетонних конструкцій ім. С. Ковальської» 
та «Бетон Комплекс». На ТОВ «Автобуд- 
комплекс-К» встановлено технологічний 
копмлекс ELBA – вузол для змішування 
бетону потужністю 100 м3 на годину. А на 
заводі «Бетон-Комплекс» введена в дію 
друга автоматизована лінія з вироб- 
ництва фігурних елементів мостіння 
потужністю 750 000 м2 на рік.

2007 До складу ПБГ «Ковальська» 
увійшов один із лідерів вироб- 

ництва бетону та залізобетонних конст- 
рукцій у м. Чернігові – ВАТ «Будіндустрія». 
Ця подія ознаменувала новий етап розвитку – 
територіальне розширення бізнесу та вихід 
за межі Києва і Київської області.

2008 На підприємствах «Бетон Сервіс» 
та «Будіндустрія» збудовано та 

введено в експлуатацію два найсучасніших 
бетонозмішувальних вузли потужністю 100 м3  
на годину кожний. Таким чином, удвічі 
підвищено виробничі потужності під- 
приємств, розширено асортимент та 
вдосконалено якість бетонних сумішей.

2009-2011 Роки, коли була 
проведена комп- 

лексна реконструкція існуючих бетоно- 
змішувальних вузлів і технологічних 
ліній, запроваджено нові потужності. Це 
дозволило збільшити виробничі 
можливості Групи «Ковальська»: виго- 
товляти понад 2 400 000 м3 бетонних 
сумішей, 435 000 м3 ЗБВ та 1 500 000 м2 
тротуарної плитки на рік. У листопаді 
підприємство «Бетон Комплекс» розпо- 
чало виробництво мостових балок БМ-24 
та БМ-33, призначених для будівництва та 
реконструкції автодорожніх і міських мостів. 

2012 У липні на підприємстві 
«Бетон Комплекс» відбувся 

офіційний запуск нової технологічної лінії  
з виготовлення багатопорожнинних плит 
перекриття методом стендового екстру- 
зійного безперервного формування. 
Добова потужність п’яти доріжок лінії – 
понад 500 погонних метрів багато- 
порожнинних плит перекриття, довжина 
яких може становити від 4 до 20 м, 
товщина – 200-500 мм. Постачальник – 
відома італійська компанія SIMEM.

2013 Рік нових здобутків і тех- 
нологічних перетворень:

ПАТ «Дарницький завод залізобетонниx 
конструкцій» увійшов до складу ПБГ 
«Ковальська».

У травні в м. Вишневому відкрито новий 
завод із виробництва бетонних сумішей під 
ТМ «Бетон від Ковальської».

ТОВ «Омелянівський кар’єр» збільшив 
свої потужності на 30%, відкривши нову 
дробарно-сортувальну лінію виробництва 
компанії METSO MINERALS.

2004 До «Заводу залізобетонних 
конструкцій ім. С. Ковальської» 

приєднався найбільший у м. Києві 
перевізник – ВАТ «АТП-3», – який згодом 
змінив назву на ТОВ «Автобудкомп- 
лекс-К». Відтак, підприємство повністю 
починає забезпечувати свої логістичні 
потреби, маючи понад 300 одиниць 
власної техніки.

2002 Стрімкий розвиток «Заводу 
залізобетонних конструкцій  

ім. С. Ковальської» ознаменувався 
придбанням найбільшого підприємства  
в м. Києві з виробництва збірного 
залізобетону – ВАТ «Завод залізобетонних 
виробів № 5» (нині ТОВ «Бетон Комплекс»). 
Паралельно розпочався процес модер- 
нізації: купівля та впровадження облад- 
нання ELBA для виробництва бетонних 
сумішей. Саме ці два підприємства                    
у подальшому виступили засновниками 
Асоціації «Промислово-будівельна група 
«Ковальська». У цьому ж році було 
створено відому нині широкому загалу 
торгову марку «Бетон від Ковальської».



Бетон – лідер світового попиту серед 
будівельних матеріалів. Його роль стала 

визначною і, беззаперечно, фундаменталь- 
ною, втім як і видозміни, внесенi ним                                           

в інфраструктуру сучасних мегаполісів, що, без 
перебільшення, вражають.

ТМ «Бетон від Ковальської» – бренд, який вже понад                 
12 років є прикладом становлення будівельної галузі на 

вітчизняному ринку та відповідає усім показникам лідера 
у сфері виробництва якісного бетону: понад 1500 рецеп- 

тур, близько 600 автобетонних змішувачів, 28 бетоно- 
змішувальних вузлів, підприємства облаштовано сучасними 

цехами та полігонами з виробництва ЗБВ. За роки існування 
бренд не лише став лідером на ринку України, а й справедливо 

здобув бездоганну репутацiю серед своїх споживачів.

«Бетон від Ковальської» поправу носить звання 
рекордсмена у будівництві. Так, у найкоротший час було 
виконано заливку найбільшої в Україні фундаментної 
плити загальним об’ємом 10 000 м3 бетону.

Під брендом об’єднано вісім потужних підприємств, які 
входять до ПБГ «Ковальська». На підприємствах 

упроваджена унікальна система автоматизації 
виробничого процесу, що дозволяє повністю 

здійснювати контроль якості продукції, починаючи 
з надходження сировини на склад та завершуючи 

відвантаженням покупцю.

Обладнання вiд кращих світових компаній, 
власні лабораторії та сировинна база, 
залежно від галузі використання та 
цільового призначення, дозволяють 
виготовляти рядові, високоміцні, мостові 
та дрібнозернисті бетони, а також бетони 
для зимового бетонування, промис- 
лових підлог тощо. 

«Бетон від Ковальської» виробляється із 
застосуванням сучасних хімічних та 
мінеральних домішок надійних провідних 
європейських виробників.

Будь-який вид бетону від «Ковальської» 
виготовляється з екологічно чистої 
сировини та проходить ретельний 
контроль. Важливим є і той факт, що всеб
iчна перевiрка якостi сировини і про- 
дукції на всіх етапах виробництва 
здійснюється власними лабораторіями та 
службами якості заводів. Відповідно, 
будь-яка продукція проходить три етапи 
контролю якостi: вхідний, операційний та 
вихідний. 

Унікальні властивості бетонів від 
«Ковальської» – це їх висока міцність,  
водонепроникність, морозостійкість,  високі 
естетичні та архітектурні якості, а головне – 
екологічна безпека при виробництві та 
експлуатації.

Ми завжди дбаємо про навколишнє 
середовище, тому підприємства Групи 
«Ковальська», які виготовляють бетонні 
суміші та ЗБВ, обладнані сучасними 
системами фільтрації, що запобігають 
потраплянню цементного пилу у повітря,     
а також обладнанням із переробки 
залишків бетону за системою безвід- 
ходного виробництва.

Понад 70% об’єктів Києва зводиться                               
з використанням «Бетону від Коваль- 
ської». Серед них житлові комплекси 

«Новопечерські Липки», «Паркове місто», 
«Ізумрудний», Diplomat Hall, готелі Hyatt 
Regency Kyiv, «Прем’єр Палас», Свято- 
Воскресенський Кафедральний собор 
Української православної церкви, значна 
кількість гіпермаркетів та торгово- 
розважальних центрів.

Нині, за участю «Бетону від Ковальської», 
ведеться будівництво таких масштабних 
проектів, як торгово-розважальні центри 
Respublika Mall, Lavina, Mall Block Buster, 
проводиться реконструкція Поштової 
площі та набережної Дніпра, зводиться 
найвищий у Європі бізнес-центр Sky 
Towers, будується житловий комплекс 
стандарту «комфорт-клас» – «Зелений 
острів-2» та низка інших промислових                        
і соціальних об’єктів.

Імідж Групи «Ковальська» – понад                     
50 років бездоганної репутації. А тому 
дотримання європейських стандартів 
якості та безпеки продукції є однією                      
з найважливіших вимог у виробництві.

Розумне застосування бетону прокладає 
шлях до сучасного та екологічно 
безпечного майбутнього наступних 
поколінь.
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здобув бездоганну репутацiю серед своїх споживачів.

«Бетон від Ковальської» поправу носить звання 
рекордсмена у будівництві. Так, у найкоротший час було 
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здійснювати контроль якості продукції, починаючи 
з надходження сировини на склад та завершуючи 

відвантаженням покупцю.

Обладнання вiд кращих світових компаній, 
власні лабораторії та сировинна база, 
залежно від галузі використання та 
цільового призначення, дозволяють 
виготовляти рядові, високоміцні, мостові 
та дрібнозернисті бетони, а також бетони 
для зимового бетонування, промис- 
лових підлог тощо. 

«Бетон від Ковальської» виробляється із 
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мінеральних домішок надійних провідних 
європейських виробників.

Будь-який вид бетону від «Ковальської» 
виготовляється з екологічно чистої 
сировини та проходить ретельний 
контроль. Важливим є і той факт, що всеб
iчна перевiрка якостi сировини і про- 
дукції на всіх етапах виробництва 
здійснюється власними лабораторіями та 
службами якості заводів. Відповідно, 
будь-яка продукція проходить три етапи 
контролю якостi: вхідний, операційний та 
вихідний. 

Унікальні властивості бетонів від 
«Ковальської» – це їх висока міцність,  
водонепроникність, морозостійкість,  високі 
естетичні та архітектурні якості, а головне – 
екологічна безпека при виробництві та 
експлуатації.

Ми завжди дбаємо про навколишнє 
середовище, тому підприємства Групи 
«Ковальська», які виготовляють бетонні 
суміші та ЗБВ, обладнані сучасними 
системами фільтрації, що запобігають 
потраплянню цементного пилу у повітря,     
а також обладнанням із переробки 
залишків бетону за системою безвід- 
ходного виробництва.

Понад 70% об’єктів Києва зводиться                               
з використанням «Бетону від Коваль- 
ської». Серед них житлові комплекси 

«Новопечерські Липки», «Паркове місто», 
«Ізумрудний», Diplomat Hall, готелі Hyatt 
Regency Kyiv, «Прем’єр Палас», Свято- 
Воскресенський Кафедральний собор 
Української православної церкви, значна 
кількість гіпермаркетів та торгово- 
розважальних центрів.

Нині, за участю «Бетону від Ковальської», 
ведеться будівництво таких масштабних 
проектів, як торгово-розважальні центри 
Respublika Mall, Lavina, Mall Block Buster, 
проводиться реконструкція Поштової 
площі та набережної Дніпра, зводиться 
найвищий у Європі бізнес-центр Sky 
Towers, будується житловий комплекс 
стандарту «комфорт-клас» – «Зелений 
острів-2» та низка інших промислових                        
і соціальних об’єктів.

Імідж Групи «Ковальська» – понад                     
50 років бездоганної репутації. А тому 
дотримання європейських стандартів 
якості та безпеки продукції є однією                      
з найважливіших вимог у виробництві.

Розумне застосування бетону прокладає 
шлях до сучасного та екологічно 
безпечного майбутнього наступних 
поколінь.
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За роки існування бренд «Бетон від Ковальської» не лише став лідером                           
з виробництва бетону на ринку України, а й справедливо здобув бездоганну 
репутацiю серед своїх споживачів

Упродовж десятків років за будь-якого 
політичного устрою та економічного 
стану держави підприємство не припи- 
няло пiдвищувати свій потенціал та 
завжди було у числі провідних. 

У наш час воно є головним під- 
приємством Групи та носить назву                 
ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій 
ім. С. Ковальської», на честь жінки, яка 
відмінно очолювала його у найсклад- 
ніші часи перетворень з 1982 року.  

На сьогодні підприємство є найбільшим 
виробником бетонних сумішей та 
залізобетонної продукції в Україні, яке 
щодня розвиває та модернізує свої 
виробничі потужності. 

Так, у 1998 році на заводі запущено                    
в дію одну з найперших в Україні 
автоматизованих ліній з виробництва 
фігурних елементів мостіння за 
технологією напівсухого вібропресування. 

Початок XXI століття – це пошук і впро- 
вадження нових підходів до вироб- 
ництва. Першим в Україні до нових 
принципів приєднався «Завод залізобе- 
тонних конструкцій ім. С. Ковальської», 
запустивши повністю автоматизований 
цех з виготовлення бетонних сумішей, 
що на той час не мав аналогів в Україні.

Візиткою підприємства є висока якість 
бетонних сумішей та ЗБВ, виготовленних 
за допомогою сучасних технологій та 

 8 цехів та 

8 бетонозмішувальних вузлів

на площі 12 га

новітнього обладнання. Численний парк 
автобетонозмішувачів та іншої спеці- 
альної техніки дозволяє здійснювати 
доставку чітко за графіком замовника.

Підприємство має власну лабораторію, що 
проводить вхідний та вихідний контроль 
якості сировини і готових виробів 
відповідно, здійснює експериментальні 
роботи з розробки нових рецептур та 
тестування хімічних домішок, котрi
підвищують якість бетонних сумішей. 
Лабораторії забезпечені найновішим та 
найсучаснішим обладнанням міжна- 
родного рівня, що дозволяє проводити 
експертні роботи на замовлення для 
приватних осіб або організацій.

За підсумками всеукраїнської рейтин- 
гової програми «Гвардія» у 2007 році ВАТ 
«Завод залізобетонних конструкцій ім. 
С. Ковальської» посіло почесне місце                 
у рейтингу 500 найбагатших компаній 
України. А серед виробників будівельних 
матеріалів, у рамках цього рейтингу, 
стало лідером.

Для забезпечення власних потреб  у си- 
ровині, «Завод залізобетонних конструк- 
цій ім. С. Ковальської» долучив до свого 
складу ВАТ «Омелянівський кар'єр», що 
у Житомирській області. 

Приорітетом подальшого розвитку 
підприємства стало запровадження 
Системи менеджменту якості згідно із 
міжнародним стандартом ISO 9001:2000.

Історія підприємств ПБГ «Ковальська» починається               
з 1956 року, проте з кожним роком їхня кількість та 

напрями діяльності зростають швидкими темпами. 

Досвід, отриманий за 50 років кропіткої праці, дозволив                
ПБГ «Ковальська» здобути лідерство у сфері виробництва 

збірного залізобетону в Україні.

Виробничі потужності ПБГ «Ковальська» щороку збіль- 
шуються і досягли таких об'ємів:

кількість цехів – 30 приміщень;
кількість бетонозмішувальних вузлів – 28 одиниць;

бетонні суміші – 4 620 000 м3/рік;
залізобетонні вироби – 320 000 м3/рік;

фігурні елементи мостіння – 1 600 000 м2/рік;
виробничі площі – 57 га;  
кількість працівників – понад 3500 осіб.

1211 ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської»

ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської» займає лідерські 
позиції у виробництві бетонних сумішей і залізобетонних конструкцій на 
ринку України

 Підприємства ПБГ «Ковальська»                       



Упродовж десятків років за будь-якого 
політичного устрою та економічного 
стану держави підприємство не припи- 
няло пiдвищувати свій потенціал та 
завжди було у числі провідних. 

У наш час воно є головним під- 
приємством Групи та носить назву                 
ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій 
ім. С. Ковальської», на честь жінки, яка 
відмінно очолювала його у найсклад- 
ніші часи перетворень з 1982 року.  

На сьогодні підприємство є найбільшим 
виробником бетонних сумішей та 
залізобетонної продукції в Україні, яке 
щодня розвиває та модернізує свої 
виробничі потужності. 

Так, у 1998 році на заводі запущено                    
в дію одну з найперших в Україні 
автоматизованих ліній з виробництва 
фігурних елементів мостіння за 
технологією напівсухого вібропресування. 

Початок XXI століття – це пошук і впро- 
вадження нових підходів до вироб- 
ництва. Першим в Україні до нових 
принципів приєднався «Завод залізобе- 
тонних конструкцій ім. С. Ковальської», 
запустивши повністю автоматизований 
цех з виготовлення бетонних сумішей, 
що на той час не мав аналогів в Україні.

Візиткою підприємства є висока якість 
бетонних сумішей та ЗБВ, виготовленних 
за допомогою сучасних технологій та 

1 160 000 м3 / рік
бетонних сумішей 

4640 м3 / добу

 300 000 м2 / рік
фігурних елементів мостіння 

120 000 м3 / рік
залізобетонних виробів 

новітнього обладнання. Численний парк 
автобетонозмішувачів та іншої спеці- 
альної техніки дозволяє здійснювати 
доставку чітко за графіком замовника.

Підприємство має власну лабораторію, що 
проводить вхідний та вихідний контроль 
якості сировини і готових виробів 
відповідно, здійснює експериментальні 
роботи з розробки нових рецептур та 
тестування хімічних домішок, котрi
підвищують якість бетонних сумішей. 
Лабораторії забезпечені найновішим та 
найсучаснішим обладнанням міжна- 
родного рівня, що дозволяє проводити 
експертні роботи на замовлення для 
приватних осіб або організацій.

За підсумками всеукраїнської рейтин- 
гової програми «Гвардія» у 2007 році ВАТ 
«Завод залізобетонних конструкцій ім. 
С. Ковальської» посіло почесне місце                 
у рейтингу 500 найбагатших компаній 
України. А серед виробників будівельних 
матеріалів, у рамках цього рейтингу, 
стало лідером.

Для забезпечення власних потреб  у си- 
ровині, «Завод залізобетонних конструк- 
цій ім. С. Ковальської» долучив до свого 
складу ВАТ «Омелянівський кар'єр», що 
у Житомирській області. 

Приорітетом подальшого розвитку 
підприємства стало запровадження 
Системи менеджменту якості згідно із 
міжнародним стандартом ISO 9001:2000.
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Товариство «Бетон Комплекс» розмі- 
щується на території колишнього 
«Заводу залізобетонних виробів № 5», 
котре було засновано у 1972 році.

Нині підприємство займає лідерські 
позиції на ринку України з виготовлення 
залізобетонних конструкцій для споруд 
каркасного типу соціально-громадсь- 
кого призначення, а також випускає 
продукцію загально-будівельного зна- 
чення – бетонні суміші, паркани, 
фундаментні блоки, дорожні плити, 
фігурні елементи мостіння.

«Бетон Комплекс» – яскравий приклад 
підприємства, яке кардинально пере- 
глянуло свої стратегічні цілі в освоєнні 
сучасних технологій виробництва збірних 

Завод «Бетон Комплекс», що входить до складу Асоціації «Промислово-будівельна 
група «Ковальська» – флагман у виробництві бетонних сумішей і залізобетонних 
конструкцій на ринку України

14           TOB «Бетон Комплекс»

 10 цехів та 

6 бетонозмішувальних вузлів

на площі 15 га

 Підприємства ПБГ «Ковальська»  



залізобетонних конструкцій для будів- 
ництва споруд каркасного типу 
комплексного призначення.

Виробництво базується на технологіях 
різного спрямування: стендовій, касетно- 
стендовій, агрегатній, конвеєрній, 
безопалубній.

У 2004 році було введено в дію новий 
вузол приготування бетонних сумішей. 
На цьому вузлі запроваджена двоетапна 
подача заповнювачів для бетонних 
сумішей, яка дозволяє знизити витрати 
енергоносіїв на собівартість одиниці 
продукції. 

У 2006 році введена в експлуатацію лінія 
з виробництва залізобетонних конст- 
рукцій балочного типу з пакетом 
напружуваної арматури. 

У 2008 році введена в дію друга лінія            
з виготовлення бетонних сумішей – це 
бетонозмішувальна установка «ВЕТБЕТОН» 
потужністю 100 м3/годину виробництва 
компанії SIMEM. Мiсткiсть бетонозмішувача – 
3700 літрів при повному завантаженні. 

Бетонна суміш готується в автома- 
тичному режимі. Одночасно в пам'яті 
установки знаходиться до 4000 рецептів.  
Цього ж року почала працювати потужна 
конвеєрна лінія з виробництва фігурних 
елементів мостіння, бордюрів, буді- 
вельних стінових блоків методом 
вібропресування.

У липні 2012 року на підприємстві було 
встановлено і запущено надсучасну 
повнокомплектну лінію із виробництва 
багатопорожнинних плит перекриття 
безопалубного формування, що стало 
новим етапом виробничих можливостей 
заводу «Бетон Комплекс» у забезпеченні 
високих вимог сучасного будівництва. На 
підприємстві впроваджена і діє система 
управління якістю вiдповiдно до ДСТУ        
ISO 9001:2009. 

На заводі «Бетон Комплекс» працює 
колектив талановитих та досвідчених 
спеціалістів. Найкращим з них присвоєно 
звання «Заслужений працівник промис- 
ловості України», а більшість нагороджені 
орденами, медалями та подяками 
Київського міського голови за вагомий 
внесок у розбудову держави. 
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1 000 000 м3 / рік
бетонних сумішей 

4000 м3 / добу

100 000 м3 / рік
залізобетонних виробів 

1 300 000 м2 / рік
тротуарної плитки

500–540 погонних м/добу

багатопорожнинних плит 

перекриття безопалубного

 формування



Пропонує всю номенклатуру продукції під торговельною маркою «Бетон від 
Ковальської»

16       TOB «Бетон Сервіс»

645  000 м3 / рік
бетонних сумішей

2560  м3 / добу

28 000 м3 / рік 
залізобетонних виробів 

 2 цехи та 

3 бетонозмішувальних вузли

на площі 2,6 га

Підприємство виготовляє товарний 
бетон, будівельні розчини, багато- 
порожнинні панелі перекриття та інші 
серійні товари зі сфери будівництва: 
сходові марші, збірні залізобетонні 
лотки, перемички та фундаментні блоки.

До складу заводу входять цех 
залізобетонних виробів, що виготовляє 
збірні залізобетонні лотки, панелі 
перекриття, сходові марші, перемички, 
фундаментні блоки тощо; три повністю 
автоматизованих бетонозмішувальних 
вузли, що виробляють найповнiшу 
номенклатуру бетонних сумішей; 
арматурний цех, що спеціалізується на 
виготовленні об'ємних арматурних 
каркасів, закладних деталей, сітки для 
цегляної кладки.

 Підприємства ПБГ «Ковальська»  



585 000 м3 / рік
бетонних сумішей

2320 м3 / добу

Підприємство, що спеціалізується на автоперевезеннях продукції будівельного 
призначення

 ТОВ «Автобудкомплекс-К» 17

2 цехи та 

2 бетонозмішувальних вузли

на площі 9 га

ТОВ «Автобудкомплекс-К» увiйшло до 
складу ПБГ «Ковальська» з метою 
забезпечення логістичних потреб 
підприємств та удосконалення якості 
обслуговування клієнтів. Рухомий склад 
сучасних вантажних автомобілів, само- 
скидів і автобетонозмішувачів, об'ємом 
від 4 до 10 м3, забезпечує цілодобову 
доставку бетону, будівельних сумішей та 
готових залізобетонних виробів згідно              
з замовленнями клієнтів.

Наявність власного парку автобетоно- 
змішувачів дозволяє оперативно, без 
жодних зволікань, доставляти якісні 
бетонні суміші по м. Києву та Київській 
області. Логістичний підрозділ ТОВ «Авто- 
будкомплекс-К» надає послуги доставки              
й інших вантажів по всій території України. 

Усі машини оснащені спецобладнанням, що 
забезпечує надійність і безпеку вантажу. На 
кожен автомобіль встановлена GPS-система, 
яка дозволяє контролювати доставку 
продукції із моменту її завантаження до 
відвантаження клієнту.

ПБГ «Ковальська» надає партнерам повний 
перелік послуг, пов'язаних з транспор- 
туванням товарів і вантажів, одночасно 
продовжує розширювати й оновлювати 
автомобільний парк підприємства вiдповi- 
дно до сучасних екологiчних вимог. Так,                   
у 2013 році придбано 20 спецавтомобілів на 
базі Mercedes Actros, а роком раніше – шість 
вантажівок-самоскидів підвищеної мiсткостi 
кузова. Окрім того, підприємство обладнане 
сучасними комплексами з випуску бетонів та 
будівельних сумішей.



Головним чинником для зведення заводу саме у м. Вишневому послугував 
активний розвиток цього населеного пункту

18 Підрозділ ПАТ 

«Завод залізобетонних 

конструкцій

 ім. С. Ковальської»

(завод у м. Вишневому)

Будівництво комерційної та приватної 
нерухомості, а також комплексна забудова 
мікрорайонів у напрямку Кільцевої дороги 
та Софіївської Борщагівки підвищили 
попит на будівельні матеріали, у першу 
чергу, – на бетонні суміші.

Новий виробничий комплекс відкрито            
22 травня 2013 року. Завод обладнано 
бетонозмішувальним вузлом компанії 
SIMEM, складами для піску об’ємом 1200 
тонн, і цементу, що мiстить вiсiм силосних 
банок об'ємом 150 тонн кожна, та влас- 
ною залізничною гілкою. На підприємстві 
встановлено рециклінгову установку 
фірми STETTER, що забезпечує безвід- 
ходне виробництво бетонних сумішей. 

240 000 м3 / рік
бетонних сумішей

960 м3 / добу

 Підприємства ПБГ «Ковальська»  

1 бетонозмішувальний вузол

на площі 0,9 га 



ПАТ «Дарницький завод залізобетонних конструкцій» є одним із найбільших 
підприємств-виробників, який має багаторічний досвід з виготовлення бетонних 
сумішей і залізобетонних конструкцій

ПАТ «Дарницький завод 

залізобетонних конструкцій»
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Основними видами його діяльності                          
є виготовлення бетонних сумішей, збірних 
ЗБК, стінових блоків,  а також  будівельних 
металевих конструкцій.

За 60 років своєї діяльності підпри- 
ємство зарекомендувало себе як 
надійний партнер, що випускає 
продукцію із застосуванням екологічно 
чистих матеріалів відповідно до 
сучасних стандартів якості.

На заводі широко використовуються 
передові технології, що підвищують 
експлуатаційні характеристики готової 

продукції та товарного бетону. Завод має 
власну виробничу випробувальну лабо- 
раторію та службу контролю якості,  
атестовані Держспоживстандартом України.

Наявність розвиненої транспортної 
інфраструктури, залізничних та авто- 
транспортних під'їзних шляхів дозволяє 
надавати послуги з відвантаження ЗБВ 
залізничними вагонами та автомобільним 
транспортом, а цех автотранспорту, що 
налічує 50 автомобілів різних марок                          
і потужностей, забезпечує вчасну доставку 
продукції.

480 000 м3 / рік
бетонних сумішей

1920 м3 / добу

36 000 м3 / рік
залізобетонних виробів

6 цехів

5 бетонозмішувальних вузлів

на площі 9 га 



20       TOB «Бетон Центр»
(у м. Переяславі-Хмельницькому)

У березні 2012 року розпочав роботу 
новий завод у м. Переяславі- 
Хмельницькому. Відтак, якісний бетон 
від «Ковальської» впевнено продовжує 
підкорювати регіони України.

ТОВ «Бетон Центр» став шостим 
заводом із виробництва якісного бетону 
та бетонних розчинів під торговельною 
маркою «Бетон від Ковальської».

Підприємство реалізує повний асорти- 
мент продукції ПБГ «Ковальська».

За короткий час підприємство «Бетон Центр» здобуло бездоганну репутацію 
виробника якісної продукції серед своїх споживачів

100 000 м3 / рік
бетонних сумішей

400 м3 / добу

1 цех

1 бетонозмішувальний вузол

на площі 0,5 га 

 Підприємства ПБГ «Ковальська»  



Першим кроком компанії з реалізації стратегії регіонального розвитку стало 
виробництво продукції  ТМ «Бетон від Ковальської» у м. Чернігові

ПАТ «Будіндустрія»
(у м. Чернігові)

21

400 000 м3 / рік
бетонних сумішей

1600 м3 / добу

27 600 м3 / рік
залізобетонних виробів 

ПАТ «Будіндустрія» – одне з найбільших 
підприємств Чернігова та області, що 
випускає продукцію загальнобудівель- 
ного призначення. 

Одним із приорітетних напрямів розвитку 
заводу є виробництво бетонних сумішей, 
для чого у 2008 році було встановлено 
новий бетонозмішувальний вузол потуж- 
ністю 100 м3/годину.

Окрім того, підприємство має дві лінії                  
з виготовлення багатопорожнинних 
панелей, формувальні полігони, арма- 
турний цех та склади сировини.              

ПАТ «Будіндустрія» має можливість 
випускати близько 500 найменувань 
залізобетонних виробів, що дозволяє 
задовольнити потреби найвибагливіших 
клієнтів.

2 цехи

1 бетонозмішувальний вузол

на площі 8,3 га 



Співвідношення між класами і марками 
бетону за міцністю на стиск

На ринку будівельних матеріалів  
ТМ «Бетон від Ковальської» 

пропонує широкий асортимент 
бетонних сумішей різних за 

призначенням, типом в'яжучої речо- 
вини, видом заповнювача, струк- 
турою, умовами твердіння, міцністю, 
легкістю укладання та водонепроник- 
ністю, аби повною мiрою задоволь- 
нити потреби наших покупців. 

Клас 2Клас 1 Марка 3

На сьогоднi існують сотні рецептур, за 
якими виготовляються бетони різної 
щільності, міцності, морозостійкості, 
водонепроникності тощо. ТМ «Бетон від 
Ковальської» пропонує такий асорти- 
мент бетонів для різноманітних потреб 
будівництва:

– рядові; 

– високоміцні;

– мостові; 

– дрібнозернисті; 

– сульфатостійкі; 

– архітектурні; 

– для промислових підлог; 

– для масивних конструкцій 
   з низьким тепловиділенням;

– для зимового бетонування тощо.

Бетон – це штучний кам’яний матеріал, отриманий внаслідок твердіння раціонально 
підібраної та однорідно змішаної й ущільненої суміші в’яжучої речовини (цементу), 
води, заповнювачів та модифікуючих домішок.

22  Виробництво                         Бетонні суміші

С 8/10

С 12/15

С 16/20

С 20/25

С 25/30

С 30/35

С 32/40

С 35/45

С 40/50

С 45/55

С 50/60

В 7.5

В 10

В 15

В 20

В 25

В 30

В 35

В 40

В 45

В 50

В 55

В 60

М 100

М 150

М 200

М 250

М 350

М 400

М 450

М 500

М 600

М 700

М 800

М 900

1 класифікація згідно з ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ)
2 класифікація згідно з ДСТУ Б В.2.7-43-96
3 класифікація згідно з ГОСТ 26633-91 (на сьогодні не діє)



Класи і марки бетонів. При проектуванні 
бетонних і залізобетонних конструкцій 
призначають необхідні характеристики 
бетону: клас міцності, марки морозо- 
стійкості і водонепроникності.

Клас бетону – це числова характеристика 
якої-небудь його властивості, прийнята    
з гарантованою забезпеченістю 0,95. Це 
означає, що встановлена класом власти- 
вість забезпечується не менш ніж у 95 
випадках зі 100 і лише в п’яти випадках 
можливе її невиконання. Бетони роз- 
різняють за класами: В7,5; В10; В12,5; В15; 
В20; В25; В30; В40; В45; В50; В55; B60.

Марка бетону за морозостійкістю – це 
максимальне число циклів поперемінного 
заморожування і відтавання зразків,  
протягом яких зниження міцності на стиск 
не перевищує 5%. А для дорожнього бетону, 
крім того, втрата маси має бути не більше 5%. 
Встановлено такі марки за морозостійкістю: 
F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500.

Марка бетону за водонепроникністю – це 
тиск води, при якому встановлені зразки не 
пропускають воду в умовах стандартних 
випробувань. Розрiзняють такi марки 
бетону за водонепроникністю: W2; W4; W6; 
W8; W10; W12.
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Параметри Види Примітка

За призначенням

Звичайні
Для промислових і житлових 
будинків

Гідротехнічні, дорожні, теплоізоляційні, 
декоративні, а також бетони спеціаль- 
ного призначення

Хімічно стійкі, вогнетривкі,
звукопоглинальні, для захисту 
від ядерних випромінювань і ін.

За видом в'яжучої 
речовини

За видом заповнювачів Щільні, пористі або великопористі

За умовами дозрівання

За об'ємною масою

Особливо важкий

Важкий 

Полегшений

Легкий 

Баритовий, магнетитовий,
лімонітовий (щільність більше 
2500 кг/м3 )

Щільність від 2200 до 2500 кг/м3

Щільність від 1800 до 2200 кг/м3

Керамзитобетон, пінобетон, 
газобетон, вермікулітовий,
арболітовий, перлітовий (щільність 
від 500 до 1800 кг/м3 )

Щільність менше 500 кг/м3

Цементні, силікатні, гіпсові, 
шлаколужні, пластобетон 
(полімербетон) та ін.

У природних умовах, в умовах 
тепловологої обробки при атмосферному 
тиску, в умовах тепловологої обробки 
при тиску вище атмосферного 
(автоклавного твердіння)

Характеристика бетонних сумішей ТМ «Бетон від Ковальської» 

Надлегкий 



Одним із важливих і ключових напрямів 
діяльності підприємств ПАТ «Завод 
залізобетонних конструкцій ім. С. Коваль- 
ської», ТОВ «Бетон Комплекс», ТОВ 
«Бетон Сервіс», ПАТ «Дарницький завод 
залізобетонних конструкцій» та ПАТ «Буд- 
індустрія» (м. Чернігів) є виготовлення 
високоякісного залізобетону під брендом 
«Бетон від Ковальської». 

Промислові потужності підприємств ПБГ 
«Ковальська» з виробництва ЗБВ ста- 
новлять понад 320 000 м3 продукції 
широкого асортименту на рік, яка 
виготовляється в 15 сучасних цехах                                
і технологічних полігонах. За рівнем 
технічних та економічних характеристик 
залізобетон, як і раніше, залишається 
основним конструкційним матеріалом, 
займаючи пріоритетне місце в загаль- 
ній структурі світового виробництва 
будівельної продукції. Він має низку 
переваг порiвняно з іншими мате- 
ріалами: споруди із залізобетону 
вогнестійкі і довговічні, не вимагають 
спеціальних захисних заходів від 

руйнівних атмосферних впливів. 
Плити перекриття, елементи 

огорожі, блоки для підвалів                     
і фундаментів, палі забивні, сходові 

марші, плити дорожніх покриттів, 
кільця колодязів – усе це вироби із 

залізобетону. Очевидно, що кожен                   
вид має індивідуальну систему 
армування, рецептуру бетону і техно- 
логію виготовлення.

Новий період в історії випуску ЗБВ під 
брендом «Бетон від Ковальської» 
ознаменував 2003 рік. У цей час компанiя 
«Бетон Комплекс» почала виготовляти 
конструктивний залізобетон. 

А у 2012 році на цьому ж підприємстві 
запущено виробництво плит перекриття 
методом екструзії на лінії безопалубного 
формування. Основні переваги та 
конструкційні особливості будівництва 
із застосуванням збірного залізобетону 
«від Ковальської» – це надійність                           
і довговічність. Звертаючись до підпри- 
ємств ПБГ «Ковальська», замовник може 
бути впевненим, що отримає найкраще 
конструктивне рішення для своїх проектів.

Кожен із працівників підприємств Групи 
«Ковальська» сміливо і з гордістю може 
підписатися під гаслом: «Швидко.                  
Якiсно. Доступно», адже з відпо- 
відальністю ставиться до своїх 
обов’язків. Активне співробітництво                    
з масштабними будівельними компа- 
ніями та девелоперськими органі- 
заціями стимулюють нас постійно 
вдосконалювати виробничі потужності, 
контроль якості та логістику.

ПБГ «Ковальська» подбала і про такий 
аспект виготовлення бетону та 

залізобетону, як сертифікація за 
системою менеджменту якості                           
ISO 9001:2009. Ця система визначає 
процеси контролю над виробництвом 
продукції, що проходить в три етапи: 
вхідний, операційний і приймальний. 
Найголовніша вимога до залізобетону, 
якій повністю відповідає продукція                           
ТМ «Бетон від Ковальської», – це точність 
виготовлення на сучасному рівні. 
Підтвердженням цього є зведені                          
з використанням нашої продукції НСК 
«Олімпійський» та міжнародний 
пасажирський термінал «А» аеропорту 
«Київ» (Жуляни). Сучасні спортивні 
споруди, приурочені чемпіонату Європи 
з футболу, були високо оцінені комісією              
у складі іноземних експертів. 

Досвід і знання фахівців, які працюють 
на підприємствах Групи «Ковальська», 
дозволяють реалізовувати проекти 
будь-якого інженерного задуму. «Ми не 
обмежені у виробничих можливостях                   
і ще не зустрічали замовлень, які б не 
змогли виконати: чим складніше, тим 
цікавіше», – говорять наші спеціалісти.

24 Виробництво                   Залізобетонні вироби 



Одним із важливих і ключових напрямів 
діяльності підприємств ПАТ «Завод 
залізобетонних конструкцій ім. С. Коваль- 
ської», ТОВ «Бетон Комплекс», ТОВ 
«Бетон Сервіс», ПАТ «Дарницький завод 
залізобетонних конструкцій» та ПАТ «Буд- 
індустрія» (м. Чернігів) є виготовлення 
високоякісного залізобетону під брендом 
«Бетон від Ковальської». 

Промислові потужності підприємств ПБГ 
«Ковальська» з виробництва ЗБВ ста- 
новлять понад 320 000 м  продукції 
широкого асортименту на рік, яка 
виготовляється в 15 сучасних цехах                                
і технологічних полігонах. За рівнем 
технічних та економічних характеристик 
залізобетон, як і раніше, залишається 
основним конструкційним матеріалом, 
займаючи пріоритетне місце в загаль- 
ній структурі світового виробництва 
будівельної продукції. Він має низку 
переваг порiвняно з іншими мате- 
ріалами: споруди із залізобетону 
вогнестійкі і довговічні, не вимагають 
спеціальних захисних заходів від 

руйнівних атмосферних впливів. 
Плити перекриття, елементи 

огорожі, блоки для підвалів                     
і фундаментів, палі забивні, сходові 

марші, плити дорожніх покриттів, 
кільця колодязів – усе це вироби із 

залізобетону. Очевидно, що кожен                   
вид має індивідуальну систему 
армування, рецептуру бетону і техно- 
логію виготовлення.

Новий період в історії випуску ЗБВ під 
брендом «Бетон від Ковальської» 
ознаменував 2003 рік. У цей час компанiя 
«Бетон Комплекс» почала виготовляти 
конструктивний залізобетон. 

А у 2012 році на цьому ж підприємстві 
запущено виробництво плит перекриття 
методом екструзії на лінії безопалубного 
формування. Основні переваги та 
конструкційні особливості будівництва 
із застосуванням збірного залізобетону 
«від Ковальської» – це надійність                           
і довговічність. Звертаючись до підпри- 
ємств ПБГ «Ковальська», замовник може 
бути впевненим, що отримає найкраще 
конструктивне рішення для своїх проектів.

Кожен із працівників підприємств Групи 
«Ковальська» сміливо і з гордістю може 
підписатися під гаслом: «Швидко.                  
Якiсно. Доступно», адже з відпо- 
відальністю ставиться до своїх 
обов’язків. Активне співробітництво                    
з масштабними будівельними компа- 
ніями та девелоперськими органі- 
заціями стимулюють нас постійно 
вдосконалювати виробничі потужності, 
контроль якості та логістику.

ПБГ «Ковальська» подбала і про такий 
аспект виготовлення бетону та 

залізобетону, як сертифікація за 
системою менеджменту якості                           
ISO 9001:2009. Ця система визначає 
процеси контролю над виробництвом 
продукції, що проходить в три етапи: 
вхідний, операційний і приймальний. 
Найголовніша вимога до залізобетону, 
якій повністю відповідає продукція                           
ТМ «Бетон від Ковальської», – це точність 
виготовлення на сучасному рівні. 
Підтвердженням цього є зведені                          
з використанням нашої продукції НСК 
«Олімпійський» та міжнародний 
пасажирський термінал «А» аеропорту 
«Київ» (Жуляни). Сучасні спортивні 
споруди, приурочені чемпіонату Європи 
з футболу, були високо оцінені комісією              
у складі іноземних експертів. 

Досвід і знання фахівців, які працюють 
на підприємствах Групи «Ковальська», 
дозволяють реалізовувати проекти 
будь-якого інженерного задуму. «Ми не 
обмежені у виробничих можливостях                   
і ще не зустрічали замовлень, які б не 
змогли виконати: чим складніше, тим 
цікавіше», – говорять наші спеціалісти.
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Перевірка якості продукції ПБГ «Коваль- 
ська» проходить ретельний систематичний 
контроль на всіх етапах виробництва: від 
видобування сировини до відвантаження 
готової продукції. Вхідний, операційний 
та вихідний контроль здiйснюються 
згідно з вимогами нормативно-технічної 
документації.

Для залізобетонних конструкцій вико- 
ристовуються бетонні суміші таких 
класів:

– за міцністю від В25 до В60;
– за морозостійкістю від F 200 до F 300;
– за водонепроникністю від W4 до W12.

Міцність бетонних та залізобетонних 
виробів зумовлена не тільки високо- 
якісними властивостями сировинних 
матеріалів, а й різноманітністю технологіч- 
них прийомів здійснених на всіх стадіях 
виробництва. Одним з етапів контролю 
якості є тісна співпраця з Науково- 
дослідним інститутом будівельних конструк- 
цій  щодо питань перевірки готової продукції 
на граничні навантаження та випро- 
бувальним центром «ТЕСТ» щодо 
визначення меж вогнестійкості. За 
результатами випробувань, конструкції, 
виготовлені підприємствами ПБГ «Коваль- 
ська», відповідають об’єктам будівництва І та 
ІІ ступенів вогнестійкості. Продукція в пов- 
ному обсязі сертифікована відповідно до 

міжнародних стандартів ДСТУ 
ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) 

Національним органом сертифікації 
за системою УкрСЕПРО.

Кожен вид продукції представлений 
робочими характеристиками, які 

дають змогу детальніше дізнатись про 
типорозміри, характеристики виробів, а 
також максимально допустимі значення 
постійних і тимчасових навантажень. 
Графіки робочих характеристик дають 
змогу, при вiдомих навантаженнях на 
конструкцію,  дозволяють визначити 
робочий переріз і довжину потрібного 
виробу. Конструювання і розрахунок 
збірних залізобетонних виробів прово- 
дяться відповідно до державних 
будівельних норм за допомогою 
розрахункових програмних комплексів. 
Для кожного проекту індивідуально 
виконується детальний розрахунок всіх 
елементів конструкцій, розглядаються 
також будь-які нестандартні потреби. 
Вирішити технічні питання Вам завжди 
допоможуть фахівці ПБГ «Ковальська».

Технологія зведення споруд каркасного 
типу зі збірного залізобетону в сучас- 
ному будівництві є перспективною та 
має багато сфер застосування. 

Цю технологію використовують при 
зведенні споруд промислового, 
торгово-розважального та спортивного 
призначення, а також логістичних 
центрів. Стрімкий розвиток будівельних 
технологій (систем кріплення опалубки, 
армування), що використовуються при 
виготовленні збірних залізобетонних 
конструкцій, дозволяє будувати об’єкти 
складних архітектурних форм, різних за 
висотністю і призначенням.

Постійний розвиток і вдосконалення 
технологій виробництва, а також 
незмінна увага компанії до вимог                           
і тенденцій будівельного ринку – 
гарантують високу якість продукції. Всі 
конструкції виготовляються відповідно 

до державних будівельних норм: ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Вироби 
бетонні та залізобетонні. Загальні технічні умови» і серти- 
фікуються Державним комітетом України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики, ДСТУ Б В.2.6-132:2010 
«Фундаменти залізобетонні збірні під колони каркаса 
міжвидового застосування для багатоповерхових будівель», 
ДСТУ Б В.2.6-67:2008 «Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні».

Основними перевагами застосування збірних залізобетонних 
конструкцій для будівництва споруд каркасного типу є:

• довільне планування площі каркасної споруди;
• скорочені терміни монтажу з відсутністю електрозварювальних робіт;
• відсутність потреби у додатковому опорядженні залізобетонних 
елементів каркаса;
• забезпечення протипожежних вимог до конструкцій без 
додаткових спеціальних заходів зі збільшення вогнестійкості;
• низькі витрати на підтримку технічного стану споруди впродовж 
її експлуатації;
• гарантована якість конструкцій заводського виробництва;
• можливість проведення монтажних робіт за низьких 
температур;
• мінімальна матеріаломісткість конструкцій за рахунок індивіду- 
ального підходу при розрахунках.
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Перевірка якості продукції ПБГ «Коваль- 
ська» проходить ретельний систематичний 
контроль на всіх етапах виробництва: від 
видобування сировини до відвантаження 
готової продукції. Вхідний, операційний 
та вихідний контроль здiйснюються 
згідно з вимогами нормативно-технічної 
документації.

Для залізобетонних конструкцій вико- 
ристовуються бетонні суміші таких 
класів:

– за міцністю від В25 до В60;
– за морозостійкістю від F 200 до F 300;
– за водонепроникністю від W4 до W12.

Міцність бетонних та залізобетонних 
виробів зумовлена не тільки високо- 
якісними властивостями сировинних 
матеріалів, а й різноманітністю технологіч- 
них прийомів здійснених на всіх стадіях 
виробництва. Одним з етапів контролю 
якості є тісна співпраця з Науково- 
дослідним інститутом будівельних конструк- 
цій  щодо питань перевірки готової продукції 
на граничні навантаження та випро- 
бувальним центром «ТЕСТ» щодо 
визначення меж вогнестійкості. За 
результатами випробувань, конструкції, 
виготовлені підприємствами ПБГ «Коваль- 
ська», відповідають об’єктам будівництва І та 
ІІ ступенів вогнестійкості. Продукція в пов- 
ному обсязі сертифікована відповідно до 

міжнародних стандартів ДСТУ 
ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) 

Національним органом сертифікації 
за системою УкрСЕПРО.

Кожен вид продукції представлений 
робочими характеристиками, які 

дають змогу детальніше дізнатись про 
типорозміри, характеристики виробів, а 
також максимально допустимі значення 
постійних і тимчасових навантажень. 
Графіки робочих характеристик дають 
змогу, при вiдомих навантаженнях на 
конструкцію,  дозволяють визначити 
робочий переріз і довжину потрібного 
виробу. Конструювання і розрахунок 
збірних залізобетонних виробів прово- 
дяться відповідно до державних 
будівельних норм за допомогою 
розрахункових програмних комплексів. 
Для кожного проекту індивідуально 
виконується детальний розрахунок всіх 
елементів конструкцій, розглядаються 
також будь-які нестандартні потреби. 
Вирішити технічні питання Вам завжди 
допоможуть фахівці ПБГ «Ковальська».

Технологія зведення споруд каркасного 
типу зі збірного залізобетону в сучас- 
ному будівництві є перспективною та 
має багато сфер застосування. 

Цю технологію використовують при 
зведенні споруд промислового, 
торгово-розважального та спортивного 
призначення, а також логістичних 
центрів. Стрімкий розвиток будівельних 
технологій (систем кріплення опалубки, 
армування), що використовуються при 
виготовленні збірних залізобетонних 
конструкцій, дозволяє будувати об’єкти 
складних архітектурних форм, різних за 
висотністю і призначенням.

Постійний розвиток і вдосконалення 
технологій виробництва, а також 
незмінна увага компанії до вимог                           
і тенденцій будівельного ринку – 
гарантують високу якість продукції. Всі 
конструкції виготовляються відповідно 

до державних будівельних норм: ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Вироби 
бетонні та залізобетонні. Загальні технічні умови» і серти- 
фікуються Державним комітетом України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики, ДСТУ Б В.2.6-132:2010 
«Фундаменти залізобетонні збірні під колони каркаса 
міжвидового застосування для багатоповерхових будівель», 
ДСТУ Б В.2.6-67:2008 «Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні».

Основними перевагами застосування збірних залізобетонних 
конструкцій для будівництва споруд каркасного типу є:

• довільне планування площі каркасної споруди;
• скорочені терміни монтажу з відсутністю електрозварювальних робіт;
• відсутність потреби у додатковому опорядженні залізобетонних 
елементів каркаса;
• забезпечення протипожежних вимог до конструкцій без 
додаткових спеціальних заходів зі збільшення вогнестійкості;
• низькі витрати на підтримку технічного стану споруди впродовж 
її експлуатації;
• гарантована якість конструкцій заводського виробництва;
• можливість проведення монтажних робіт за низьких 
температур;
• мінімальна матеріаломісткість конструкцій за рахунок індивіду- 
ального підходу при розрахунках.
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У червні 2012 року Асоціація «Промис- 
лово-будівельна група «Ковальська» 
відкрила новий структурний підрозділ – 
інноваційно-технологічний центр (ІТЦ), 
який став унікальним і єдиним в Україні 
експериментальним комплексом, де 
проходять повномасштабні фізичні випро- 
бування продукції на визначення міцності 
при розколі та розтягуванні на вигин, 
модуля пружності тощо.

Початок діяльності структурного підрозділу – 
вагомий внесок у розвиток наукової 
сфери держави, адже тепер ми можемо 
впроваджувати на підприємствах ПБГ 
«Ковальська» новітні технологічні 
розробки з бетону, а також надавати 
замовникам оптимальні рішення для 
проектів будь-якого рівня складності.
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ITЦ виконує низку функцій з розробки                   
і вдосконалення рецептур бетонних 
сумішей різного призначення, у тому 
числі дорожніх та архітектурних бетонів, а 
також бетонів для вертикальних 
конструкцій, промислових підлог, виробів 
напівсухого вібропресування тощо.
 
IТЦ Групи «Ковальська» для своїх 
клієнтів пропонує спектр послуг, що 
включають в себе розробку під 
індивідуальне замовлення рецептур, 
проведення науково-дослідних експертиз, 
написання технологічних регламентів, 
надання висновків щодо рекламацій.  

Надсучасне обладнання, що вико- 
ристовується в ІТЦ, має повний комплекс 

приладів, який дозволяє здійснювати 
механічні та інші випробування за всіма 
важливими параметрами: визначати 
модуль пружності, реакцію виробів на 
стиск і вигин, проводити усадочні та 
випробування на стійкість до темпе- 
ратур, швидкість перемішування тощо.

Все це забезпечує якісний вхідний та 
вихідний контроль сучасних будівель- 
них матеріалів, зокрема товарних 
бетонів, залізобетонних конструкцій,             
а також вібропресованих бетонних виробів. 

Наші фахівці радо нададуть консультації 
стосовно усіх видів продукції для 
проектів будь-якого рівня складності, 
підібравши найоптимальніше рішення.
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Основною метою діяльності підпри- 
ємств Групи «Ковальська» є застосування 
знань, навичок та досвіду в реалізації 
будь-якого проекту, надання комп- 
лексних рішень з використанням 
новітніх будівельних технологій                       
і продуктів, які максимально задоволь- 
няють потреби клієнтів.

Послуговуючись найновiтнiшим лiцен- 
зiйним програмним забезпеченням,  
Група виконує повний комплекс робіт                  
із розробки проектної документації на 
будівництво і реконструкцію, із 
погодженням у відповідних службах та 
інстанціях.

Наші фахівці можуть виконати 
проектування об’єктів найвищої 
складності, як власними силами, 
так і з залученням всесвітньовідомих 
інженерних компаній.

Якісний проект – це запорука вдалого 
будівництва:

• Архітектурні рішення – це гарантія 
привабливості об’єкта та фінансового 
успіху проекту.
• Конструктивні рішення – гарантія 
економічності будівництва.
• Інженерні рішення – гарантія ком- 
фортного середовища в будівлі та його 
функціональності.

Користуючись послугами проектування 
Групи «Ковальська», замовник гаранто- 
вано отримує:

• комплексний підхід до процесу 
проектування;
• застосування у проекті провідних 
технологій в галузі будівництва;
• супровід об’єкта на всіх стадіях 
проектування і будівництва;
• впевненість у відповідності реалізо- 
ваного об’єкта затвердженому проекту;
•    впевненість в якості реалізації проекту;
• постійний контроль за процесом 
будівництва з веденням журналу 
авторського нагляду, до якого 
заносяться всі записи та зауваження 
щодо проведених робіт на майданчику.

Нами спроектовані, а в подальшому 
успішно реалізовані, житлові і гро- 
мадські споруди, а також об’єкти 
промислового призначення по всій 
території України.

Серед них:

• житловий будинок із підземним 
паркінгом по вул. Левітана (м. Київ);
• адміністративний будинок по вул.               
П. Мирного, 4 (м. Київ);
• житловий комплекс по вул. Черво- 
нопільській (м. Київ);
• виробнича база ПАТ «Завод залізо- 
бетонних конструкцій ім. С. Ковальської» 
(м. Вишневе);
• комплекс із виробництва бетону та 
будівельних розчинів на території ТОВ 
«Автобудкомплекс-К» по вул. Свято- 
шинській, 34 (м. Київ);
• адміністративно-навчальний комплекс 
по вул. Резервній, 8 (м. Київ);
• технологічне переобладнання та 
модернізація дробарно-сортувального 
цеху ТОВ «Омелянівський кар’єр» 
(с. Горщик, Житомирська область);
• реконструкція заводу з виготовлення 
бетонних сумішей ПАТ «Будіндустрія» по 
вул. Індустріальній, 11 (м. Чернігів).
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Основною метою діяльності підпри- 
ємств Групи «Ковальська» є застосування 
знань, навичок та досвіду в реалізації 
будь-якого проекту, надання комп- 
лексних рішень з використанням 
новітніх будівельних технологій                       
і продуктів, які максимально задоволь- 
няють потреби клієнтів.

Послуговуючись найновiтнiшим лiцен- 
зiйним програмним забезпеченням,  
Група виконує повний комплекс робіт                  
із розробки проектної документації на 
будівництво і реконструкцію, із 
погодженням у відповідних службах та 
інстанціях.

Наші фахівці можуть виконати 
проектування об’єктів найвищої 
складності, як власними силами, 
так і з залученням всесвітньовідомих 
інженерних компаній.

Якісний проект – це запорука вдалого 
будівництва:

• Архітектурні рішення – це гарантія 
привабливості об’єкта та фінансового 
успіху проекту.
• Конструктивні рішення – гарантія 
економічності будівництва.
• Інженерні рішення – гарантія ком- 
фортного середовища в будівлі та його 
функціональності.

Користуючись послугами проектування 
Групи «Ковальська», замовник гаранто- 
вано отримує:

• комплексний підхід до процесу 
проектування;
• застосування у проекті провідних 
технологій в галузі будівництва;
• супровід об’єкта на всіх стадіях 
проектування і будівництва;
• впевненість у відповідності реалізо- 
ваного об’єкта затвердженому проекту;
•    впевненість в якості реалізації проекту;
• постійний контроль за процесом 
будівництва з веденням журналу 
авторського нагляду, до якого 
заносяться всі записи та зауваження 
щодо проведених робіт на майданчику.

Нами спроектовані, а в подальшому 
успішно реалізовані, житлові і гро- 
мадські споруди, а також об’єкти 
промислового призначення по всій 
території України.

Серед них:

• житловий будинок із підземним 
паркінгом по вул. Левітана (м. Київ);
• адміністративний будинок по вул.               
П. Мирного, 4 (м. Київ);
• житловий комплекс по вул. Черво- 
нопільській (м. Київ);
• виробнича база ПАТ «Завод залізо- 
бетонних конструкцій ім. С. Ковальської» 
(м. Вишневе);
• комплекс із виробництва бетону та 
будівельних розчинів на території ТОВ 
«Автобудкомплекс-К» по вул. Свято- 
шинській, 34 (м. Київ);
• адміністративно-навчальний комплекс 
по вул. Резервній, 8 (м. Київ);
• технологічне переобладнання та 
модернізація дробарно-сортувального 
цеху ТОВ «Омелянівський кар’єр» 
(с. Горщик, Житомирська область);
• реконструкція заводу з виготовлення 
бетонних сумішей ПАТ «Будіндустрія» по 
вул. Індустріальній, 11 (м. Чернігів).
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Дотримання європейських стандартів 
безпеки і якості продукції – наш пріоритет. 

Саме тому заводи, що виробляють продукцію 
під торговельною маркою «Бетон від 

Ковальської», одними з перших у будівельній 
галузі отримали сертифікат системи менеджменту 

якості ІSО 9001:2008 і атестовані на підставі Закону 
України «Про метрологію та метрологічну діяльність», 

що відповідає усім критеріям вимірювальних 
лабораторій відповідно до вимог державної 

метрологічної системи.

Особливий контроль за якістю сировини та кінцевої 
продукції передбачає такі етапи виробництва: 

– вхідний контроль передбачає проведення фізико- 
механічних випробувань і визначення придатності сировини до 
застосування у виробництві будівельних сумішей відповідно до 

встановлених стандартів;
 

– операційний контроль передбачає фізико-механічні 
випробування як товарних сумішей, так і стверділих 

бетонів та розчинів, коли тверді зразки перевіряються на 
міцність, водонепроникність, стійкість до стирання; 

– вихідний контроль передбачає перевірку на етапі 
виходу будівельних сумішей з бетонозмішувального 

вузла або на будмайданчиках, зберігання проб 
будівельних сумішей у сховищах лабораторії для 

подальшої перевірки і контролю.

•  спеціальні системи дощової каналізації, 
обладнані високоефективними очис- 
ними спорудами;

• комплекси з переробки залишків 
бетону, які дозволяють повторно 
використовувати «технічну» воду, що 
утворюється під час виробництва.

Це дозволяє оптимізувати витрати води 
на підприємствах та заощадити її                      
у кількості десятків тисяч тонн на рік,                       
а також мінімізувати кількість твердих 
відходів бетонного виробництва.

Виробництво підтвердило відповідність 
системи менеджменту охорони навко- 
лишнього середовища ІSО 14001:2004 та 
системи менеджменту професійної 
безпеки і здоров’я  ОН SAS 18001:2007.

Управління екологічним станом на 
підприємствах здійснюється на декіль- 
кох рівнях: розробляються та вдос- 
коналюються екологічні програми, 
покращуються системи екологічного 
менеджменту, здійснюється безперервний 
екологічний моніторинг.
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Дотримання європейських стандартів 
безпеки і якості продукції – наш пріоритет. 

Саме тому заводи, що виробляють продукцію 
під торговельною маркою «Бетон від 

Ковальської», одними з перших у будівельній 
галузі отримали сертифікат системи менеджменту 

якості ІSО 9001:2008 і атестовані на підставі Закону 
України «Про метрологію та метрологічну діяльність», 

що відповідає усім критеріям вимірювальних 
лабораторій відповідно до вимог державної 

метрологічної системи.

Особливий контроль за якістю сировини та кінцевої 
продукції передбачає такі етапи виробництва: 

– вхідний контроль передбачає проведення фізико- 
механічних випробувань і визначення придатності сировини до 
застосування у виробництві будівельних сумішей відповідно до 

встановлених стандартів;
 

– операційний контроль передбачає фізико-механічні 
випробування як товарних сумішей, так і стверділих 

бетонів та розчинів, коли тверді зразки перевіряються на 
міцність, водонепроникність, стійкість до стирання; 

– вихідний контроль передбачає перевірку на етапі 
виходу будівельних сумішей з бетонозмішувального 

вузла або на будмайданчиках, зберігання проб 
будівельних сумішей у сховищах лабораторії для 

подальшої перевірки і контролю.

•  спеціальні системи дощової каналізації, 
обладнані високоефективними очис- 
ними спорудами;

• комплекси з переробки залишків 
бетону, які дозволяють повторно 
використовувати «технічну» воду, що 
утворюється під час виробництва.

Це дозволяє оптимізувати витрати води 
на підприємствах та заощадити її                      
у кількості десятків тисяч тонн на рік,                       
а також мінімізувати кількість твердих 
відходів бетонного виробництва.

Виробництво підтвердило відповідність 
системи менеджменту охорони навко- 
лишнього середовища ІSО 14001:2004 та 
системи менеджменту професійної 
безпеки і здоров’я  ОН SAS 18001:2007.

Управління екологічним станом на 
підприємствах здійснюється на декіль- 
кох рівнях: розробляються та вдос- 
коналюються екологічні програми, 
покращуються системи екологічного 
менеджменту, здійснюється безперервний 
екологічний моніторинг.
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ПБГ «Ковальська» забезпечує повне 
логістичне обслуговування клієнтів, 
яке відповідає європейському рівню 
якості надання послуг. Рухомий склад 
сучасних вантажних автомобілів, 
самоскидів і автобетонозмішувачів,  
забезпечує цілодобову доставку 
бетонних сумішей та готових ЗБВ 
чітко за графіком замовників.

Наявність власного автопарку дозволяє 
ПБГ «Ковальська» оперативно достав- 
ляти замовлені ЗБВ практично по всій 
Україні. При будівництві каркасних 
споруд вчасна доставка є запорукою 
безперервного процесу будівництва, 
адже монтаж конструкцій на об’єкті 
виконується «з коліс», тобто без 
використання проміжних складів.

Логістика компанії побудована з мак- 
симальним урахуванням побажань 
клієнта, аби замовлена продукція була 
доставлена на об’єкт без зволікань                       
і в зручний для Вас час.

ПБГ «Ковальська» пропонує своїм 
клієнтам такі види транспортування:

• автоперевезення залізобетонних 
виробів 20-тонними напівпричепами 
(вироби, довжина яких перевищує           
20 м, транспортуються спеціальним 
автомобільним транспортом – бал- 
ковозом);

• перевезення водними шляхами  
виконуються баржами, що дозволяють 
одночасно перевозити до 800 тонн 
виробів, а це близько 40 одиниць.

Для того аби кожен клієнт вчасно отримав замовлення «від Ковальської», 
компанія має у своєму розпорядженні автопарк із понад 600 одиниць 
спеціалізованої техніки 

34 Логістичні послуги



ПБГ «Ковальська» забезпечує повне 
логістичне обслуговування клієнтів, 
яке відповідає європейському рівню 
якості надання послуг. Рухомий склад 
сучасних вантажних автомобілів, 
самоскидів і автобетонозмішувачів,  
забезпечує цілодобову доставку 
бетонних сумішей та готових ЗБВ 
чітко за графіком замовників.

Наявність власного автопарку дозволяє 
ПБГ «Ковальська» оперативно достав- 
ляти замовлені ЗБВ практично по всій 
Україні. При будівництві каркасних 
споруд вчасна доставка є запорукою 
безперервного процесу будівництва, 
адже монтаж конструкцій на об’єкті 
виконується «з коліс», тобто без 
використання проміжних складів.

Логістика компанії побудована з мак- 
симальним урахуванням побажань 
клієнта, аби замовлена продукція була 
доставлена на об’єкт без зволікань                       
і в зручний для Вас час.

ПБГ «Ковальська» пропонує своїм 
клієнтам такі види транспортування:

• автоперевезення залізобетонних 
виробів 20-тонними напівпричепами 
(вироби, довжина яких перевищує           
20 м, транспортуються спеціальним 
автомобільним транспортом – бал- 
ковозом);

• перевезення водними шляхами  
виконуються баржами, що дозволяють 
одночасно перевозити до 800 тонн 
виробів, а це близько 40 одиниць.
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Готельний комплекс Hilton

Готельний комплекс Fairmont Grand Hotel Kyiv

Готельний комплекс InterContinental Kyiv

Готельний комплекс Ramada Encore Kiev

Готельний комплекс Hyatt Regency Kiev

Житловий комплекс Diplomat Hall 

Житловий комплекс «Зелений острів» 

Житловий комплекс «Ювілейний» 

Житловий квартал «Новопечерські Липки» 

Житловий комплекс «Паркове місто» 

Термінал «А» аеропорту «Київ» (Жуляни)

Південний термінал залізничного вокзалу 

НСК «Олімпійський» 

ТРЦ Ocean Plaza 

Торгові центри «ЕКО-маркет» (Україна)

Гіпермаркети будівельних матеріалів  «Епіцентр-К» (Україна)

Центри оптової торгівлі METRO Cash&Carry (Україна)

Універмаг «Україна» 

Головний офіс «УкрСибБанк» 

Церква Різдва Христового 

Торговий центр «Бесарабський Квартал»

Майдан Незалежності 

Михайлівський Золотоверхий собор

Об’єкти, якими ми пишаємось



«Завод залізобетонних конструкцій 
iм. С. Ковальської»
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7 
тел./факс: (044) 239-07-70 (60) 
08132, м. Вишневе, вул. Київська, 54
тел./факс: (044) 591-12-70

«Бетон Комплекс»
04074, м. Київ, вул. Резервна, 8 
тел./факс: (044) 501-90-62, 507-02-44

«Бетон Сервіс»
01013, м. Київ, вул. Промислова, 4 
тел./факс: (044) 221-73-00

«Автобудкомплекс-К»
03680, м. Київ, вул. Святошинська, 34 
тел./факс: (044) 205-42-27 (09)

«Дарницький завод залізобетонних конструкцій»
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11 
тел./факс: (044) 500-1-500

«Будіндустрія»
14001, м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11 
тел./факс: (0462) 65-22-74, 65-38-00

«Бетон Центр»
08043, Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Богдана Хмельницького, 231 
тел./факс: (04567) 5-46-51, 5-46-52

beton.kovalska.com

Контакти підприємств 
ПБГ «Ковальська»


