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Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. 

Редколегія: С.Ф. Пічугін (головний редактор) та інші. – Вип. 2 (30). –Полтава: ПолтНТУ, 
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Видається з 1999 р. 
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 8974 від 15.07.2004 р. 
У збірнику представлені результати наукових досліджень та розробок із механізації будівельних 

робіт, машинобудування, тепловодопостачання, експлуатації автомобілів, удосконалення будівельних 
конструкцій. 

Призначений для наукових й інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів старших 
курсів. 

Збірник наукових праць рекомендовано до опублікування вченою радою Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, протокол № 5 від 27.12. 2011 р. 

Збірник уключений до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт (Постанова президії ВАК України №1-05/4 від 14.10.2009 року) 
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