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СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ:
ПРОГНОЗУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ
ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТРАНСПОРТННИХ
ПРОЦЕСІВ
АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИТОКІВ ГАЗУ НА ГАЗОПРОВОДАХВВОДАХ
Горбачьова А.О.
Науковий керівник – Сідак В.С., канд. техн. наук, професор
Багаторічний досвід експлуатації об'єктів газового господарства
показує, що найбільш великі аварії з важкими наслідками виникають
через несвоєчасне виявлення та усунення витоків газу на підземних
газопроводах. Витоки з підземних газопроводів-вводів можуть бути
виявлені далеко не відразу, тому є найнебезпечнішими. Коли пошкоджена ділянка закрита ґрунтом, що промерз або щільним дорожнім
полотном, газ поширюється по околицях і визначити місце витоку досить складно. Через каналізаційні, теплові та комунікаційні мережі він
навіть може проникати в будівлі.
Витоки газу викликаються: корозією труб; несправностями різьбових і зварних з'єднань; поломкою запірної арматури або її нещільністю; неякісним заводським зварюванням газових труб і відводів.
На газопроводах-вводах і ввідних газопроводах відбулося збільшення кількості витоків на 32% (з 3978 шт. до 5282 шт.). Порівняльний
аналіз кількості витоків на газопроводах-вводах за період 20132014 рр. представлений в таблиці 1.
Таблиця 1 – Аналіз витоків газу на газопроводах вводах
Тип витоків на газопроводу-введення і вступних газопроводах
Газопровод-введення і вступний
В тому числі:
- зварний стик
- корозія
- вимикаючі пристрої
- різьбові з'єднання
- ізолюючий фланець
- механічні ушкодження

Кількість витоків
2013
2014
3978
5282
90
268
995
2352
235
38

84
308
1236
3467
158
29

Зміна,%
32,78
-6,67
14,93
24,22
47,41
-32,77
-23,68

Довгостроковий аналіз (рис. 2) числа витоків газу за період з 2005
по 2014 роки показує, що часткове співвідношення витоків на газопроводах- вводах і ввідних газопроводів протягом останніх 10 років не
змінювалась.
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Більше половини витоків газу – це витоки в різьбових з'єднаннях.

Рисунок 1 – Розподіл витоків газу за типами на газопроводах-вводах

Рисунок 2 – Динаміка зміни числа витоків на газопроводах- вводах і ввідних
газопроводах за 10 років.

Аналіз вищенаведених статистичних даних (рис. 2) показує ріст
числа витоків газу за період з 2001 по 2010 років, що пояснюється тривалим терміном експлуатації та несвоєчасним ремонтом систем газопостачання великого міста і їх старінням. Але в 2011 році, всупереч
прогнозам, відбулося зменшення витоків газу, що пояснюється посиленням профілактичних заходів в обслуговуванні системи. В 2012 та
2014 роках відбулося зростання кількості витоків газу, але вони не досягли прогнозів.
За підсумками проведеного аналізу видно, що на всіх підземних
газопроводах -вводах основна причина утворення витоків – це корозійне пошкодження газопроводів. Для надземних газопроводів основні
місця витоків це різьбові і фланцеві з'єднання, а також запірна арматура усіх типів. Основні місця витоків – це витоки на різьбових з'єднаннях і запірних пристроях.
Таким чином, для кардинального вирішення перерахованих вище
проблем, необхідно розробити та реалізувати програму по впровадженню новітніх технологій по заміні газових кранів на вводах на
кульові, встановлення запірних пристроїв «ГАЗ-СТОП» та клапана
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електромагнітного на вводі газопроводу до будівлі, що відключає подачу газу при надходженні сигналу від датчика загазованості, або від
пожежного сповіщувача, або з диспетчерського пункту.
МОНІТОРИНГ ВИТОКІВ ГАЗУ НА РОЗПОДІЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ
Бобильова А.М.
Науковий керівник – Сідак В. С., канд. техн. наук, професор
Моніторинг аварій на системах газопостачання показав, що близько 50 % аварій від загальної їх кількості, відбувається внаслідок корозії металу труб стальних газопроводів.
Аналіз витоків газу за типами в системі газопостачання та на розподільних газопроводах (рис. 1) показує, що незважаючи на щорічне
коливання числа витоків газу, спостерігається загальна тенденція до
збільшення в 2014 році числа витоків, в порівнянні з 2013 роком. На
рис. 1 зображені діаграма розподілення витоків газу за типами на розподільних газопроводах за 2014 рік у відносних частинах. Більше половини аварій, а саме 61 % від усієї кількості витоків за 10 років, складають витоки з причин корозії. Це пояснюється тривалим терміном
експлуатації газопроводів, тобто її старінням, а також через неякісне
або пошкоджене ізоляційне покриття .

Рисунок 1 – Розподіл витоків газу за типами в системі газопостачання та на
розподільних газопроводах

Незважаючи на це, з 2012 року спостерігається поступове зменшення витоків даного типу (рис. 2) і в 2014-го сягнуло позначки в
162 витоки газу. Витоки з причин розриву зварювальних стиків та не
герметичності запірних пристроїв складають 13 % та 19 % відповідно.
Певною мірою, ці витоки також можна пояснити старінням системи, а
також не якісними зварюванням стальних труб.
З причин механічних пошкоджень зареєстровано 4 % витоків газу. Така невелика кількість механічних пошкоджень пояснюється тим,
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що руйнування мереж відбуваються майже не передбачувано. Найменша кількість витоків відповідно на ізольованих фланцях (3 %). Але
за останні роки спостерігається їх зростання і 2015 року досягли максимуму в 9 % від загальної кількості, яка склала 147 шт.
Довгостроковий аналіз (рис. 2) дозволить виявити основні тенденції зміни кількості витоків на розподільних газопроводах, а це дає
змогу об’єктивно оцінити технічний стан цих газопроводів на даний
момент, а також в подальшому спрогнозувати кількість витоків на наступні декілька років. При цьому слід зазначити, що всі показники поки що не перевищують значення кількості витоків станом на 2010 рік,
а це пікове значення, коли в довгостроковому аналізі спостерігалося
постійне зростання кількості витоків газу. Таким чином, ще рано говорити про якісну зміну динаміки кількості витоків газу у бік поліпшення показників безпеки газопостачання.

Рисунок 2 – Довгостроковий аналіз витоків газу на розподільних газопроводах

За підсумками проведеного аналізу видно, що на розподільних
системах основна причина утворення витоків – це корозійне пошкодження газопроводу. Для надземних основні місця утворення витоків
це різьбові та фланцеві з’єднання, а також запірна арматура всіх типів.
Таке дольове розподілення спостерігається довгий час.
Для зменшення кількості витоків на розподільних газопроводах
необхідно впроваджувати комплексний підхід до керування надійністю систем газопостачання. Насамперед, це нові енергозберігаючі технології, інноваційні технології санації мереж, інформатизація й автоматизація процесів керування, які забезпечують економічність, безпеку
та надійність систем газопостачання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТОКІВ ГАЗУ ТА ПРОГНОЗ ДО 2018 РОКУ
НА БУДИНКОВИХ СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Павленко К.О.
Науковий керівник – Сідак В.С., канд. техн. наук, професор
Життєзабезпечення населення і економіка країни в цілому залежать від надійного функціонування систем газопостачання. Надзвичайно суворі зими останніх років і тарифи на газ змусили громадян
використовувати далеко не безпечні способи обігріву приміщень. Слід
зазначити, що максимальний обсяг витоків можливий тільки після
тривалої та недбалої експлуатації (понад 10 років) внаслідок появи
мікропошкоджень в трубах, обладнанні та зношеності сальників запірної арматури. Протягом довготривалої експлуатації газові мережі руйнуються і виходять з ладу. Через швидке зростання нещасних випадків
і травматизму при використанні газу в побуті можна зробити висновок,
що стан внутрішніх будинкових систем газопостачання (ВБСГ) в
Україні близький до критичного.
Витоки газу з газопроводів розподіляються таким чином: ВБСГ –
66 %; газопроводи-вводи – 30 %; розподільні газопроводи – 1,5 %; інші
– 2,5 %. Аналіз кількості витоків газу в системі газопостачання та на
ВБСГ детально представлений на рисунку 1.

Рисунок 1 – Динаміка витоків та прогноз до 2018року на ВБСГ

Які ризики і загрози від такої динаміки зростання витоків? Відповідь проста: будь-який витік з цих може бути перекваліфікований в
велику техногенну аварію з не передбачуваними наслідками, якщо
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аварійна служба і газові експлуатаційні служби вчасно не локалізують
витік і якісно не виконають ремонт або заміну пошкодженої ділянки
газопроводу.
Видно, що основну масу витоків на ВБСГ складають витоки на
різьбових з'єднаннях, газових приладах та вимикаючих пристроях.
Слід зазначити, що за останні роки частка витоків на внутрішньому
газопроводі в під'їзді помітно зросла в порівнянні з витоками на внутрішньому газопроводі квартири і витоками в газових приладах. Для
повного аналізу стану внутрішньо-будинкової системи у м. Харкові,
ми можемо порівняти зростання кількості витоків на ВБСГ.
Якщо зробити математичний прогноз зростання числа витоків за
наявними показниками, то видно, що в найближчі п'ять років, при незмінних факторах і не дивлячись на те, що кількість заявок та витоків
зменшилась в 2013 році у порівнянні з 2012 роком, намічається зростання витоків газу в системі газопостачання до кінця 2018 року приблизно до 26 тисяч штук (рис. 1). Прогноз зростання числа витоків
газу на ВБСГ в найближчі п'ять років перевищить 17 тис. штук.
Стан внутрішньо-будинкових газопроводів (побудовані 50 - 75
років тому) погіршується, заміна відпрацьованих встановлений термін
служби газових приладів з низьким ККД і капітальний ремонт ВБСГ
має стати пріоритетним і одним з основних напрямків розвитку керуючих компаній ЖКГ та регіональних органів влади.
Підвищити безпеку об'єктів ВБСГ можна шляхом розробки нових
технічних та аналітичних способів оцінки небезпеки та їх вдосконалення. Ситуацію суттєво можемо поміняти, якщо впровадити комплексні підходи до керування надійністю ВБСГ, розробити й забезпечити
фінансуванням програму з капітального ремонту ВБСГ та поетапним
впровадженням енергозберігаючих технологій й сучасних приладів
обліку газу. Терміново замінити зношене устаткування на сучасні прилади з автоматикою безпеки, кульові газові крани, будинкові регулятори тиску газу та електромагнітні клапани з датчиками по витокам
природного газу і наявності чадного газу.
МОНІТОРИНГ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ ПРИ
ДОСЯГНЕННІ НОРМАТИВНОГО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ
Боженко М.С.
Науковий керівник – Сідак В.С., канд. техн. наук, професор
Розподільні системи газопостачання – це споруди тривалого користування, які піддаються старінню, тому зі збільшенням терміну
експлуатації відмови системи зростають. Інтенсивний знос газопрово9

дів пов'язаний як з природним фізичним старінням ізоляційного покриття і металу газопроводу, так і з наявністю небезпечного впливу
блукаючих струмів, які прискорюють процес руйнування труб корозією . У зв’язку з цим, необхідність проведення дослідження технічного
стану розподільних газопроводів міста та виявлення основних причин
відмов, набуває першочергового значення.
На основі заявок, які надійшли до аварійно-диспетчерської служби газопостачального підприємства, проведено моніторинг динаміки
відмов на розподільних газопроводах з 1996 по 2015 роки, а також
встановлено тенденцію зростання витоків газу (рис. 1).

Рисунок 1 – Моніторинг відмов розподільних газопроводів

Дослідження показали постійний ріст числа витоків газу до 2010
року, що пояснюється тривалою експлуатацією, яка перевищує нормативний термін служби та несвоєчасним ремонтом системи газопостачання великого міста. Завдяки проведенню локальних ремонтів вдалося зменшити кількість відмов за останні 5 років. Незважаючи на це,
при довгостроковому аналізі, спостерігається тенденція росту витоків
газу.
Завдяки проведенню статистичного розподілу заявок за типами
витоків за 10 років вдалося встановити основні причини відмов, що
дозволить об’єктивно оцінити технічний стан розподільних газопроводів на даний момент (рис. 2).
За період з 2006 по 2015 рік більше половини відмов на розподільних газопроводах, а саме 63 % від загальної кількості, складають
витоки з причин корозії. Це пояснюється старінням системи, а також
через неякісним або пошкодженим ізоляційним покриттям. Витоки з
причин розриву зварювальних стиків та не герметичності запірних
пристроїв складають 10,3 % та 18,9 % відповідно. Певною мірою, ці
витоки також можна пояснити тривалим терміном експлуатації, а та10

кож не якісними зварювальними роботами або несвоєчасною перевіркою якості, яка б дозволила запобігти аварії.

Рисунок 2 – Розподілення відмов розподільних газопроводів за типами

За підсумками проведеного аналізу вдалося встановити залежність кількості відмов від терміну експлуатації газорозподільної системи. На підставі даних проведеного дослідження та встановленої тенденції росту витоків можна зробити висновок, що газорозподільна система вичерпала свій технічний ресурс та перебуває в незадовільному
стані.
Для зменшення кількості витоків на розподільних газопроводах
необхідна розробка та впровадження заходів або програм, направлених
на підвищення надійності системи газопостачання та використання
інноваційних технологій експлуатації та ремонту газопроводів.
ПІДІГРІВ ТРОТУАРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
Семенюк К.А.
Науковий керівник – Євсеєва Т.О., ст. викладач
У країнах з холодним кліматом, в тому числі і в Україні, видалення снігу та захист відкритих майданчиків від обмерзання є важливим і
складним завданням. Для її вирішення використовуються системи обігріву відкритих майданчиків, які призначені для запобігання обмерзання, а також швидкого осушення в період відлиги. Найчастіше в підігріві потребують спортивні майданчики, сходи, пандуси, під'їзди до
гаражів, зупинки громадського транспорту і, звичайно ж, тротуари.
В Європі та Америці, де робоча сила досить дорого коштує доріжки, що обігріваються встановлюються повсюдно. Причому європейці
використовують цю технологію не тільки на обмежених ділянках, але і
на шосе з великою протяжністю, на злітних смугах. Крім економії на
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оплаті прибиральникам, ощадливі німці дбають і про довговічність
покриттів. У США кабельні системи обігріву отримали поширення в
останнє десятиліття. Причому в тих штатах, де випадає велика кількість снігу, навіть система каналізування влаштована таким чином,
щоб тала вода з теплих тротуарів відразу зливалася в каналізацію. В
США таким чином очищають не тільки пішохідні доріжки, але і
автомобільні мости, вокзали, аеропорти, стоянки автотранспорту і так
далі.
Інженерні рішення, розглянуті в цій статті, і сьогодні не втратили
актуальності і представляють інтерес для сучасних фахівців.
Очищення взимку від снігу тротуарів, сходів та виробничих
площ – трудомістка робота. Особливо великі затрати праці та псування
покриттів викликає видалення криги. Велике значення має підігрів
зовнішніх виробничих промислових площ відкритих і напіввідкритих
установок: їх швидке очищення від снігу забезпечить безперебійність
технологічних процесів.
За останні 15 років значного поширення набули установки які
плавлять сніг безпосередньо на тротуарах і утворену при цьому воду
видаляють в каналізацію або водостоки. При цьому прибирання снігу
повністю механізується; установка в будь-який час швидко може бути
пущена в хід; сніг не доводиться згрібати в кучугури, що заважає руху;
вартість видалення снігу виявляється нижче, ніж при видаленні його
вручну.
Застосування в якості теплоносія води допустимо лише при умові
підключення установки безпосередньо до міської тепломережі, що
усуває небезпеку замерзання води в трубопроводах і змієвиках.
Можливі три схеми роботи установки з теплоносієм водою.
1. Якщо зворотна вода із системи опалення будівлі, що примикає
до тротуару, не надходить у водонагрівачі гарячого водопостачання,
установка може протягом всієї зими працювати на цій зворотній воді,
що має при зовнішній температурі 0 °С температуру 40-50 °С.
Такі установки слід розраховувати на перепад температур води
10-15 °С.
Настільки малий температурний перепад і низька температура теплоносія обмежують можливість застосування цього варіанта установки: при розрахунковому перепаді температур в тепломережі 150-70 °С
і перепаді температур в установці 10 °С втрати тепла у вісім разів більше витрат тепла в установці.
2. В установку надходить вода не з системи опалення, а безпосередньо зі зворотної міської тепломережі. Зворотна вода під час снігопаду надходить в змійовики установки через відкриті засувки. У пері12

оди між снігопадами засувку закривають , але через діафрагму на обвідній лінії в установку продовжує надходити вода в кількості 15-25 %
від розрахункового, що необхідно, щоб уникнути заморожування трубопроводів. Застосування в подібній установці регістрів неприпустимо.
Випорожнення установки (при необхідності ремонту труб) роблять у наступній послідовності: закривають засувки , відкривають вентилі , пускають в трубопроводи стиснутого повітря (з балона) і по черзі
спорожняють змійовики.
3. Якщо зворотна вода має низьку температуру протягом всього
опалювального періоду, то установка повинна працювати на гарячій
воді тепломережі. При цьому, щоб уникнути руйнування конструкції,
повинна бути передбачена можливість зниження температури гарячої
води шляхом підмішування до неї зворотної води у такій кількості, при
якій температура суміші буде не вище гранично допустимої величини
90 °С.
Одна з головних характеристик водяних систем обігріву - це надійність. Труби прокладаються під тротуарами і дорогами, не збільшуючи їх висоту. Такі системи працюють десятиліттями. І весь цей час
Вам не доведеться ходити з лопатою, мітлою або ломом, щоб очистити
тротуар від льоду, а система управління дозволить економно витрачати
кошти, використовуючи підігрів тільки тоді, коли це дійсно необхідно.
Обігрів доріжок – це захист від травм і аварій.
За допомогою систем танення можна цілий рік утримувати в порядку:
• сходи й ганок;
• тротуари і доріжки;
• стоянки автомобілів;
• під'їзні шляхи до будівель;
• пандуси;
• автомобільні мости;
• стадіони;
• злітні смуги;
• центральні майдани великих міст.
Переваги водяних систем обігріву:
• безпека людей;
• скорочення витрат, пов'язаних з очищенням території від снігу
та криги;
• постійне підтримання тротуарів і доріжок в нормальному стані;
• відмова від малоефективних і витратних способів боротьби з
льодом;
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• захист покриття від механічних пошкоджень.
Вартість системи обігріву відкритих просторів абсолютно несумірна з перевагами, які ви отримаєте при її установці. В останні роки
системи обігріву безперервно удосконалювалися і сьогодні це цивілізоване рішення, покликане зробити життя людей комфортним та безпечним.
ШЛАКОЗОЛОВИДАЛЕННЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОТЕЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
Бондар Г.Ю.
Науковий керівник – Євсеєва Т.О., ст. викладач
На сьогоднішній день питання підвищення енергоефективності у
тепловій енергетиці на території України стає все більш актуальним.
Одним зі способів покрашення показників енергоефективності та продуктивності роботи котельних, що працюють на твердому паливі, є
шлакозоловидалення.
Шлак являє собою мінеральну масу після розплавлення та запікання. Зола поділяється на: летючу (пилоподібні фракції, які в процесі
роботи котла виносяться димовими газами по димовій трубі в атмосферу) та «провал» (більші частинки золи випадають в холодну воронку
топки).
Видалення золи може проводитися разом з шлаком або самостійно. Зола і шлак являють собою цінну сировину, і в наш час проводиться велика робота по їх використанню, головним чином для виробництва будівельних матеріалів та у будівництві автомобільних доріг. Шлаки можуть використовуватись як домішка до цементу, у виробництві
силікатної и алюмосиликатної цегли, шлакоблоків, каменеливарних
виробів, вогнетривів, шлакової вати тощо.
Зазвичай у котельнях використовується спільне золошлаковидалення по загальним каналам і транспортування до місць відвантаження
або золошлаковідвалів.
Схему шлакозоловидалення обирають завдяки тепловому розрахунку маси шлаку та золи, що виділяється під час роботи котельної
установки.
Якщо сума викидів шлаку і золи не перевищує 0,06 кг/с
(200 кг/год), то застосовується ручне видалення. При перевищенні
цього показника шлакозоловидалення необхідно механізувати.
При кількості викидів шлаку і золи до 1,1 кг/с (4000 кг/год) застосовуються періодично діючі механізми, при 2,2 кг/с (8000 кг/год) –
безперервно діючі механізми, якщо кількість перевищує 3,3 кг/с
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(12000 кг/год), то необхідно використовувати постійно діючі пристрої
з резервуванням найменш надійних вузлів.
Видалення викидів може здійснюватися двома способами: сухим і
мокрим. В кожному з них застосовуються особливі механізми і технологічні процеси.
Одним з найбільш поширених методів видалення є видалення із
застосування скреперної установки (рис. 1).

Рисунок 1 – Скреперна установка для видалення шлаку і золи
1 – натяжний пристрій; 2 – ролики; 3 – котли; 4 – канал; 5 – ківш скрепера;
6 – канати; 7 – лебідка; 8 – естакада; 9 – бункер

Шлак і зола з бункерів котлів через затвори спускається в спеціальний залізобетонний канал, по якому переміщається ківш скрепера
ємністю до 0,5 м3. Для переміщення ковша використовуються сталеві
канати і лебідка з реверсивним ходом, що встановлена в приміщенні
котельні. Заповнений ківш по естакаді (має нахил близько 30°) переміщається канатом до встановленого поза котельні бункеру ті, перекидаючись, спорожняється. Для визначення напрямку ходу каната служать ролики. В натягнутому стані канат підтримується за допомогою
натяжної пристрою. Лебідка має електродвигун потужністю 11 кВт,
кінцеві вимикачі і пульт управління. Канал, по якому переміщається
скрепер, має ширину 1,25 м та різну глибину. У каналі передбачаються
приямки або паралельний йому коридор.
Цей спосіб шлакозоловидалення забезпечує не тільки підвищення
енергоефективності котельного агрегату, але й забезпечує виконує санітарно-гігієнічні норм роботи обслуговуючого персоналу та зменшує
шкідливі викиди в атмосферу, що також являється дуже актуальним
питанням сьогодення.
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ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕПЛОВОЇ
ЕНЕРГІЇ ЗЕМЛІ В ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМАХ
Шевченко М.В.
Науковий керівник – Євсеєва Т.О., ст. викладач
Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів становить сьогодні є однією з глобальних світових проблем, успішне вирішення якої, мабуть, матиме визначальне значення не тільки для подальшого розвитку світової спільноти, а й для збереження середовища її
проживання. Одним з перспективних шляхів вирішення цієї проблеми
є застосування нових енергозберігаючих технологій, які використовують нетрадиційні поновлювані джерела енергії (НВДЕ) Виснаження
запасів традиційного викопного палива і екологічні наслідки його спалювання зумовили в останні десятиліття значне підвищення інтересу
до цих технологій практично у всіх розвинених країнах світу.
Переваги технологій теплопостачання, що використовують нетрадиційні джерела енергії в порівнянні з їх традиційними аналогами,
пов'язані не тільки зі значними скороченнями витрат енергії в системах життєзабезпечення будівель і споруд, а й з їх екологічною чистотою, а також новими можливостями в області підвищення ступеня автономності систем життєзабезпечення. По всій видимості, в недалекому майбутньому саме ці якості матимуть визначальне значення у формуванні конкурентної ситуації на ринку теплогенеруючого обладнання.
При використанні тепла Землі можна виділити два види теплової
енергії – високопотенційний і низькопотенційну. Джерелом високопотенційне теплової енергії є гідротермальні ресурси – термальні води,
нагріті в результаті геологічних процесів до високої температури, що
дозволяє їх використовувати для теплопостачання будівель. Однак
використання високопотенційного тепла Землі обмежена районами з
певними геологічними параметрами. У Росії це, наприклад, Камчатка,
район Кавказьких мінеральних вод; в Європі джерела високопотенційного тепла є в Угорщині, Ісландії та Франції.
На відміну від «прямого» використання високопотенційного тепла (гідротермальні ресурси), використання низькопотенційного тепла
Землі за допомогою теплових насосів можливо практично повсюдно. В
даний час це одне з найбільш динамічно розвиваються напрямків використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії. Низькопотенційне тепло Землі може використовуватися в різних типах будівель
і споруд багатьма способами: для опалення, гарячого водопостачання,
кондиціонування (охолодження) повітря, обігріву доріжок в зимову
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пору року, для запобігання обмерзання, підігріву полів на відкритих
стадіонах і т. П. В англомовній технічній літературі такі системи позначаються як «GHP» - «geothermal heat pumps», геотермальні теплові
насоси. Кліматичні характеристики країн Центральної і Північної Європи, які разом з США і Канадою є головними районами використання
низькопотенційного тепла Землі, визначають головним чином потреба
в опаленні; охолодження повітря навіть в літній період потрібно відносно рідко. Тому, на відміну від США, теплові насоси в європейських
країнах працюють в основному в режимі опалення. У США теплові
насоси частіше використовуються в системах повітряного опалення,
суміщеного з вентиляцією, що дозволяє як підігрівати, так і охолоджувати зовнішнє повітря. В європейських країнах теплові насоси зазвичай застосовуються в системах водяного опалення. Оскільки ефективність теплових насосів збільшується при зменшенні різниці температур випарника і конденсатора, часто для опалення будівель використовуються системи підлогового опалення, в яких циркулює теплоносій
низької температури (35-40 оC). Більшість теплових насосів в Європі,
призначених для використання низькопотенційного тепла Землі, обладнано компресорами з електричним приводом.
Як низькопотенційного джерела теплової енергії для випарників
теплових насосів використовується тепло грунту поверхневих шарів
Землі, а також тепло видаленого вентиляційного повітря. Установка
для підготовки гарячого водопостачання розташована в підвалі будівлі. Вона включає в себе наступні основні елементи:
• парокомпресійні теплонасосні установки (ТНУ);
• баки-акумулятори гарячої води;
• системи збору низькопотенційної теплової енергії ґрунту і низькопотенційного тепла видаляється вентиляційного повітря;
• циркуляційні насоси, контрольно-вимірювальну апаратуру.
Основним теплообмінним елементом системи збору низькопотенційного тепла ґрунту є вертикальні грунтові теплообмінники коаксіального типу, розташовані зовні по периметру будівлі. Ці теплообмінники представляють собою 8 свердловин глибиною від 32 до 35 м кожна, влаштованих поблизу будинку. Оскільки режим роботи теплових
насосів, що використовують тепло землі і тепло видаленого повітря,
постійний, а споживання гарячої води змінне, система гарячого водопостачання обладнана баками-акумуляторами.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КАМІНУ
Півень Д.В.
Науковий керівник – Бобловський О.В., асистент
На сьогоднішній день пічне опалення майже не використовується
як самостійне джерело обігріву сучасних будівель. Насамперед це
пов’язано з низьким коефіцієнтом корисної дії та підвищеною пожежонебезпекою. Однак, незважаючи на це, каміни навпаки набирають
популярність у якості декору індивідуальних житлових будинків. І
хоча сьогодні камін носить в основному естетичний характер, все ж
залишається одним із способів обігріти приміщення. Тому, якщо підвищити ККД, можна досить ефективно використовувати його для опалення житла.
В роботі представлена модель енергоефективного каміну для
двоповерхового індивідуального будинку. Підвищення ефективності
роботи досягається за рахунок використання камери згоряння закритого типу та високої тепловіддачі димовивідних каналів. Технологія пічного опалення тісно пов’язана з архітектурно-планувальними і конструктивними характеристики будівлі.
Традиційний камін має відкриту камеру згоряння, що підвищує
його пожежобезпечність та знижує ККД роботи через високу витрату
теплого повітря для горіння. В проекті запропоновано відкрите вогнище замінити закритим топливником заводського виготовлення з регульованою подачею повітря в камеру згоряння. За рахунок оптимального режиму горіння в топці досягається дуже висока температура – до
600-800 °С. Паливо згоряє практично повністю. Ефективність тепла,
що виділяється від таких камінів, досягає 50-75 % від теоретично можливого.
Також важливою складовою є конструктивне рішення димових
каналів. На першому поверсі камін вбудовано в стіни з керамічного
цегляного масиву, що дозволяє акумулювати велику кількість теплоти
і таким чином підвищити його інерційну здатність. На другому поверсі
димовивідні канали виконані з металічних насадних труб, що на відміну від кам’яних стін, мають високу теплопровідність та забезпечують
найбільш повне охолодження вихідних димових газів.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПОКВАРТИРНОГО ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Горбачьова А.О.
Науковий керівник – Гранкіна В.В., канд. техн. наук, доцент
В умовах світової кризи дуже важливим є економія енергетичних
ресурсів. Важливим та проблемним питанням є створення автоматизованого вузла, для визначення споживаної теплової енергії в житлових
будинках кожної індивідуальної квартири.
В даний час існують різні датчики обліку теплової енергії. Однак
існує ряд недоліків, пов'язаних з установкою таких приладів. По-перше
вони розраховані на системи опалення з горизонтальним розведенням,
що робить їх непридатними до установки в більшості існуючих багатоквартирних житлових будинків. По-друге врізка в існуючу систему
опалення може негативно позначитися на герметичності останньої та
порушити гідравлічний режим. При врізці зменшується умовний прохідний діаметр труб опалювальних приладів так само зменшується
міцність труб і підвищується ступінь заростання труб теплових мереж.
Крім того, горизонтальна розводка зі сталевих трубопроводів через
конструкції схильна до корозії, і засміченням солями, що призводить
до зменшення діаметра трубопроводу.
Відомо, що 1 мм накипу зменшує тепловіддачу на 8%. У випадку
з вертикальною розводкою цією умовою можна знехтувати. Сутність
запропонованого методу полягає в тому, що в кожній квартирі на стояках опалення встановлюються накладні датчики обліку теплової енергії. Сигнал з датчиків передається на теплообчислювач, який проводить розрахунок кількості переданої теплової енергії споживачу. Теплолічильник з'єднаний з комп'ютером, який дозволяє вивести отримані
дані в мережу Інтернет. Розроблена конструкція вузла автоматизованого обліку теплової енергії вузол поквартирного обліку теплової енергії представлений на рис.1. Вузол складається з: балансувальних клапанів (1), регулювальних вентилів (2), опалювальних приладів (7), накладних датчиків вимірювання температури (3), витратоміра (4), теплообчислювача (5), комп'ютера (6) .
Завдяки використанню накладних датчиків в кожному приміщенні запропонована конструкція може бути встановлена як на системах з
горизонтальним розведенням, так і в системах з вертикальною розводкою без внесення істотних змін в конструкцію. Використання накладних датчиків вимірювання температури дозволяє проводити встановлення приладів обліку теплової енергії без врізки в систему опалення,
що істотно знижує витрати на монтаж. Крім того, не порушується герметичність існуючої системи опалення та її гідравлічний режим. Установка балансувальних клапанів дозволить уникнути розбалансуванню
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системи опалення в разі, перекриття вентиля перед одним з опалювальних приладів. Кількість теплової енергії за одиницю часу, спожите
ділянкою стояка опалення та опалювальним приладом приміщення
визначається на підставі показань витратоміру і термодатчиків за формулою:
Q = сmΔТ,
де с – теплоємність теплоносія, m – маса теплоносія, обумовлена витратоміром, ΔT = Тn – Тn – 1, різниця температур теплоносія в стояку на
вході в розрахункове приміщення і на вході в приміщення, наступне по
ходу теплоносія [2].
Запропонована модель самостійно розраховує кількість теплоти, спожите кожним житловим
приміщенням і за допомогою
комп'ютера виводить результат в
мережу. Власники житлових приміщень за допомогою логіна і
пароля, отриманих при установці,
завжди зможуть дізнатися про
кількість теплової енергії відданої
на обігрів їх квартир. Таким чином запропоновані конструктивні
рішення дозволять знизити вартість витрат на монтаж вузла обліку теплової енергії, автоматизувати балансування системи опалення, точно і достовірно визначати кількість спожитої теплової
Рисунок 1 – Вузол автоматизованого
енергії кожним споживачем, авобліку теплової енергії
томатизувати передачу даних і надати абонентам дистанційно, через Інтернет, контролювати режим теплоспоживання своїх квартир.
ЗАСТОСУВАННЯ ВИМІРЮВАЧІВ ВИТРАТ ТЕПЛА ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВІДДАЧІ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
Бобильова А.М.
Науковий керівник – Гранкіна В.В., канд. техн. наук, доцент
Споживання енергії в нашій країні, як і у всьому світі, неспинно
зростає і перш за все за рахунок теплопостачання будівель і споруд. В
теперішній час основним напрямком в будівництві стало будівництво
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нових споруджень по євро-стандарту та реконструкція існуючих. В
нових стандартах особлива увага приділена енергозберігаючим технологіям до яких відносять комерційний облік теплової енергії (наприклад, Директива 2012/27 EU). Найвищий щабель енергоефективності
запровадження квартирного обліку та регулювання систем Згідно із
будівельними нормами, із 2009 року в Україні встановлення квартирних теплолічильників є обов’язковим у новобудовах. Як правило такі
забудови мають горизонтальну розводку системи опалення, в старих
будівлях системи центрального опалення, як правило, вертикальні.
Теплоносій у кожну квартиру подається по стояках, і встановити квартирні теплолічильники немає можливості.
У реконструйованих і капітально ремонтованих будівлях за відсутності технічної можливості облаштування їх поквартирними теплолічильниками допускається застосування приладів-розподільників теплової енергії на опалювальних приладах для обліку фактичного теплоспоживання квартирами. Є наявність стандартів на ці прилади ДСТУ
EN834:2006, ДСТУ EN835:2007.
Для розрахунку плати за опалення необхідна система розподілу
між квартирами загальнобудинкового теплоспоживання, яка включає:
зчитування даних із приладів-розподільників, розподіл загальнобудинкового теплоспоживання між користувачами та виставляння індивідуальних рахунків до оплати. Рахунки враховують як індивідуальне споживання квартири, так і теплову енергію, котра витрачається на опалення приміщень загального користування.
Розрахунок оплати за опалення за показниками цих приладів - це
розподіл загальної суми, оплаченої постачальникові тепла, між окремими квартирами пропорційно показанням радіаторних розподільників. При цьому мешканці щомісяця протягом року вносять платежі по
фіксованих попередніх ставках, а розрахунок з постачальником виробляється за показниками загальнобудинкового лічильника. Наприкінці
року відбувається зняття показань у квартирах, потім відбувається
розподіл загальної суми за цими показниками, і для кожного мешканця
виводиться баланс між сумою платежів по попередніх ставках і його
розрахунковій оплаті. Отримана сума до повернення або до доплати
йде в залік оплат за опалення на наступний рік. Слід зазначити, що
схема оплати по квартирних лічильниках вимагає такого ж точно перерахунку оплат наприкінці року. Розходження полягає в тому, що
показання розподільника тепла при перерахунку потрібно обов'язково
множити на радіаторний коефіцієнт, що відповідає даному типу й розміру опалювального приладу. Радіаторні коефіцієнти необхідні тому,
що розподільник вимірює температуру поверхні радіатора в одній пев21

ній крапці. При однаковій температурі на поверхні великого й маленького радіатора й при одній і тій же температурі в кімнаті показання
розподільників будуть однаковими. Але великий опалювальний прилад віддасть більше тепла. Щоб урахувати цю ситуацію, потрібний
радіаторний коефіцієнт. Кожна фірма-виробник має таблиці таких радіаторних коефіцієнтів для своїх приладів на всі типи радіаторів. Вимір коефіцієнтів виробляється в сертифікаційних лабораторіях, з якими співробітничають фірми-виробники. Таблиці радіаторних коефіцієнтів звичайно включені в комп'ютерні програми для перерахунку
оплат, і коефіцієнти автоматично враховуються при розрахунку. Таким
чином, при наявності будь-якого типу приладів індивідуального обліку
тепла, оплати за опалення ставляться в залежність від фактичного
споживання тепла у квартирах.
Застосовувати розподільники теплоспоживання є сенс лише в поєднанні з радіаторними терморегуляторами, оскільки мешканці повинні мати можливість регулювати своє споживання теплової енергії. У
будівельних нормах прописано, що в комбінації з такими приладами
мають використовуватися радіаторні терморегулятори з мінімальним
температурним налаштуванням не нижче +16°С.
Досвід застосування розподільників доводить, що в поєднанні з
індивідуальним регулюванням на вході в житлових будинках система
надає можливість знизити споживання енергії у квартирах і платити
відповідно до фактичного споживання. Економія на опаленні становить у середньому 25–40%.
ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ БУДИНКОВИХ
РЕГУЛЯТОРІВ ТИСКУ ГАЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ І
КОМФОРТНОСТІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Назаренко Д.В.
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент
Безперебійне і безпечне газопостачання споживачів - пріоритетне
завдання в роботі будь-якої газорозподільної організації, і її успішне
рішення в першу чергу залежить від якості експлуатованого обладнанні. Традиційною схемою газопостачання невеликих населених пунктів
є установка єдиного газорозподільного пункту (ГРП) з подачею споживачам газу низького тиску (рис. 1). З огляду на, що побутове газоспоживаюче обладнання (ГПО) розраховане на вхідний тиск газу
20 мбар, селищні ГРП налаштовуються, як правило, на кілька більшу
вихідний тиск, близько 30 мбар. Однак, у зв'язку з гідравлічними втратами по довжині селищної газорозподільної мережі, залежними від
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витрати газу по трубопроводах і їх діаметра, тиск газу на вході в ГПО
споживачів істотно відрізняється: у розташованих поблизу ГРП перевищує необхідну, а у віддалених – істотно менше.

Рисунок 1 – Традиційна схема
газопостачання із застосуванням
стабілізаторов тиску газу

Рисунок 2 – Схема стабілізаторів
тиску газу

Ситуація стає особливо критичною в періоди максимального газоспоживання в зимовий період. При цьому, як показує практика, тиск
на вході в ГПО найвіддаленіших від ГРП споживачів може знижуватися до 12 ... 15 мбар, що призводить до неефективної роботи або навіть
відмов у роботі газових котлів, іншого ГПО. Щоб уникнути цього газопостачальні організації змушені в даний період підвищувати тиск до
35 ... 40 мбар (іноді і більше). Однак це, в свою чергу, загрожує аварійним підвищенням тиску на вході в ГПО прилеглих до ГРП споживачів.
Вихід з даної ситуації полягає в підвищенні тиску на виході вже
існуючих селищних (ГРП) з нинішніх 30 мбар до, 50 ... 200 мбар, з одночасним встановленням на газових вводах в будинки споживачів недорогих, компактних і надійних стабілізаторів тиску газу, що забезпечують стабільний тиск на рівні 20 мбар на вході в газоспоживаюче
обладнання (котли, плити і водонагрівачі). Схема такої газорозподільної мережі представлена на рис. 2. Прикладом такого пристрою є стабілізатор тиску газу ERG-M фірми ESKA VALVE
Застосування даної технології дозволяє при мінімальних витратах
і збереженні існуючої газорозподільної мережі в населеному пункті (як
правило, потрібно тільки перенастроювання регулятора тиску і запобіжних клапанів в складі селищної ГРП) істотно (на 15-25 % і більше)
збільшити кількість підключених споживачів та допустимий обсяг газу, що відбирається відповідними абонентами (наприклад, при збільшенні потужності опалювального обладнання), при одночасно підви23

щенні ефективності і безпеки роботи зазначеного ГПО. Крім того, зазначені стабілізатори тиску (при підвищенні тиску на виході ГРП до
50 мбар) можуть бути розміщені всередині опалювального приміщення домової котельні, що дозволяє уникнути можливих проблем з обмерзанням проточної частини і зниженням еластичності мембрани чутливого елемента стабілізаторів в зимовий період ( хоча вироби працездатні при температурі навколишнього повітря до мінус 40 0С і можуть встановлюватися зовні будинку). До того ж, кращі зразки таких
стабілізаторів тиску газу (зокрема, згадані стабілізатори тиску ERG-M)
мають в своєму складі вбудований запобіжно-запірний клапан, який
припиняє подачу газу в разі пошкодження вихідного газопроводу. Тим
самим істотно підвищується безпека експлуатації газифікованого будинку.
У той же час нові газорозподільні системи, особливо для подачі
газу до об'єктів розташованих на певній відстані один від одного (наприклад, до великих і середнім котеджів в складі котеджного селища),
економічно доцільніше створювати з подачею споживачам середнього
тиску (0,3-0, 6 МПа), з подальшим його редуціюванням до необхідного
значення (20 мбар) будинковими газовими регуляторами, що встановлюються, в окремо розташованих ГРП або закріплюються безпосередньо на зовнішній стіні об'єкта. Такі регулятори тиску, зокрема двоступеневий регулятор тиску газу ERG-S.
У непростій економічній ситуації теперішнього часу особливої
актуальності набуває прискорене впровадження високоефективних і
недорогих технічних рішень, що забезпечують модернізацію існуючих
і будівництво нових газорозподільних мереж, із застосуванням сучасного газорегуляторного обладнання фірми ESKA VALVE, крім виконання основної функції – підтримки стабільного тиску газу на вході
газоспоживаючого обладнання, забезпечують захист від аварійного
підвищення вхідного і вихідного тиску газу, а також, як і стабілізатори
ERG-M, перекриття подачі газу в разі падіння вихідного тиску при
пошкодженні внутрішньобудинкового газопроводу.
Підвищення тиску на виході вже існуючих селищних (ГРП) з одночасним встановленням на газових вводах в будинки споживачів стабілізаторів тиску газу є одним з найбільш ефективних варіантів розширення можливостей вже існуючих газорозподільних систем. Дане
рішення дозволяє не тільки підключити додаткових абонентів і збільшити ліміти на споживання газу існуючим, а й одночасно підвищити
комфортність і безпеки газопостачання за рахунок стабілізації тиску
газу на вході в ГПО споживачів.
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ТЕПЛОЗАХИСТ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ УТИЛІЗАТОРІВ ТЕПЛОТИ
ВИТЯЖНОГО ПОВІТРЯ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ
Червоний А.О.
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент
В наступний час показники теплозахисту багатоповерхових житлових будинків досягли досить високих значень, тому пошук резервів
економії теплової енергії знаходиться в області підвищення енергоефективності інженерних систем. Один з ключових енергозберігаючих
заходів з досить високим потенціалом економії теплової енергії - використання утілізаторов теплоти витяжного повітря в системах вентиляції.
Найбільш широко застосовуються:
- регенеративні утилізатори теплоти;
У регенераторах теплота витяжного повітря передається припливному повітрю через насадку, яка перемінно нагрівається і охолоджується. Незважаючи на високу енергоефективність, регенеративні утилізатори теплоти мають істотний недолік – ймовірність змішування певної частини повітря що видаляється з припливним в корпусі апарату.
Це, в свою чергу, може призвести до перенесення неприємних запахів і
хвороботворних бактерій. Тому їх зазвичай застосовують в межах однієї квартири, котеджу або одного приміщення в громадських будівлях.
- рекуперативні утилізатори теплоти;
Дані утилізатори, як правило, включають в свій склад два вентилятора (припливний і витяжний), фільтри і пластинчастий теплообмінник противоточного, перехресного і полуперекрестного типів.
При поквартирною установці рекуперативних утилізаторів теплоти з'являється можливість:
1. гнучко регулювати повітряно-тепловий режим в залежності від
варіанту експлуатації квартири, в тому числі з використанням рециркуляційного повітря;
2. захисту від міського, зовнішнього шуму (при використанні герметичних світлопрозорих огороджень);
3. очищення припливного повітря за допомогою високоефективних фільтрів.
- утилізатори теплоти з проміжним теплоносієм;
За своїми конструктивними особливостями ці утилізатори малопридатні для індивідуальної (поквартирно) вентиляції, і тому на практиці їх використовують для центральних систем.
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- утилізатори теплоти з теплообмінником на теплових трубах.
Використання теплових труб дозволяє створювати компактні енергоефективні теплообмінні пристрої. Однак у зв'язку зі складністю
конструкції і високою вартістю вони не знайшли застосування в системах вентиляції для житлових будівель.
У базових показниках розподіл витрат теплової енергії в типовій
багатоповерхової забудови здійснюється майже порівну між трансмісійними тепловтратами (50-55 %) і вентиляцією (45-50 %).
Зразковий розподіл річного теплового балансу на опалення і вентиляцію:
• трансмісійні тепловтрати – 63-65 кВт  год / м2 рік;
• нагрів вентиляційного повітря – 58-60 кВт  год / м2 рік;
• внутрішні тепловиділення і інсоляція – 25-30 кВт  год / м2 рік.
Підвищити енергоефективність багатоквартирних будинків дозволяє введення в практику масового будівництва:
• сучасних систем опалення з використанням кімнатних термостатів, балансувальних клапанів і погодозалежної автоматики теплових
пунктів;
• механічних систем вентиляції з утилізацією теплоти витяжного
повітря.
При подібних масогабаритних показниках найкращий результат в
житлових будинках показують регенеративні утилізатори теплоти (8095 %), далі йдуть рекуперативні (до 65 %) і на останньому місці знаходяться утилізатори теплоти з проміжним теплоносієм (45-55 %).
Слід згадати утилізатори теплоти, які, крім передачі теплової енергії, переносять вологу від витяжного до приточування. Залежно від
конструкції поверхні що передає тепло вони поділяються на ентальпійного і сорбційний типи і дозволяють утилізувати 15-45 % вологи,
що видаляється з витяжним повітрям.
Теплоутилізатор обладнаний системою автоматики з контролером
і пультом управління. Система автоматики передбачає включення
першого нагрівача при досягненні температури стінки теплообмінника
нижче 1 °С, другий нагрівач може включатися і відключатися, забезпечуючи сталість заданої температури припливного повітря.
Таким чином, припливно-витяжні вентиляційні установки з утилізацією теплоти витяжного повітря в порівнянні з традиційними припливними системами вентиляції мають ряд переваг, до числа яких слід
віднести істотну економію теплової енергії, що витрачається на нагрів
вентиляційного повітря (від 50 до 90 % в залежності від типу застосовуваного утилізатора). Також потрібно відзначити високий рівень повітряно-теплової комфортності, обумовлений аеродинамічною стійкіс26

тю вентиляційної системи і збалансованістю витрат припливного та
видаляємого повітря.
ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ПРИ
РОБОТІ ТЕПЛОУСТАНОВОК
Сірий О.Ю.
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент
Однією з найважливіших проблем, що стоять зараз перед енергетикою нашої країни, є виснаження паливно-енергетичних ресурсів на
фоні все більш інтенсивного росту енергоспоживання. Основними напрямками економічного розвитку передбачена програма розвитку паливно-енергетичного комплексу та економії енергоресурсів. Зокрема,
планується перехід на енергозберігаючі технології виробництв, скорочення всіх видів енергетичних втрат і підвищення рівня використання
вторинних енергоресурсів (ВЕР).
Значна економія паливно-енергетичних ресурсів може бути досягнута при ширшому залученні в паливно-енергетичний баланс країни
вторинних енергоресурсів, наявних практично у всіх галузях промисловості, де застосовуються теплотехнічні процеси, в першу чергу високо температурні. Коефіцієнт корисного теплоспоживання для багатьох процесів не перевищує 15-35 %. ВЕР можна використовувати в
якості палива або безпосередньо (без зміни виду енергоносія), або за
рахунок вироблення теплоти, електричної енергії, холоду, механічної
роботи в утилізаційних установках.
Застосування котлів-утилізаторів істотно підвищує ефективність
роботи обладнання. Котли утилізатори дозволяють отримувати:
- гарячу воду - застосовуються на об'єктах, які відчувають потребу в гарячій воді і дозволяють оптимізувати витрати на тепло, використовуючи на корисні потреби тепло вихлопних газів котелень або
газопоршневих електростанцій;
- пар – застосовуються на об'єктах, що використовують велику
кількість пари для технологічних потреб.
До переваг парових котлів-утилізаторів відноситься зменшення
відведення тепла в атмосферу і більш ефективне використання палива.
Залежно від типу, котли-утилізатори можуть бути: парові і водогрійні;
оснащені допалювальним пристроєм або без нього; одного, двох або
трьох рівнів тисків; вертикального і горизонтального профілю; підвісні
та на опорах.
При роботі котла в якості парового – барабан заповнюється водою тільки до середини. В останньому випадку пара, що виділяється з
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води, надходить в паровий простір, звідки через патрубок, що знаходиться у верхній частині барабана, або з сухопарнику відводиться до
споживача. Поповнення випаруваної води проводиться по спеціальній
трубі. Водогрійний КУ (рис. 1) служить для отримання гарячої води
для використання в системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання. Водогрійні котли-утилізатори зазвичай називаються утилізаційними економайзерами, або підігрівниками.

Рисунок 1 – Схема роботи водогрійної установки

Застосування парових котлів-утилізаторів в промисловості, будівництві та сільському господарстві дозволяє реалізовувати енергозберігаючі технології. Великі котли-утилізатори не мають всіх елементів
котлоагрегату. Відходячи вторинні гази потрапляють відразу на поверхні нагрівання (економайзер, випарник, пароперегрівача). Повітрянагрівач і топка в котлах-утилізаторах відсутні, так як гази, що використовуються в котлі, утворюються в технологічному процесі основного
виробництва.
В даний час стали з'являтися котли-утилізатори, які містять камеру допалювання газів, що відходять. Щоб усунути осідання частинок
сажі на робочих поверхнях котла, слід передбачити високі швидкості
газу. Досліди показують, що котел-утилізатор працює задовільно при
швидкості газу в трубах не менше 25-30 м / сек. При цих швидкостях
газовий потік знаходиться в режимі так званого самообдува теплообмінних поверхонь, так що сажа не осідає на них.
Таким чином, застосування котлів-утилізаторів в системах утилізації теплоти дозволяє більш повно використовувати енергію палива в
енергетичних установках, що істотно підвищує їх ефективність.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ
ВИДОБУТКУ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ
Дудник О.А.
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент
З розвитком газодобувної промисловості з’явилась проблема газових гідратів, які ускладнюють технологію добування, транспортування, зберігання та переробки газу в Україні. Вартість методів попередження та ліквідації гідратів в системах видобутку та транспорту
газу зростає. За умов існуючих методів боротьби з гідратами, витрати
пов’язані з попередженням гідратоутворення, досягають 30 % собівартості транспортованого газу. Через невирішену проблему попередження гідратоутворення при низькотемпературній обробці газу фактична
температура процесів нерідко перевищує проектну, внаслідок чого з
газу недостатньо повно відокремлюється рідина. Наявність у газі вологи, рідких вуглеводнів, агресивних і механічних домішок знижує пропускну здатність газопроводів, збільшує витрату інгібіторів, посилює
корозію. Все це знижує надійність роботи газозбірної системи, збільшує ймовірність виникнення аварійних ситуацій. Вирішення питань
попередження гідратоутворення є актуальним для газової промисловості, а розробка новітніх технологій дозволить поліпшити екологічну
характеристику і показники ефективності роботи систем видобутку та
транспортування газу.
Для підвищення гідравлічної ефективності та надійності роботи
газопроводів провадиться періодична продувка й очищення внутрішньої порожнини трубопроводів. На наземному обладнанні газопроводу використовується підігрів зони гідратоутворення за допомоги
пересувної парової установки (ППУ).
Причинами зниження ефективності газопроводу є наявність в порожнині свердловини малов’язких рідких відкладень – води і газового
конденсату. Причиною їх появи є некондиційність підготовки газу до
транспортування (тобто висока температура точки роси). За наявності
великої кількості рідини і невеликих швидкостей рідина знаходиться в
трубопроводі у вигляді гідратних пробок. Під час руху вони відіграють
роль місцевих опорів.
При розрахунках втрати тиску в місцевому опорі не враховують,
але при експлуатації свердловин відбувається винос вологи, яка при
проходженні в верхній частині насосно-компресорних труб, фонтанній
арматурі і далі в шлейфах конденсується та сприяє утворенню гідратних пробок. Як наслідок, збільшується гідравлічний опір і знижується
гідравлічна ефективність газопроводу. Відомо, що на початку етапу
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гідратоутворення газ починає дроселювати в місці утворення гідрату і
його температура значно понижується, що призводить до зниження
температури та ще більшої швидкості утворення гідрату. Також процес гідратоутворення відбувається зі зміною тиску до та після зони
гідратоутворення.
Основні втрати тиску відбуваються за рахунок сил тертя потоку
газорідинної суміші зі стінками викидних ліній. Вагомим фактором,
який спричиняє збільшення втрат тиску, є утворення гідратів у шлейфах свердловин. Для своєчасного виявлення початку гідратоутворення
у шлейфах свердловин горизонту М-7 та виконання заходів по його
усуненню на ПСГ періодично проводять аналіз показників і розрахунки щодо визначення зон утворення гідратів.
За результатами аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі забезпечення безаварійної роботи газозбірних систем була виконана експертна оцінка сучасних засобів діагностики і контролю режимів роботи газопроводів. Для уникнення аварійних ситуацій у зв’язку з
повним гідруванням шлейфа та гирла свердловини було рекомендовано впровадити на Пролетарському ПСГ програмно-технічний комплекс безпровідного контролю параметрів газозбірної системи з використанням датчиків фірми Fisher 3051, який дозволить: – в режимі реального часу визначати тиск та температуру газу безпосередньо на фонтанній арматурі свердловин з диспетчерської;
– виконувати оперативний контроль за параметрами роботи
окремо по кожній свердловині;
– визначати місце та початок гідруванням в газозбірній системі;
– підвищити точність і достовірність показів датчиків;
– оперативно приймати рішення про подальші дії при виникненні
аварійної ситуації.
Перевагою даної системи є відносно невелика вартість датчиків,
мінімальний час встановлення датчиків у зв’язку з відсутністю кабельних ліній та відсутність проведення вогневих і газонебезпечних робіт
при встановленні датчиків.
Запропонований метод є дієвим і ефективним, а також цікавий
тим, що впровадження цього методу не потребує великих капіталовкладень та часу. Завдяки простоті його введення в дію на фонтанній
арматурі свердловин не потребує допомоги сторонніх організацій, бо
встановлення датчиків, створення й оптимізацію програмного забезпечення можна виконати власними силами. Постійний контроль за температурою та тиском газу на фонтанній арматурі забезпечує вчасне й
оперативне реагування на будь-які зміни цих параметрів, що призводить до безаварійної роботи газозбірної системи та зменшує трудовит30

рати обслуговуючого персоналу. Швидке та систематизоване надходження інформації про параметри роботи газозбірної системи до диспетчерської дозволить отримувати повну і достовірну інформацію щодо режимних параметрів газозбірної системи і занесення їх в електронні журнали в автоматизованому режимі. Застосування форсунки, яка
розпилює метанол, значно підвищить якість процесу боротьби з гідратоутворенням та призведе до скорочення витрат метанолу.
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНИХ
ПУНКТІВ ТА УСТАНОВОК
Горбушко Є.C.
Науковий керівник – Слатова О.М., ст. викладач
Газорегуляторні пункти (ГРП) та установки можуть надійно і безпечно працювати лише в тому випадку, якщо вони обладнані сучасними допоміжними пристроями, до яких відносяться: запобіжно-запірні;
запобіжно-скидні пристрої.
Запобіжні скидні пристрої призначені для запобігання надмірного
підвищення тиску газу, який надходить в газопровід і працюють за
принципом скидання надлишку газу в атмосферу.
За час існування газорегуляторних пунктів і установок з'явилося
кілька різних типів запобіжно скидних пристроїв. Одні з них застосовують тільки для низького тиску, інші, як для низького, так і для середнього тиску.
Два найбільш поширених скидних пристроїв – пружинний скидний клапан ЗСК-50 і гідравлічний запобіжник.
Запобіжні пружинні скидні клапани (ЗСК) встановлюють на газопроводах низького і середнього тиску і призначаються для скидання
газу в атмосферу, при підвищенні тиску в мережі понад допустиму
межу.
Принцип роботи клапанів ЗСК. При підвищенні тиску газу в мережі понад встановлену межу мембрана опускається, і газ через вихідний отвір стравлюється в атмосферу. При зменшенні тиску клапан закривається, припиняючи скидання газу.
Налаштування клапанів ЗСК. Пружинні скидні клапани повинні
налаштовуватися на скидання при тиску рівному максимальному робочому тиску газу за регулятором плюс 15% цього тиск:
PЗСК  PРаб  0,15 PРаб ,
де PРаб  максимальний робочий тиск.
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Для газорегуляторних пунктів розташованих на закільцьованих
газопроводах пружинні скидні клапани можуть налаштовуватися на
спрацьовування при тиску що перевищує на 5% тиск спрацьовування
запобіжно-запірних клапанів:

PЗСК  PЗЗК  0,05PЗЗК ,
де PЗЗК  тиск спрацювання гранично-запірного клапана.
Гідравлічний запобіжник є скидним пристроєм і призначений для
застосування в газопроводах низького тиску.
Гідравлічний запобіжник складається з корпусу з двома фланцевими патрубками: вхідним і вихідним. Нижня частина вхідного патрубка опущена в корпус і у днища має зріз - канал. Корпус гідравлічного
запобіжника заповнюють затворною рідиною. Для визначення висоти
стовпа рідини є рівномірна трубка з прозорого пластика з мірною шкалою. В якості затворної рідини при температурі t > 5 °С використовується вода. При t < 5 °С використовується трансформаторне або веретенне масло, висота стовпа в цьому випадку повинна бути в стільки ж
разів більше, у скільки щільність масла менш за щільність води:
hмасла

 вод .
hвод
 масла
Принцип роботи гідравлічного запобіжника. При тиску в контрольованій точці газопроводу що перевищує тиск стовпа рідини

PГаз  PРід гідравлічний запобіжник починає скидати газ в атмосферу. При відновленні тиску газу в газопроводі після скидання, затворна
рідина автоматично перекриває подачу газу.
Від правильного підбору, налаштування та експлуатації перерахованого обладнання залежить надійна і безвідмовна робота ГРП, а
значить безпека споживачів природного газу.
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЗНИЖЕННЯ
ВТРАТ ГАЗУ
Омельченко Т.І.
Науковий керівник – Слатова О.М., ст. викладач
У всі часи актуальним є питання економного споживання енергії
та природного газу, а сьогодні, в період скорочення використання імпортованого газу з інших країн, це питання стоїть найгостріше. І вирішувати його необхідно комплексно, наприклад, застосовуючи високоефективне сучасне газовикористовуюче обладнання. Останнім часом
на ринку України представлена велика кількість такого обладнання,
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одним з яких є нові генератори Generac, які працюють як на природному, так і на зрідженому газі. Це нове покоління газових електростанцій з потужністю від 5 до 13 кВт. Головними перевагами генераторів
є екологічність (викиди шкідливих речовин мінімальні) і низька собівартість виробленої електроенергії. Всі основні компоненти генератора, включаючи і двигуни, виробляються компанією самостійно, що,
безсумнівно, є гарантією якості і надійності готової продукції.
Газовий генератор Generac створений на унікальному двигуні
технології OHVI ™ (Overhead Valve Industrial), розроблений компанією Generac спеціально для своїх газових генераторів. Родзинкою технології є спеціальна плазмова обробка стінок циліндрів і кілець, яка
знижує тертя, що дозволяє двигуну ефективно працювати тривалий час
на повну потужність без безпеки перегріву. Одночасно з цим знижується споживання газу і суттєво збільшується ресурс двигуна.
Малопотужний газовий генератор Generac змонтований в спеціальному шумоізолюючому кожусі з антикорозійним покриттям, що надає легкий доступ до всіх вузлів пристрою. Додатковий захист від
впливу на навколишнє середовище дає полімерна підставка, що дозволяє встановлювати генератор на будь-яку поверхню.
Електрогенератор оснащений компенсаційним стабілізатором напруги, що гарантує якісне і надійне електроживлення мікропроцесорної техніки і електроніки.
Для забезпечення гарантованого автозапуску газові генератори
Generac (Дженерак) мають спеціальний режим самотестування QuietTest, при якому відбуваються регулярні автоматичні запуски двигуна.
Додаткова комплектація передбачає АВР (блоки автоматичного введення резерву), системи підігріву акумулятора і охолоджуючої рідини,
а також бездротовий дистанційний моніторинг.
Застосування такого сучасного обладнання дозволить більш ефективно і економно використовувати енергію, природний та зріджений
газ, причому без істотного впливу на навколишнє середовище.
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄКТА
ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
Компанієць І.В.
Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент
Припинення індустріального розвитку та поступова зупинка й
руйнація промислових об’єктів привели до того, що багато фабрик і
заводів, які зведені в минулі століття, в даний час перебувають у вкрай
занедбаному стані. Тому перепрофілювання даних об'єктів, впрова33

дження нових, актуальних функцій, обумовлює економічний, соціальний, культурний, психологічний і естетичний розвиток районів. Під
перепрофілюванням розуміється зміна функції не тільки самих будівель, але й території яку вони займають та створення нових соціальнокомунікативних зон.
На жаль, редевелопмент в українських містах не отримує широкого поширення через ряд причин (в основному економічних), а якщо і
трапляються такі проекти, то частіше заводи забудовуються житлом
або перетворюються в бізнес-центри, а про створення виставковомузейного комплексу мало хто замислюється. Нові музеї чи модернізовані під музеї старі підприємства здатні подарувати нове життя покинутим або неблагополучним територіям, при чому музеї в багатьох
випадках стають не просто місцем тяжіння жителів і туристів, а й архітектурною та містобудівною домінантою. Одним з найперших прикладів організації музею на промислової території по праву можна вважати Музей науки і промисловості MOSI (Museum of Science and
Industry) в Манчестері (Великобританія). Цей музей є частиною Національного музею науки і промисловості, який злився з Національним
музеєм науки в 2012 р. В музеї є численні дисплеї, що розповідають
про залізничних локомотивах і про рухомий склад, про літаки і про
космічні апарати. Також одним із прикладів є торгово-розважальний
комплекс «Мануфактура» в Польщі (м Лодзь), що розташувався на
території колишньої фабрики Ізраїля Познанського. Крім кафе, барів,
готелі і величезної кількості магазинів, даний комплекс вміщає три
музеї (музей міста Лодзь, музей фабрики і музей сучасного мистецтва
«MS2»).
Як об'єкт для повного редевелопменту обрано харківський елеватор по вул. Конарева, близько Південної залізниці. Він не використовується з 1993 року, в 2008 році розпочато демонтаж, на даний час роботи заморожені.
В межах магістерської роботи пропонується проект нового місця
громадської активності. Адже сьогодні Харків – це науково-діловий
центр Слобожанщини який потребує офісних центрів, виставкових
майданчиків, місць для науково-дослідної діяльності. Територія має
гарні транспортні розв’язки, близьку відстань до центру, знаходиться
поруч з залізничним вокзалом.
Елеватор має 4 корпуси в яких планується провести реновацію з
якісним розвитку складу приміщень та їхніх площ відносно існуючих.
А саме – створити виставкові, конференційні, мультимедійні, розважально-видовищні заклади, мережу магазинів. Запропонований комплекс
повинен доповнити інфраструктуру центру міста, а також стати важ34

ливим соціальним об’єктом у цьому районі Харкова. Основною ідеєю
естетичного вирішення комплексу є створення новітнього футуристичного образу.
У містах Східної Європи останні роки зріс інтерес інвесторів до
деградованих промислових територій, особливо, довкола історичних
центрів міст, тому ця територія повинна стати важливим елементом
розвитку загальноміського центру. На жаль, сьогодні у Харкові переважає стихійна перебудова, демонтаж та розбудова колишніх промислових будівель та споруд, їх територій та просторів. Проте для створення якісного міського середовища необхідні стратегічні та комплексні, науково обґрунтовані ідеї щодо реновації комплексу промислових
територій.
ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО
СЕРЕДОВИЩА
Чепурна М.Є.
Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент
Ефективність реконструкції житлових будівель в умовах ринкових відносин визначена потребами економічного і соціального розвитку суспільства. З кожним роком житловий фонд помітно старішає, збільшується ступінь зносу житлових будинків. Старіння, різночасності
термінів служби окремих елементів, втрата цінних історикоархітектурних якостей веде до необхідності реновації існуючої житлової забудови.
Особливо гостро проблема реконструкції житлових будинків стоїть у великих містах, і г. Харків не є винятком.
Значущою проблемою в містобудівної ситуації є велика кількість
житлових будинків, які потребують реновації, в основному будинку
старої споруди до 1950 р і перших масових серій.
Характерними особливостями таких житлових будинків (до 1950
р) є: застаріла комунальна (коридорна) система планування, тісні санвузли і кухні, а також недостатня несуча здатність міжповерхових перекриттів через малий переріз несучих балок і великий термін експлуатації.
Будинки перших масових серій, так звані «хрущовки», мають
відчутний моральний знос, який проявляється в недосконалості планувальних рішень квартир (незручне планування, малі розміри кухонь,
прихожих, санвузлів, недостатня висота поверху) і невідповідність
експлуатаційних якостей огороджувальних конструкцій: низькі вимогам теплозахисту, гідро- і звукоізоляції, а також малий запас міцності
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конструкцій. Ці будинки відрізняються великим енергоспоживанням,
що призводить до підвищення експлуатаційних витрат, які стають додатковим фінансовим тягарем для власників житла.
На сьогоднішній день фактичні обсяги реконструкції не відповідають необхідним. Скорочення бюджетного фінансування капітального ремонту житлових будинків, що почалося з 90-х рр. XX століття,
призвело до значного зниження обсягів реконструкції. Своєчасно не
відремонтовані будинки переходять в розряд ветхих та аварійних, коли
їх реконструкція вже недоцільна.
Житловий фонд м Харкова характеризується великою кількістю
будівель різних періодів споруди, які потребують реконструкції, тому
процес реконструкції житлових будинків необхідно розвивати в двох
напрямках: реконструкція історичного центру зі збереженням і оновленням старого опорного житлового фонду, цінного з містобудівних,
архітектурних і історико-культурних характеристик ; реконструкція
житлової забудови періоду масового індустріального домобудівництва.
Тому економічна мета реконструкції житлових будівель - їх повна адаптації до сьогоднішніх архітектурно-будівельних стандартів починаючи від змін зовнішнього вигляду (надбудова поверхів, мансард, застосування останніх розробок в області дизайну екстер'єрів,
благоустрій прилеглих територій), закінчуючи зміною функціонального навантаження споруди, що забезпечити комфортність середовища
проживання населення і створить передумови для ефективного розвитку елементів забудови і оздоровлення міського середовища.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВИХ ПРОСТОРІВ У ПРИМІСЬКІЙ
ЧАСТИНІ ВЕЛИКИХ МІСТ
Попов Д.Ю.
Науковий керівник – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент
Темою дипломного проекту, який готується до захисту в червні
поточного року є «Організація торгових просторів у приміській частині великих міст»
Торговельні центр, що пропонують товари з колекцій відомих
брендів зі значними знижками носять назву аутлети або аутлет центри.
На тлі глобальної економічної кризи, торговельні центри такого
формату є найбільш швидко зростаючою концепцією роздрібної торгівлі в США, Європі та Азії. Існування таких центрів обумовлено бажанням людей в умовах скорочення бюджету споживання і доходів
скористатися можливістю купувати якісні речі за зниженими цінами.
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Аутлет є торговим центром під відкритим небом, де товари продають без торгових націнок за оптовими цінам. Кількість магазинів,
розташованих на одній земельній ділянці і об'єднаних єдиною схемою
функціональних зв’язків і мережею вулиць, може варіюватися від декількох десятків до кількох сотень. Відмінною рисою є і те, що на товари діють цілорічні знижки від 30 до 70%. Торговельні площі належать девелоперським компаніями і здаються в оренду торгівельним
фірмам. Реалізація проекту в форматі аутлет-центру може бути обгрунтована наявністю адекватного попиту з боку орендарів.
Створення аутлет-центру можливо у регіонах з сильно розвиненою торгівлею і добре налагодженої системою логістики. Маржа по
дисконтованого товару невелика, і його подальше транспортування та
пов'язані з нею витрати операторам торгівлі мало цікаві. Однак головною умовою є значна кількість платоспроможного і потенційно зацікавленої в форматі населення. Міста України, які відповідають цій
базовій умові - Київ, Харків, Одеса, Львів.
Для економіки регіону існування такого комплексу дуже корисно. Аутлет-села, що знаходяться поза традиційними для туризму містах, однак, недалеко від них, забезпечують роботою населення, що
живе поруч. Крім того, вони означають податкові надходження, що
йдуть в місцевий бюджет.
Вибір території для створення аутлетів вимазає передбачає вирішення містобудівних ряду завдань, серед яких організація доступу до
аутлет-центру громадським транспортом, забезпечення місць для паркування особистого транспорту, складських територій з можливістю
розвантаження залізничних вагонів і автомобільного транспорту, організація внутрішнього простору і прогулянкової зони, а також інженерної інфраструктури.
Таким чином, на сьогоднішній день розвиток системи аутлетцентрів в Україні є актуальним. Цей формат торговельної нерухомості
вже підкорив США, країни ЄС, Сполучене Королівство, Австралію,
Японію і Китай і продовжує розвиватись.
ФОРМУВАННЯ МІСТ-СУПУТНИКІВ КИЇВСЬКОЇ
АГЛОМЕРАЦІЇ
Адаменко А.В.
Науковий керівник – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент
Темою науково-дослідної роботи є «Формування Київської агломерації» які входять до її складу.
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Міська агломерація – це компактне скупчення населених пунктів,
головним чином міських, місцями зростаються, об'єднаних в складну
багатокомпонентну динамічну систему з інтенсивними виробничими,
транспортними і культурними зв'язками. Формування міських агломерацій – одна зі стадій урбанізації. Близькість населених пунктів іноді
дає так званий агломераційний ефект – економічну і соціальну вигоду
за рахунок зниження витрат від просторової концентрації виробництв і
інших економічних об'єктів в міських агломераціях.
Вважається що в Україні, агломерації утворилися навколо всіх
міст-мільйонників і навколо багатьох інших великих міст і є частиною
процесу масової урбанізації, що намітився на території сучасної України ще в рамках Російської імперії наприкінці ХІХ століття, коли виникла Одеська агломерація, найстаріша на території сучасної України.
За радянських часів стимулом до урбанізації стала масова індустріалізація. Саме в радянський період оформилося абсолютна більшість сучасних агломерацій України, включаючи нині найбільшу – Київську,
яка найменше страждає від депопуляції.
Київська агломерація – це моноцентрична міська агломерація з
яскраво вираженою поясно-секторальною структурою сформувалася
на перетині кількох важливих залізниць Києва та області. До її складу
входить вся територія міста Києва та частина території Київської області. Ця агломерація є лідером по переважним показникам в межах
України, але має досить низький рівень залученості в глобальні культурно-економічні процеси.
Київська агломерація простягається вздовж річки Дніпро. Головні чинники існування: столиця України, річка Дніпро, перетин головних транспортних шляхів, центр розвиненого сільськогосподарського
району.
Населення агломерації становить до 4 млн. людей. Структура агломерації містить три зони – ядро, перший і другий пояс міст супутників. Деякі міста стільки розрослися, що сформували свої агломерації.
До них відносяться:
1) Броварська: Бровари, Калинівка, Велика Димерка – 110 тис.
чоловік;
2) Ірпінська: Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель – 90 тис. Чоловік;
3) Обухівської-Український: Обухів, Українка, Трипілля – 50 тис.
чоловік;
4) Вишневська: Вишневе, Крюковщина, Петровське – 40 тис. чоловік;
5) Боярська: Боярка, Тарасівка, Нове – 40 тис. осіб.
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У Київській агломерації, як і в більшості міських агломерацій
світу проявляються загальні риси розвитку: швидке зростання чисельності населення, промисловий розвиток, нарощування соціальних і
екологічних проблем. Все це обумовлювало необхідність досить регулярного і частого виконання проектних робіт з розвитку Києва і Київської агломерації, пошуку нових ефективних шляхів планувального
регулювання розвитку Київської агломерації, а також формування її
планувальної структури. Аналіз цих проектних робіт свідчить, що кожен з періодів в історії проектування Києва та Київської агломерації
відрізнявся новизною підходів і методів планувального регулювання її
розвитку.
ФОРМУВАННЯ ЗОНИ НОСТАЛЬГІЧНОГО ТУРИЗМУ
НАПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА
Функ А.В.
Науковий керівник – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент
Формування зон ностальгічного туризму Харкова як один з аспектів розвитку міста. Цей вид туризму дає можливість багатьом туристам отримати інформацію про свої корені, а також дізнатися ряд історичних фактів про майже нікому невідомі народи, їхній побут і ремесла.
Темою наукових досліджень в межах магістерської роботи «Формування зон ностальгічного туризму» є виявлення пам’яток, які можуть зацікавити колишніх мешканців нашого міста єврейської національності, що іммігрували в наслідок різних причин, або їхніх нащадків і формування навколо них елементів туристичної інфраструктури.
Головним для цієї категорії туристів має бути маршрут по синагогам
міста.
На початку XVIII століття в Харкові стали проводитися ярмарки.
Саме в ті часи сюди потягнулися купці-іудеї з Польщі та Туреччини,
частина з яких вирішила осісти в Харкові - вони і були першими єврейськими поселенцями міста.
Початок туристичного маршруту з умовною назвою «Харків єврейський», на наш погляд, слід почати з вулиці Гражданської, де в першій третині XIX століття була заснована перша синагога. В той час
вулиця мала назву Міщанська, а неофіційно називалася Єврейською.
Архівні і натурні дослідження показують, що в межах кварталу існував
цілій общинно-ритуальний комплекс.
Другим за значущістю об’єктом є хоральна синагога в нагорному
районі, засновниками якої були брати Адольф і Леон Рубінштейни.
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На відміну від «Міщанської», вона відображала життєві установи
соціальної еліти міста.
Слід на мапі міста залишили найбільш відомі представники єврейської діаспори в період з другої половини 19 до першого десятиріччя 20 ст. – вчений І.І. Мечников, архітектор А.М. Гинзбургу, фабрикант Бурас.
Наступним пунктом тяжіння є колишня синагога на вулиці Чоботарській, 17. Ділянку з будинком під синагогу єврейська громада придбала у 1911 році. Через два роки кам'яний двоповерховий будинком
«Чеботарської синагоги стала центром єврейського життя Харкова.
У 1912 році був розроблений і затверджений проект нової синагоги пров. Мордвинівському, нині пров. Кравцова, 15. Автор проекту
архітектор Юлій Семенович Цауне.
Остання 5 синагога, що існувала в зазначений період побудована
в 1911 році на розі провулків Соляниківського та Подільського була
одним з найкрасивіших будівель цього району, вона прикрашала нижню частину Подолу, обрамленого вигином ріки Харків.
В ході проведеного дослідження для детальної розробки проекту
реконструкції було обрано квартал по вул. Громадянській з відновленням Міщанської синагоги та створення навколо неї необхідної інфраструктури.
КОМПАНІЙСЬКІ БУДИНКИ В ХАРКОВІ (початок ХХ ст.)
Цикало К.А.
Науковий керівник – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент
На початку XX ст. до Харкова прибув молодий архітектор польського походження, Олександр Іванович Ржепішевський. За 7 років
діяльності на території міста було втілено в життя 27 проектів житлових і громадських будівель. Близько 20 з них і сьогодні прикрашають
вулиці, будучи пам’ятками архітектури.
В ході дослідження життя та творчості польського архітектора
Олександра Івановича Ржепішевського під керівництвом професора
Л.М.Жванко було виявлене таке явище як «компанійські будинки».
Дослідження життя та творчості польського архітектора Олександра Івановича Ржепішевського було розпочато під керівництвом професора Л. М. Жванко.
Подальші дослідження було показали, що саме О.І. Ржепішевський був автором ідеї створення товариств співвласників багатоквартирних будинків. Що правда назвав їх «компанійські будинки». Квартири в таких будинках були власністю мешканців – здебільшого лікарів,
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інженерів, художників. Інтер’єр квартир індивідуальний для кожної
людини й узгоджувався згідно з її смаками та вподобаннями.
Перший такий будинок з’явився у 1912 році. Знаходиться він за
адресою вул. Римарська, 6. В ньому жив і сам архітектор. Будівля має
високий рівень благоустрою. Вестибюль і сходова клітка прикрашені
декоративними фонтанами. В стильовому оформленні фасаду можна
розпізнати елементи німецького модерну.
А в 1914 році архітектор було збудовано ще один шестиповерховий «компанійський будинок» на Римарській, 19.
В цей будинок переїхав і сам архітектор. Оскільки квартири, що
виходять на вуличний фасад, коштували дорожче, з'явилися прибуткові будинки з дворами, утвореними основним корпусом і бічними. В
них при великій протяжності фасаду вуличні корпуси отримували двох
і трисекційне планування. Це була й спроба піти від дворів-колодязів з
антисанітарними умовами. Крім того, квартири, що виходили вікнами
на вулицю, цінувалися дорожче. Будинок відрізнявся компактним рішенням сходових вузлів, квартир і кімнат. Тут вперше застосовані розсувні перегородки, що дозволяють отримати кімнати площею 50 кв. м.
Секції будинку – двоквартирні, з 4-5 кімнатами в кожній квартирі.
Площі квартир 100-150 кв. м., кімнат – 16-30 кв. м. У частині квартир
санвузол з ванною розміщений в глибині квартири при спальні, другий – при кухні. В Будівлі великі квадратні вікна, легкі дерев'яні еркери, об′єми вирішені просто і виразно.
Майстерність і багата фантазія допомогли авторові створити в
рамках загального конструктивного рішення різні варіанти внутрішньої організації та оздоблення квартир. Так, для одного з лікарів на
першому поверсі була обладнана невелика приватна лікарня, а для художників у мансардному поверсі влаштовані майстерні з верхнім світлом. На другому поверсі містилася майстерня самого Ржепішевського і
його архітектурне бюро, а на верхньому - квартира з художньою студією в мансарді. Всі квартири забезпечені наскрізним провітрюванням.
Для «компанійських» житлових будинків зодчого характерний
високий щепець, що надає історичному центру Харкова цікавий, яскравий силует, який вдало доповнює храмові споруди.
Після революції ці будинки були передані «трудовому народу», і
комфортабельні квартири перетворилися на комуналки.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСТА ЗМІЇВ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Скринник Н.О.
Науковий керівник – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент
Україна багата на історичну та культурну спадщину, рекреаційні
можливості. Багато малих міст України мають низький рівень соціально-економічного розвитку, але володіють значним культурноісторичним та природним потенціалом.
На основі курсового проекту було досліджено місто Зміїв та перспективи розвитку туризму в ньому.
Зміїв - адміністративний центр Зміївського району, районний
центр Харківської області, оснований в 1640 р. та розташований в 42
км від Харкова на березі річки Сіверський Донець.
Зміївський район є одним з найбільш живописних районів Лівобережної України. Найдавніша річка Сіверський Донець, річки Уди,
Мож і чисельні озера, прибережні гірські кручі і широкі тераси.
На території Зміївщина розміщено багато цікавих, унікальних
об’єктів. Тут виявлено сотні археологічних пам’яток. На території району відкриті поселення (селища), городища, кургани-могильники та
інші пам’ятки матеріальної культури різних археологічних епох – від
неоліту (VI - III ст. до н.е.) до епохи Київської Русі (XI – початок XIII
століття), від XVI століття і до наших часів.
Одним з мальовничих місць Зміївщини та Слобожанщини є територія Національного природного парку «Гомільшанські ліси». На території цього парку проходять екскурсії, проводять наукові дослідження, відпочиває населення. В Харківській області це поки що єдиний об’єкт природно-заповідного фонду найвищого статусу. В 12 км
від Змієва знаходиться відомій курорт Коропови Хутора.
Важливу роль в організації туризму в Змієві відіграє річка Сіверський Донець. Правий гористий берег Дінця, покритий листяним лісом, лівий берег лісовий. На звивистих ділянках Дінця багато пляжів і
зручних місць для стоянок.
Все перераховане є рекреаційними ресурсами, які в даний час використовують не повною мірою. Існує ряд унікальних туристичних
маршрутів, які в залежності від поставлених цілей, характеру місцевості і пори року розділяють на піші, водні, лижні та велосипедні.
Доцільним є розвиток річкового туризму, наприклад, сплави по
річці на байдарках. Сіверський Донець ідеально підходить для такого
виду туризму, тому що ця річка має нижчу категорію складності. На
пологих берегах можна обладнати комфортабельні стоянки. Туристи
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можуть легко дістатися до берега, вивантажити речі для зупинки і залишитися на ніч.
Подальший розвиток туристичної галузі потребує певних інвестицій, в тому числі формування місць відпочинку туристів, туристичних притулків, баз відпочинку, тощо. Ця галузь потребує залучення
інвестицій, які будуть сприяти створенню нових робочих місць, залучення молоді до активного відпочинку та здорового способу життя,
розвитку міста та підвищення його соціально-економічного рівня.
ВИКОРИСТАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЯРІВ В М. ХАРКОВІ
Шмуля І.В.
Науковий керівник – Лінник І.Е., д-р техн. наук, професор
Яружно-балкова система є серйозною і небезпечною перешкодою
для містобудування. Вона розділяє міські території, ускладнює їх
транспортні зв'язки, при цьому створюючи необхідність будівництва
всіляких інженерних споруд; дороги, будівлі і споруди, інженерні підземні мережі, розташовані поблизу зростаючих ярів, підлягають загрозі стійкості.
Балки і яри в межах м Харкова займають близько 1390 га (близько 3% загальної площі міста), глибина деяких досягає 18-20 м. Деякі з
них мають ділянки з відвалами промислово-побутових відходів. Більшість балок і ярів мають постійні водотоки – Олексіївська балка, Саржин Яр, Глибокий Яр, Кітлярчин Яр, Монжосов Яр, Очеретянка.
У процесі розвитку міста було засипано багато ярів, проток річок,
заплавних озер. Особливо це характерно для лівобережжя р. Лопань.
Скорочення дренуючої мережі вплинуло і на баланс підземних вод
міської території і сприяє розвитку підтоплення в центральній частині
міста.
Від місця розташування в межах міста ярів і важливості даної території яру для міського будівництва, залежить благоустрій і характер
освоєння території.
Яри на території міста можна використовувати в наступних цілях:
- розміщення в яру житлової та комунально-господарської забудови (малоповерхова забудова і гаражі на схилах Олексіївської балки,
Саржиного Яру, Глибокого Яру);
- прокладка міської вулиці (спуск Клочківській);
- прокладка інженерних підземних комунікацій;
- будівництво спортивної арени з використанням схилів яру для
трибун, або інших спорткомплексів і майданчиків;
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- пристрій каскаду ставків або штучних водойм;
- організація садів, парків міського або районного значення (Саржин Яр).
Згідно Генерального плану м. Харкова (2003 р.) пропонуються
наступні заходи щодо використання і благоустрою існуючих ярів:
- на Олексіївській балці виконати розчистку існуючого ставка в
районі вулиці Клочківської та русла водотоку зі зміцненням укосів на
ділянці від впадання в р. Лопань до шляхопроводу по вул. Дерев'янко.
Вище шляхопроводу по вул. Дерев'янко передбачається створення водойми з будівництвом греблі і водоскидних споруд;
- в балці Саржин Яр виконати роботи по відновленню ставка в
Ботанічному саду і декоративного ставка в районі проспекту Науки;
здійснити регулювання русла зі зміцненням укосів збірними залізобетонними плитами На відрізку від гирла до лісопаркової зони;
- в балці Глибокий Яр влаштувати три ставки і відвідний канал.
На відрізку від пр. Тракторобудівників у верхів'ї балки доцільно пристрій каскаду декоративних ставків. Від гирла до вул. Академіка Павлова водотік, що протікає по дну яру, слід укласти в труби;
- в балці Кітлярчиному Яр планується будівництво декоративного
ставка. Нижче вул. Гвардійців Широнінців передбачена розчищення
русла яру і берегоукріплення. Від греблі ставка по вул. Леся Сердюка
передбачається берегоукріплення залізобетонними плитами;
- в балці Манжосов Яр передбачено будівництво декоративного
ставка, а нижче ставка по вул. Леся Сердюка русло струмка, що протікає по дну яру, пропонується укласти в лоток. На ділянці від гирла до
вул. Леся Сердюка - спрямити русло водотоку зі зміцненням укосів
посівом багаторічних трав.
В даний час ведуться роботи по реконструкції Саду Шевченка.
Яр, який знаходиться в центрі саду, біля головного входу в зоопарк
згідно з проектом реконструкції, буде заповнений водою, навколо нього побудують набережну з зоною для фотографування. Крім цього
пропонується пристрій фонтану і водоспаду.
В цілому до 2025 р передбачається провести протиерозійні заходи на 814 га, в тому числі невідкладних заходів – на 310 га.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА СПОРУД
Нелюбін О.С.
Науковий керівник – Завальний О.В., канд. техн. наук, доцент
Границі великих міст України безупинно розширюються, а підприємства які колись були розташовані на периферії опиняються в
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історичному центрі, з усіх боків оточені житловою забудовою. Ці заводи перестають відповідати сучасним вимогам, тому вони закриваються зовсім ,або потужності переносяться за існуючі межі міста.
Території та будівлі таких підприємств залишаються занедбаними і не приносять жодної користі місту, так наприклад в Києві закинуті території заводу «АРТЕК» мають площу приблизно 0,45 км2, та 50 га
території заводу «Серп и Молот» в Харкові, який в 2005 році був визнаний банкротом.
Тому постає актуальним питання реконструкції промислових територій та споруд зі зміною їхнього функціонального значення.
Реконструкція - перебудова існуючих об’єктів і споруд (будов)
цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов
проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення і покращення
якості продукції та ін., пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, основних техніко-економічних показників.
Існує проблема, пов’язана з реконструкцією деяких промислових
територій, тому що споруди які на ній розташовані відносяться до
пам’ятників історії архітектури, або мають художню цінність, наприклад Одеський кранобудівельний завод «Карян», «ООО Київський завод солодових екстрактів» раніше пивний завод Ріхтера , та інші.
Повний демонтаж таких споруд неможливий тому що вони охороняться законом України «Про охорону культурної спадщини», тому
єдиним правильним рішенням є реконструкція та створення з цих будівель приміщень типу «Лофти».
Лофт (англ. Loft – горище) – стиль, архітектурний напрям в дизайні інтер'єрів ХХ-XXI століть, для якого житловий або офісний простір створюється шляхом переобладнання горищних приміщень, або
будівель промислової зони.
Реконструкція промислових підприємств в об’єкти громадського
обслуговування має багато переваг. А саме:
По-перше, велика висота поверхів, мінімальна кількість несучих
конструкції, великі прольоти дозволяють гнучко формувати внутрішній простір згідно з сучасними вимогами функціонального зонування.
По-друге, як правило добре налагоджена транспортна інфраструктура та зручні під’їзні шляхи автотранспорту, велика промислова територія навколо будівлі дозволяє створити паркінги, та благоустрій,
що відповідають потребам сучасних торгових, офісних та розважальних комплексів.

45

По-третє, час на реконструкцію як правило значно менший в порівнянні з новобудовою, а також такі проекти дозволяють зменшити
витрати на реалізацію за рахунок особливостей стилю «лофт», а саме
відкритих елементів конструкцій та внутрішніх комунікацій, які потребують мінімум оздоблювальних робот, а деякі зовсім залишаються
у первинному вигляді.
Реконструктивні заходи обираються згідно з індивідуальним проектом, можуть використовуватися спеціальні заходи по посиленню
несучої здатності конструкцій та збільшення кількості поверхів, а саме
посилення та гідроізоляція фундаментів, реконструкція стін та колон,
посилення несучої здатності перекриття.
На підставі вище сказаного можна зробити наступні висновки: на
території України існує велика кількість незадіяних та занедбаних
промислових територій та об’єктів, які з економічної точки зору мають
вигідне розташування в інфраструктурі міста.
Реконструкція даних підприємств та їхніх територій в «лофти»
дозволяє вирішити цілий ряд питань, а саме покращити інфраструктуру міста, створити нові робочі місця, збільшити надходження коштів
до бюджету за рахунок функціонування занедбаних територій та покращення естетичного обліку міста.
МІСЦЕ МІСТА У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ДЕРЖАВИ
Коваль І.С.
Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, ст. викладач
На сучасному етапі українського державотворення проблема адміністративно-територіального устрою є досить актуальною. На державному рівні розробляється концепція удосконалення адміністративно-територіального устрою України, завданням якої є визначення та
аналіз актуальних проблем в цій сфері, з’ясування правових, організаційних, фінансових та інших засад їх вирішення; здійснюється підготовка проекту Закону «Про адміністративно-територіальний устрій
України», у якому необхідно розвинути відповідні положення Конституції України.
Важливе місце у системі адміністративно-територіального устрою держави займає місто, оскільки місто – це не лише адміністративно-територіальна одиниця, не лише населений пункт. Передусім це
арена функціонування відповідної територіальної громади, простір, у
якому виникають, реалізуються та захищаються різнопланові інтереси:
індивідуальні та колективні, державні та місцеві, соціальні та економі46

чні. Міста не тільки віддзеркалюють усі соціальні, економічні, політичні, господарські процеси, які відбуваються у суспільстві. Вони мають власні закономірності розвитку та функціонування, є центрами
економічного, політичного та духовного життя людини.
Конституційно-правовий статус міст в Україні є результатом
складної та тривалої еволюції цих населених пунктів, яка відбувалася
під впливом ряду чинників: від статусу міст-держав грецьких колоній
у Північному Причорномор’ї до їх занепаду; від самоврядних людських поселень, які детермінували виникнення державності у докняжі
часи та період Київської Русі, до запровадження європейських форм
самоврядування у містах у вигляді магдебурзького права; через бурхливий розвиток міст у період міських реформ часів входження українських земель до складу Російської Імперії до радянського етапу вітчизняної історії, який характеризувався високою урбанізацією та значним збільшенням міст-промислових центрів та виробничих комплексів. Історичний підхід сприяє формуванню сучасної загальної концепції конституційно-правового статусу міста, допомагає визначити його
функції, місце в адміністративно-територіальному устрої України, а
також надає можливість узагальнити та оновити чинне законодавство
у цій сфері.
Сьогодні місто – це основна соціально-економічна і адміністративна одиниця, яка є елементом структури великих і середніх регіонів
України. Міста є важливими центрами промисловості й науки. Саме в
них проявляється політичне життя держави, народжуються передові
суспільні починання, формуються стимули щодо подальшого соціально-економічного розвитку міста і всієї держави в цілому.
Механізм здійснення функцій міста та повноважень міської влади – це система форм безпосередньої діяльності жителів, органів та
посадових осіб місцевого самоврядування, а також інші інститути, які
складають політичну, економічну, нормативну, організаційно-правову
основу життєдіяльності міста та забезпечують оптимальний режим
його функціонування.
На сучасному етапі розвиток кожного міста залежить не лише від
ефективної та зваженої державної політики у сфері місцевого самоврядування, ай, передусім, від активності територіальних громад – самоврядної спільноти людей. Територіальна громада міста може реалізовувати свої функції та повноваження як безпосередньо, так і через
представницькі органи та посадових осіб.
Діапазон функцій, які здійснюють міста, дуже широкий. Систему
функцій міст складають функції, аналогічні функціям держави (зокрема, політичним, економічним, соціальним, культурним, екологічним),
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а також ті, що властиві виключно або переважно містам та суб’єктам
місцевого самоврядування (територіальним громадам, їхнім представницьким органам). При цьому функції міста проявляються у процесі
діяльності самої територіальної громади та обраних нею органів міського самоврядування, а також діяльності підприємств, установ, організацій, які розташовані у місті.
Всі функції міста тісно взаємопов’язані між собою та взаємодоповнюють одна одну. Вони відіграють вирішальну роль у забезпеченні
нормальної життєдіяльності для жителів міста, створюють умови на
достатній життєвий рівень та сприяють створенню умов для максимальної допомоги громадянам у реалізації прав і свобод.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ
Півень О.О.
Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, ст. викладач
Для відтворення найбільш зручних і сприятливих у санітарногігієнічному відношенні розумів проживання населення проводитися
функціональне зонування міської території, що визначає раціональне
взаємне розміщення окремих елементів міста.
Відділення функціональних зон дозволяє створити найкращі умови для праці, побуту та відпочинку міського населення. Чітке розмежування на функціональні зони не завжди були характерним для організації міських поселень. Промислова революція XIX ст. та концентрація виробництва дали визначення новим принципам зонування міст. В
1933 року в місті Афіни (Греція) відбувся ІV інтернаціональній конгрес нової архітектури, який сформував принцип функціонального
зонування як одне з головних положень сучасного містобудування.
Підсумковий документ конгресу, що отримав назву «Афінська хартія»,
став абеткою сучасного містобудування. Загальне функціональне зонування територій поселень в Україні здійснюється згідно з опрацьованими для міста, селища міського чи типу села генеральними планами.
Генеральний план міста – це документ, який визначає призначення міських територій для потреб житла, виробництва, відпочинку, розташування основних громадських комплексів, трасування вуличної й
транспортної мережі, заходів з охорони довкілля та ефективного використання міських земель. Згідно з ДБН 360-92 «Містобудування. Планування й забудова міських і сільських поселень», міська територія по
функціональному призначенню та характеру використання, розділя-
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ється на такі основні функціональні території, або зони: сельбищна;
виробнича (у т.ч. комунально-складська); ландшафтно-рекреаційна.
До сельбищної зони входять ділянки житлових будинків, громадських установ, у т.ч. науково-дослідних, проектних, навчальних та інших інститутів, внутрішньо-сельбищна вулично-дорожньої й транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари та інші об'єкти зеленого будівництва ї місця загально користування.
Сельбищні зони розміщуються у взаємозв'язку з ландшафтом, з
навітряної стороною щодо вітрів переважних напрямків, а також вище
за течією річок по відношенню до промислових та сільськогосподарських підприємств з технологічними процесами, які є джерелами викидів у навколишнє середовище шкідливих та неприємних за заходом
речовини. Територія сельбищної зони повинна розташовуватися на
ділянках з ухилу до 8% з напрямком схилів на південний-схід, південь,
південний-захід, бажано біля зелених насаджень та водного простору.
У межах сельбищних зон розміщується переважно житлова та
громадська забудова, яка повинна мати зручний зв'язок з місцями праці, центром міста та зонами відпочинку.
Виробнича зона призначена для розміщення промислових підприємств і пов'язаних з ними виробничих об'єктів, у т.ч. комунальноскладських, санітарно-захисних зон промислових підприємств, споруджень зовнішнього транспорту й шляхів сполучення, внутрішньоміської вулично-дорожньої й транспортної мережі. Виробничі зони розміщуються з урахуванням забезпечення зручних транспортних та пішохідних зв'язків із сельбищними зонами. Промислові території повинні
розміщуватися з підвітряної сторони, відносно сельбищної території,
та мати добрий зв’язок із залізницею, автомобільними дорогами та
водним шляхом, які будуть забезпечувати підвезення сировини та вивезення готової продукції.
Комунально-складська зона винна розміщуватися, як і промислова, з підвітряного боку по відношенню до сельбищної зони. Склади
повинні мати зв'язок із залізницею та транспортний зв'язок з сельбищною зоною.
До ландшафтно-рекреаційної зони входять озеленення й водні
простори в межах забудови міста і його зеленої зони, а також інші
елементи природного ландшафту. До її складу можуть входити лісопарки, ландшафти, що охороняються, землі сільськогосподарського використання та інші угіддя, позаміські зони масового короткочасного й
тривалого відпочинку, та курортні зони. Ландшафтно-рекреаційні зони
розміщуються на території природних комплексів міста, тісно
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пов’язуються з сельбищними територіями та зеленою зоною приміської зони.
У умовах великого сучасного міста чітка диференціація міських
територій за типом функціонального використання часто викликає
труднощі з огляду на тісне переплітання різноманітних функцій.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
В МІСТОБУДУВАННІ
Мущенко Н.В.
Науковий керівник – Черноносова Т.О., ст. викладач
Метою роботи є аналіз доцільності використання сонячної енергії
при розробці і реалізації комплексу заходів щодо підвищення енергоефективності існуючої міської забудови з урахуванням покращення навколишнього середовища.
В останні роки все більше уваги приділяється раціональному використанню енергетичних ресурсів, так як їх вартість поступово зростає. Зменшити витрати тепла, електроенергії, води можливо лише при
реалізації низки дорогих заходів. Для забезпечення комфортних умов у
будинках використовуються види палива, які не тільки забруднюють
навколишнє середовище, але і з часом можуть вичерпатися. З цієї причини багато фахівці звертають свою увагу на альтернативні джерела
енергії, зокрема на енергію сонця.
Сонячна енергія відновлюється природним шляхом без участі
людини. Це один з екологічно безпечних енергетичних джерел, який
не забруднює навколишнє середовище. Можливості застосування сонячної енергії практично необмежені, а в порівнянні з електростанціями сонячне випромінювання в кілька разів більше.
Сьогодні в світі сонячну енергію використовують за допомогою
колекторів (повітряного, плоского, вакуумного) і сонячних батарей.
Повітряні сонячні колектори за своїми якостями нагадують ефект теплиці. Вакуумні колектори можуть використовуватися круглий рік,
оскільки складаються з комплексу вакуумних трубок і здійснюють
передачу тепла в накопичувальний резервуар через незамерзаючу рідину (теплоносій).
Найбільш активно в теперішній час використовують сонячні батареї, які являють собою набір модулів, що сприймають і перетворюють сонячну енергію. Простота конструкції, монтажу, а так само довгий термін експлуатації дозволяє встановлювати їх на відкритих територіях, дахах будинків, фасадах. Сонячні батареї здатні виробляти і
накопичувати енергію як в сонячний так і в похмурий день. Установка
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батарей з кутом 450 дозволить очищатися снігом та дощами від забруднень, тим самим не потрібно додаткового обслуговування. Даний кут
нахилу надасть можливість уловлювати більшу кількість сонячних
променів, ніж при горизонтальному положенні.
Використання сонячної енергії має свої переваги і недоліки. До
переваг належать: відновлюваність сонячної енергії, її рясність і доступність. Застосування колекторів та сонячних батарей не забруднює
навколишнє середовище і має мінімальний вплив на клімат, а безшумність їх роботи не є подразником для населення. Незважаючи на ряд
переваг висока вартість облаштування сонячними накопичувальними
елементами обходиться в чималу суму на початковому етапі, а період
окупності становить 6-7 років. Території сонячних електростанцій займають досить великі території. Незважаючи на те, що порівняно з
виробництвом і переробкою інших видів енергоресурсів сонячна енергія найбільш дружня до природного середовища, деякі технологічні
процеси виготовлення сонячних панелей супроводжуються викидом
парникових газів, трифториду азоту та гексафториду сірки.
На ряду з іншими видами альтернативної енергії – сонячна є
більш надійною. Україна так само як і інші країни підтримує розвиток
сонячної енергетики. На території держави вже створено три сонячні
електростанції: Дунайська в Арцизському районі Одеської області
(182 380 модулів, 80 га), Лазурне в Садовському районі Херсонської
області (40 тис. модулів, 20 га), Старокозаче в Одеській області
(185 952 модулів і 41 інверторна станція, 80 га).
ТРАНСПОРТНІ ПРОБЛЕМИ ВЕЛИКИХ МІСТ
Деркач А.Ю.
Науковий керівник – Чепурна С.М., асистент
Найбільшою нагальною проблемою останніх років є перенаселеність великих міст, а внаслідок, цього транспортні проблеми в мегаполісах Особливо в скрутному становищі опинилися центри міст. Відсутність обхідних магістралей призвела до перевантаження вулиць
центрів транзитними транспортними потоками.
У більшості випадків транспортну проблему центрів міст намагаються вирішити шляхом реконструкції центральних вулиць в місцях
виникнення транспортних заторів, що призводить до зворотного ефекту. Мінімальна поліпшення умов руху через центр міста сприяє залученню додаткових транспортних потоків і, отже, додаткового завантаження центру транспортом, не пов'язаним з його обслуговуванням. В
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результаті, після короткочасного поліпшення ситуації транспортні затори знову утворюються в тих же «проблемних» вузлах.
Рішення транспортних проблем центрів міст вимагає комплексного підходу. Він повинен включати в себе формування потужних обхідних магістралей з хорошими умовами руху, які дозволять відвернути транспортні потоки з центральної частини міста і звільнити їх від
транспорту; організацію мережі перехоплюючих парковок на периферії центру; створення безтранспортних пішохідних зон і мережі пішохідно-транспортних під'їздів в до соціально-культурних об'єктів
центру.
Слід зазначити недостатню кількість мостів, шляхопроводів і
транспортних розв'язок на магістральних вулицях міст, велику ступінь
зношеності і недостатню пропускну спроможність діючих штучних
споруд, що значно знижує пропускну здатність мережі в цілому.
Стрімке зростання кількості автомобілів за останні 5-10 років
привів до того, що проблема паркування, зберігання автотранспорту в
крупних містах стала справжнім соціальним лихом.
Найбільш гостро проблема розміщення парковок варто в центрах
міст. Висока щільність забудови і відсутність вільних територій для
будівництва автостоянок посилюється в даний час безсистемним розміщенням об’єктів громадського призначення.
Без детального містобудівного аналізу і чіткої політики в цьому
питанні організація місць зберігання і парковок автомобілів може стати нерозв'язною проблемою.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ
Зотов Ю.В.
Науковий керівник – Чепурна С.М., асистент
Промисловість значною мірою є визначальним сектором національної економіки. Аналіз стану промисловості показує, що в даний
час основними проблемами її розвитку є нестійкість, уповільнення
темпів зростання в попередні роки, зниження найважливіших показників ефективності виробництва, повільне поліпшення структури промислового виробництва і експорту, досить високий фізичний і моральний
знос основних виробничих фондів, високий рівень витрат ресурсів.
Промислові будівлі і споруди складають величезний відсоток серед
інших міських будівель. Такі будівлі вкрай важливі для забезпечення
життєдіяльності промислових міст.
У структурі сучасного міста, що розвивається, в останні роки
проблема реновації промислових територій є особливо актуальною.
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Під терміном реновація розуміється адаптивне використання будівель,
споруд, комплексів при зміні їх функціонального призначення.
Доцільність реновації, впровадження альтернативних функцій
зумовлюють соціальні, економічні, психологічні, історичні та естетичні чинники.
Одним з най більш дієвих сценаріїв для переходу з існуючого виробництва на природно новий рівень, реорганізації або перепрофілювання організації є реконструкція промислових об'єктів.
Економічно обґрунтоване таке рішення при необхідності великих
конструктивних змін існуючих будівель, приведення організації у відповідність з міжнародними стандартами або збереження унікального
архітектурного вигляду споруди. Промислові будови повинні відповідати високим вимогам безпеки та комфорту. Навпаки, в завдання таких споруд входить збільшення ефективності робочих процесів і створення нових центрів розвитку території.
Політика реновації промислових територій особливо актуальна
для міста Харкова. Харків може втратити унікальні пам'ятки промислової архітектури, якщо міська влада не прийме вирішальних заходів
щодо їх відновлення. Багато будинків фабрик і заводів, побудовані в
минулих століттях, сьогодні перебувають у вкрай занедбаному стані,
залишаючись при цьому пам'ятками архітектури.
Повернути всім пам'ятникам первісний вигляд без інвестиційних
коштів сьогодні не представляється можливим, саме тому місто покладає великі надії на орендарів і власників історичних будівель. Політика
створення чогось нового, переосмислення промислових будівель, призведе до припливу коштів, інвесторів, зробить можливим відтворення і
підтримання пам'яток.
КОТЕДЖНІ СЕЛИЩА – ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Фалендушев Т.Ю.
Науковий керівник – Чепурна С.М., асистент
До кінця ХІХ століття заміське житло вважалося елітним і було
доступно аристократам, іменитим городянам або вищому духовенству.
На початку XX століття з розвитком дачного будівництва, створенням
дачних селищ і початком типової дачної забудови таке житло зміг собі
дозволити і середній клас - викладачі та службовці. Масове дачне будівництво зумів задовольнити всі верстви населення: забезпечені громадяни купували або, як правило, знімали на літо будинок з прислу-
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гою, гарячими обідами і роялем, менш забезпечені задовольнялися
простим одно-двокімнатних будиночком у селі, на березі річки.
У 90-х роках XX ст. Почався справжній дачний бум. Сотні тисяч
городян кинулися отримувати ділянки і зводити на них найрізноманітніші споруди – від крихітних однокімнатних будиночків до палаців,
які не поступаються царських резиденцій.
На зламі тисячоліття в Україні з'явився попит вже не просто на
поодинокі заміські будинки, а на котеджні селища, а також на ще зовсім недавно екзотичні види житла як таунхауси і садиби.
Котеджні селища стають одним з найбільш перспективних напрямків розвитку ринку нерухомості. Будівництво таких селищ проводиться за містом, де є можливість освоювати великі майданчики, тоді
як у великих містах, і м. Харків не виняток, висока щільність забудови,
практично неможливо отримати велику ділянку землі під комплексне
освоєння.
Розвитку котеджних селищ за межею міста сприяє зміна пріоритетів жителів міста – велика увага приділяється здоровому способу
життя, спокою і комфорту. Останнім часом все частіше переваги віддаються «організованим селищам» з закладеної в проект інфраструктурою і упорядкованими котеджами, виконаними в єдиному архітектурному стилі. Покупцям найбільш цікаві селища, розташовані в 1525 км від Харкова, в екологічно чистій зоні.
Останнім часом на ринку індивідуального житла України стала
з'являтися така новинка як таунхауси – зблоковані котеджні секції з
окремим входом і невеликою ділянкою землі для кожного власника.
Найбільш вдалим місцем розміщення таунхаусів служать віддалені від центру райони міст, або ж, навпаки, ділянки в історичному
центрі міста, де неприпустимо існують жорсткі обмеження висотності
будівництва. Таунхаус можна розглядати як щось середнє між звичайною квартирою і заміським будинком, що сполучає їх переваги. Недарма цей вид нерухомості так поширений в Європі.
Наявне сьогодні пропозицію споруджуваних і готових котеджів і
таунхаусів в околицях Харкова розрахована на різний смак і гаманець,
від «бюджетних» проектів до елітних селищ.
ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ПРОСТОРІВ ВЕЛИКИХ МІСТ
Косенко Д.Ю.
Науковий керівник – Чепурна С.М., асистент
Освоєння підземного простору у великих містах набуває величезне значення через дефіцит міських територій, постійного зростання
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населення, різкого збільшення загазованості і недостатнього розвитку
міської інфраструктури. Питаннями освоєння підземного простору
займається підземна урбаністка.
Майже у всіх великих містах світу йде процес активного освоєння підземного простору для розміщення транспортних та інженерних
систем, об'єктів торгівлі і побутового обслуговування, складів та автостоянок, вирішення різних питань багатофункціональності мегаполісів.
При цьому найбільш повно зберігається довкілля для розміщення парків і рекреаційних зон і значно зменшується забруднення від автомобільного руху.
У ході розвитку підземної інфраструктури необхідно враховувати
ряд обставин, насамперед вплив техногенних процесів на екологію
підземного простору, на стан гідрогеологічного середовища, а також
архітектурно-художнє оформлення споруджуються функціональних
підземних центрів та об'єктів.
При освоєнні підземного простору використовуються практично
всі напрями сучасного підземного будівництва, менеджменту і консалтингової практики.
Освоєння підземного простору у великих містах часто пов'язане
зі складними інженерно-геологічними та гідрогеологічними умовами,
наявністю вже побудовані і експлуатуються підземних споруд, таких,
як фундаменти існуючих будівель, об'єктів транспортної та інженерної
інфраструктури міста, а в деяких містах наявністю метрополітену, що
в цілому призводить до значного подорожчання будівництва.
ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ
МОДЕРНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ШКІЛ
Ващенко Ю.І.
Науковий керівник – Рапіна Т.В., канд. техн. наук, доцент
Показник енергоефективності економіки України становить менше 50% від середнього рівня країн ЄС. При цьому основним споживачем енергії в Україні є - будівлі, які витрачають більше половини
енергоносіїв. Потенціал енергозбереження для будівель оцінюється в
9 млн. 238 тис. toe, що відповідає 11,4 млрд. м3 природного газу.
Велика частина будівель в Україні вимагає істотної модернізації.
Більше 80% будівель були побудовані в 1960-1970-і роки. Вони були
виконані відповідно до чинних будівельних норм СРСР, питання енергоефективності будівель не розглядалися в якості пріоритетних. Тому
метою даного дослідження є пошук найбільш оптимального рівня ене-
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ргоефективної модернізації будівель шкіл в Україні з урахуванням європейського досвіду в даному напрямку.
Виконане дослідження показало, що в Україні, як і в країнах ЄС,
економічно доцільним є створення будинків з нульовим енергетичним
балансом навіть в умовах реконструкції.
З огляду на те, що в Україні більше 80% будівель (і будівель шкіл
в тому числі) вимагає модернізації дуже важливим є правильний вибір
варіанту модернізації. І ми вважаємо за доцільне орієнтуватися не на
мінімально встановлені вимоги в Україні, а прагнути до реалізації актуальних в Європі вимог, що дозволить наблизиться до європейського
рівня енергоефективності будівель.
Важливим моментом також є екологічні переваги по створенню
будинків з нульовим енергетичним балансом, при цьому викиди СО2
скорочуються більш ніж на 80%. Для будівель шкіл є важливим і соціальний фактор. У сучасних екологічних будівлях буде підтримуватися
оптимальний мікроклімат необхідний для комфортного перебування
дітей, і у учнів вже зі шкільних років буде формуватися дбайливе ставлення до енергії та природних ресурсів.
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛА
Стеценко Т.О.
Науковий керівник – Рапіна Т.В., канд. техн. наук, доцент
Майже кожен другий українець живе в багатоповерховому житловому будинку, збудованому за часів Радянського Союзу. Тарифи на
енергопостачання, які постійно підвищуються, і часто поганий технічний стан будинків створюють проблеми для мільйонів власників квартир в Україні. До 2017 року тарифи на газ буди підвищенні в 6,5 разів
у порівнянні з тарифами 2013 року. В той же час, 80% енергії втрачається, половина з них – в самому будинку через нещільні вікна, неізольований фасад, зношені системи теплопостачання. Причина цього
полягає в тому, що десятиріччями не було проведено належного поточного ремонту, так як мешканці будинків через низькі тарифи на енергопостачання не замислювались над питаннями енергозбереження.
Єдиним вірним рішенням цієї проблеми є комплексна термомодернізація будівель. Термомодернізація – це комплекс заходів по утепленню будівлі та модернізації інженерних систем з метою їх приведення у відповідність до сучасних вимог з енергоефективності.
Починати процес термомодернізації треба з енергетичного аудиту, в результаті якого може бути визначений комплекс заходів щодо
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підвищення енергоефектвності, етапи і послідовність їх здійснення,
окупності.
Приведення існуючої будівлі лише до мінімальних сучасних вимог по утепленню та вимогам до інженерних систем, дозволяє заощадити 50-60% на опаленні та гарячому водопостачанні.
Утеплення будівлі являє собою посилення теплоізоляції зовнішніх стін, горищних перекриттів, перекриттів над підвалом, а також заміною застарілих вікон і дверей на енергоефективні.
Модернізація інженерних систем включає удосконалення систем
електропостачання, теплопостачання та гарячого водопостачання.
Модернізація системи опалення складається із таких етапів:
- модернізація теплового пункту, яка дозволить знижувати чи
підвищувати температуру теплоносія в системі опалення всього будинку залежно від погодних умов.
- балансування системи опалення, яка дозволяє вирішити проблему нерівномірного розподілу тепла в стояках (у будинку стояки,
розташовані ближче до джерела тепла, перегріваються, а ті, що далі, –
недогріваються).
- установка радіаторних терморегуляторів, яка дозволить у кожній квартирі й кожній кімнаті створити свій мікроклімат.
Якщо розглянути бюджет повної термомодернізації багатоквартирного будинку, то вартість заходів розподіляється приблизно таким
чином: 12% – заміна вікон; 12% – модернізація теплового пункту та
балансування стояків; 12% – установка терморегуляторів на радіатори;
64% – заходи з утеплення будівлі.
Наразі багато власників квартир зрозуміли, що термомодернізації
може бути не тільки способом заощадити на тарифах але й хаходом,
що підвищуватимете вартість житла на ринку нерухомості за рахунок
покращення прижитлової території.
НОВЕ ЖИТТЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
Колодезний А.В.
Науковий керівник – Мороз Н.В., ст. викладач
Згідно загальноприйнятим визначенням, промислові будівлі, виробничі будівлі промислових підприємств, будівлі, які призначені для
розміщення промислових виробництв і забезпечують необхідні умови
для праці людей і експлуатації технологічного обладнання. Як самостійний тип будівлі промислова будівля з'явилися в епоху промислового перевороту, коли виникла потреба у великих приміщеннях для машин і численних робочих. В даний час відбувається суттєвий спад
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промисловості, у зв'язку з чим величезні промислові комплекси та будівлі перейшли в епоху переродження. Перший такий досвід з’явився в
США внаслідок економічних проблем початку минулого століття. У
часи Великої депресії в США зупинилося безліч промислових підприємств. Звільнені виробничі приміщення розпродали, а нові власники
здали їх в оренду. Вартість такого житла була низькою. Тому вчорашні
фабрики швидко облюбували представники творчих професій – небагаті і невибагливі в побуті. Найчастіше будівлі закритих заводів реконструюють під бізнес-центри. "Промислові цехи колишніх заводів – це
величезний опен-спейс. Перевага цих будівель в тому, що вони будувалися з найменшою кількістю внутрішніх несучих стін. Там були чавунні або сталеві опори, на яких трималися бетонні перекриття. Висота
стель цих цехів близько трьох – трьох з половиною метрів. Це простір
досить легко перебудувати під офіси, бізнес-центри і житло. На практиці будівлі колишніх підприємств, перероблені під комерційні або
житлові об'єкти отримали назву «loft» в дослівному перекладі означає
«горище». Тобто це додаткове, нежитлове приміщення.
Сьогодні все частіше індустріальний дух є одним з віянь сучасного мистецтва. В подібних приміщеннях проходять виставки та культурно-масові заходи. Колишні ангари переобладнують в клуби, не особливо змінюючи їх зовнішній вигляд. Бо так модно.
Один з таких прикладів є «Центр мистецтв і медіатехнологій» в
Карлсруе знаходиться в Німеччині. Блоки будівлі фабрики широкі (висота триповерхового будинку) і розташовані навколо десяти внутрішніх дворів. Будівля виконана з бетонних рам з використанням цегляної кладки по всій поверхні фасадів. Будівля є пам'яткою промислової
архітектури. Реконструкція промислового об'єкта була також
спрямована на створення природного комплексу навколо будівлі, рисунок 1.

Рисунок 1 – Карлсруе – центр мистецтв і медіатехнологій
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Хоча з точки зору економічної доцільності простіше здійснити
проект редевелопмента території: змінити існуюче зонування, здійснити знесення будівель і звести на цьому місці житло, формат. який потребує ринок, але все ж залишаються такі реконструйовані об'єкти як
пам'ятники архітектури і вони мають право на нове життя та перетворення їх на нові та сучасні будівлі.
РЕНОВАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ
Гараган І.М.
Науковий керівник – Панкеєва А.М, асистент
Сучасні міста, особливо великі та найбільші, є місцями високої
концентрації підприємств різних галузей промисловості. Промислові
території в структурі міста та його територіальному балансі посідають
важливе місце. Вони впливають на величину міста, його планувальну
структуру та архітектурний вигляд.
Становлення ринкової економіки, зміни у державному устрої
призвели до змін у промислово-виробничому комплексі міста. Багато
заводів скоротили обсяги виробництва або припинили своє існування.
Наслідком цих перетворень стала поява значних за площею територій,
які використовуються вкрай неефективно або не використовуються
взагалі На цих територіях, а також на невикористаних виробничих
площах діючих підприємств, на різних умовах землекористування розташувались малі підприємства, комерційні склади, бази та інші структури.
Сьогодні промислові формування існують самі по собі, як правило не реконструюються і не розвиваються, в наслідок чого вони
сприймаються зонами відчуження і перешкоджають планувальному і
функціональному розвитку міст та негативно впливають на композиційну єдність міського середовища.
Ефективне використання промислових території стало основною
проблемою в країнах світу. Вирішення цієї проблеми проходить за
двома основними напрямками. З одного боку – модернізації виробництва і перехід його на новий високотехнологічний рівень, з другого боку – комплексного перетворення промислових територій для створення багатофункціонального розвинутого міського середовища. Перетворення колишніх промислових об'єктів під житлові структури, офісні приміщення, музеї, виставкові павільйони, торгово-розважальні
комплекси широко використовуються у світовій практиці.
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Реновація це адаптація існуючого об'єкту за рахунок зміни функціонального призначення будівлі, споруди, комплексу для подальшого
його використання.
Одним з прикладів реновації промислової території є гігантський
парк на березі Лейк Юніон, майже в центрі Сіетла. На території колишнього вугільно-газового заводу вдалося трансформувати вежі, димоходи, труби і ангари в різнокольоровий дитячий лабіринт. Центральну
котельню перетворити на майданчик для пікніка зі столиками і грилем,
а компресорно-витяжний вентилятор - в дитячу площадку для гри.
З 1994 року перетворюють старі виробничі зали, печі та інший
промисловий інвентар Металоплавильного заводу в Дюсбурзі (Німеччина) під нові цілі – бункери перетворили в скалодром, а колишній
газовий контейнер – в басейн. На зеленій зоні парку тепер можливо
прогулятися пішки або проїхатися на велосипеді, а вночі парк сяє кольоровими світловими інсталяціями.
Реновація віденських газометрів (Австрія) полягає у збереженні
будівель газометрів, які мають історичну цінність. У газометрів вийняли технічну начинку і залишили тільки цегляну частину і дах. Кожен
газометр був розділений на 4 частини: нагорі розмістили квартири, на
середніх поверхах – офіси, внизу - розважальні заклади, а в цокольному приміщенні – шопінг-центри.
Таким чином, запобігання подальшої внутрішньої та зовнішньої
деградації виробничих територій можливо лише через інтеграцію їх до
складної структури міста і адаптації до нових містобудівних і економічних процесів.
ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА
Кальченко В.С.
Науковий керівник – Панкеєва А.М, асистент
В енциклопедичних словниках ландшафтну архітектуру визначають як мистецтво, мета якого – гармонійне поєднання природного
ландшафту з місцевістю, освоєної людиною, в тому числі з населеними
пунктами, різними архітектурними комплексами та іншими спорудами. Вона дозволяє формувати гармонійне середовище для людини,
використовуючи для цього ландшафтні компоненти й штучні об'єкти.
Сфера її діяльності включає садово-паркове мистецтво, озеленення і
благоустрій житлових територій, вулиць і доріг, міських центрів, промислових районів, сільськогосподарських підприємств, історичних
ландшафтів, охоронюваних територій.
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Поняття «ландшафтна архітектура» вперше було застосовано для
визначення цього виду діяльності в США в XIX столітті, у зв'язку з
тим, що міста стали вторгатися в природу, і виникла необхідність вирішувати питання включення її в середовище міста.
В останні час слова «ландшафтна архітектура» і «ландшафтний
дизайн» часто вживаються як синоніми. Однак, різниця між двома поняттями існує. Ландшафтна архітектура – це гармонійна організація
природного простору. Дизайн же має на увазі більш глибокі перетворення, коли місцевість не просто організується, а перетворюється в
нове, предметне середовище. В результаті зміни ландшафту створюється штучне середовище, призначене для життєдіяльності людини,
хоча при її створенні активно використовуються і природні ресурси це рельєф, водні джерела, флора і т.д.
Сьогодні до основних сучасних напрямків в міському ландшафті
відносять: перетворення занедбаних ландшафтів, рекультівіровання
земель (розробка та будівництво парків в кар'єрах і ярах, на місці меліоративних земель); проектування ландшафту спеціального призначення, спрямованого на оздоровлення людей, культурний відпочинок, туризм та ін.;розміщення парків і зелених насаджень в штучних просторах (на дахах будівель, як житлових, так і господарського призначення; в інтер'єрі бізнес-центрів, торгових і розважальних центрів, озеленення прибудинкових територій, майданчиків біля магазинів, ринків);виділяється екологічна спрямованість (збереження природних лісопаркових зон при будівництві міста, відтворення зелених насаджень,
створення куточків природи в урбанізованих містах);створення нових
об'єктів ландшафтного мистецтва (закладка міні-парків і бізнес-парків,
парків відпочинку на виробничих майданчиках, парків-атракціонів,
парків-скульптур, озеленення автодоріг, інженерних комунікацій і
т.п.);створення зон для споглядання і медитації, на зразок знаменитих
японських садів та ін.
Засобами формування ландшафтних композицій є вертикальне
планування територій, її інженерне обладнання, пристрій пішохідних,
транспортних і візуальних комунікацій, спроектованих з урахуванням
художньої образності проекту.
Очевидно, що в XXI столітті ландшафтна архітектура набуває все
більшого значення як найважливіший засіб формування якісно нового
середовища існування людини.
Таким чином, у сучасних умовах «замовником» і власником садово-паркових ансамблів повинні стати муніципалітети, юридичні та
фізичні особи. А також, можливо впевнено говорити, що XXI століття
є «золотим» століттям у розвитку садово-паркового мистецтва у світі.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РЕНОВАЦІЇ
МІСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ
Конотоп А.В.
Науковий керівник – Гайко Ю.І., канд. техн. наук, доцент
При прийнятті рішення про реновацію промислової забудови архітектурна та просторово-територіальна концепція реновації повинна
спиратися на комплексний аналіз майбутнього проекту, беручи до уваги наступні фактори: необхідність збереження історичного вигляду
об'єкта; поєднання запланованого об’єкта або об’єкта, що реконструюється з містобудівними планами розвитку навколишніх територій як по
архітектурним вимогам, так і по концептуальному розвитку території;
відповідність існуючих або запланованих приміщень по конфігурації,
площам, інженерно-технічними показниками і призначенням, прогнозованим запитам потенційних покупців або орендарів об'єкта; співвідношення очікуваної ефективності вкладення фінансових коштів з планованими архітектурними та будівельними витратами, спрямованими
на зміну вигляду і призначення об'єкта; наявність або можливість збільшення навантаження на існуючі комунікації, мережі та інфраструктуру.
Концептуальне проектування реновації промислової забудови
включає:
1. Формування чіткого розуміння цілей в зв'язку з реалізацією
проекту: інвестиційні цілі – ключові інвестиційні критерії (ризики,
очікувана прибутковість на вкладені кошти, термін реалізації проекту,
вимоги щодо ліквідності проекту); функції, які виконує девелопер в
рамках проекту (розробка проекту, отримання необхідних дозволів,
проведення тендеру серед підрядників, продаж земельної ділянки, залучення фінансування, експлуатація та ін.); досягнення балансу між
фінансовими цілями і громадськими завданнями.
2. Аналіз ділянки забудови. Для цього необхідно вивчити всю наявну документацію по ділянці, а також розглянути наступні питання по
проекту: місце розташування ділянки, основні фізичні характеристики;
існуюча транспортна інфраструктура і доступ на ділянку; існуючі будівлі на ділянці; навколишня забудова; інфраструктура і комунікації;
передбачувана кількість рівнів і поверхів запланованої проектом будівлі.
3. Аналіз конкуренції проекту. Необхідно проаналізувати існуючу і майбутню конкуренцію в даному сегменті, в тому числі в районі
ділянки забудови. Дане дослідження включає в себе опис сильних і
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слабких сторін конкуруючих об'єктів, аналіз їх переваг та недоліків
щодо розглянутої ділянки забудови.
4. Аналіз попиту з боку потенційних орендарів (користувачів)
повинен містити наступну інформацію: профіль потенційних якірних і
міні-якірних орендарів; потреби орендарів щодо розміру приміщень;
вимоги орендарів по розташуванню приміщень всередині торгового
(офісного) центру; оцінку загальної кількості приміщень, які можуть
бути орендовані на підставі опитування представників різних груп
орендарів.
5. SWOT-аналіз. На підставі проведеного аналізу визначаються
сильні і слабкі сторони проекту і робляться висновки про ризики і перспективи його розвитку.
6. Розробку декількох варіантів концепції проекту та вибір найбільш оптимальної концепції. На підставі проведеного аналізу попиту і
пропозиції розробляється і порівнюється кілька варіантів концепцій і
виробляються рекомендації по найбільш оптимальній концепції проекту: розмір проекту; розташування різних типів забудови на ділянці;
попередні оцінки загальних і орендованих площ проекту; попередні
оцінки орендного доходу.
7. Попередній фінансовий аналіз. Проводиться аналіз найбільш
ефективного використання з урахуванням зміни типу використання
території з метою порівняння різних сценаріїв розвитку ділянки.
8. Завдання архітекторам. Представляються рекомендації: за технічними характеристиками будівлі; по дизайну; по найбільш оптимальному внутрішньому розташуванню приміщень; по числу паркувальних місць, кількості рівнів парковки і т.п.
Підвищення економічного потенціалу міста шляхом реновації
промислової нерухомості ґрунтується на нових підходах: по функціональному використанню промислових територій, містобудівних і архітектурних вимог до існуючих промислових об'єктів, споживчим вимогам, інженерним параметрам, інвестиційним і юридичним аспектам.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ШЛЯХІВ
Дубешко Г.Б.
Науковий керівник – Вяткін К.І., канд. техн. наук, ст. викладач
У наш час будь-яка сухопутна траса являє собою складний ансамбль інженерних і архітектурних споруд.
Проблема доріг для України, з її безкрайніми просторами, актуальна донині, не кажучи про часи, що передували появі шосейних і залізних доріг, автомобілів, поїздів і літаків. Пересування по країні за63

ймало багато часу, було пов'язано з численними труднощами і навіть
небезпеками. Дорога становила значну частину життя, а, отже, і культури, в самому широкому сенсі слова.
В процесі експлуатації автомобільні дороги та дорожні споруди
піддаються багаторічному і багаторазового впливу рухомих автомобілів і природно-кліматичних факторів.
Під спільною дією навантажень і клімату в автомобільній дорозі і
дорожніх спорудах накопичуються втомні і залишкові деформації,
з'являються руйнування. Цьому сприяє поступове зростання інтенсивності руху, і особливо збільшення осьових навантажень автомобілів і
частки важких автомобілів у складі транспортного потоку.
Дорожньо-експлуатаційна служба виконує великий обсяг робіт з
утримання та ремонту дороги, але за багато років експлуатації обсяги
залишкових деформацій в дорожніх конструкціях можуть наростати, і
дорога застаріває фізично. Тому постає актуальним питання реконструкції дорожньо-транспортних шляхів.
Реконструкція – перебудова існуючих об’єктів і споруд (будов)
цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов
проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення і покращення
якості продукції та ін., пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, основних техніко-економічних показників.
Основними і достатніми заходами для наведення порядку на дорогах України можуть стати:
• заміна пучинистого ґрунту досить великим шаром щебеню, що
запобігає промерзання доріг взимку;
• створення надійної системи дренажу, здатної швидко і ефективно відвести надлишки води в разі великого весняного паводка або прориву придорожнього трубопроводу;
• прокладка геотекстилю для захисту щебеневого шару від засмічення.
Згідно зі звітом про глобальну конкурентоспроможність країн в
сфері транспорту Україна посіла 75 місце. Якщо говорити про якість
автомобільних доріг – 134 місце з 138-ми можливих.
Реконструкція дорожньо-транспортних споруд має переваги. А
саме: По-перше, дозволяє транспорту досягти більшої середньої швидкості на магістралях міського значення. По-друге, підвищення рівня
безпеки для водіїв.
Не усі дороги потребують капітального ремонту та реконструкції,
за рахунок цього проекти відновлення доріг в Україні будуть значно
економічнішими ніж прокладання доріг наново.
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Реконструктивні заходи обираються згідно з індивідуальним проектом, можуть використовуватися спеціальні заходи по посиленню
товщини основи доріг та заміни ґрунтів.
Щоб довести українські дороги хоча б в рівня білоруських, державі доведеться протягом наступних 10 років виділяти щорічно
100 млрд. грн на ремонт.
На підставі вище сказаного можна зробити наступні висновки: на
території України існує велика кількість занедбаних дорожньотранспортних шляхів, які потребуюсь реконструкції.
Реконструкція дорожньо-транспортних шляхів дозволяє вирішити цілий ряд питань, а саме покращити транспортну інфраструктуру
міст, створити нові робочі місця(за рахунок підприємств, які будуть
відкриватися уздовж відремонтованих магістралей), збільшити надходження коштів до бюджету за рахунок функціонування занедбаних
територій.
ОГЛЯД ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ
МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В МІСЬКИХ
ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ
Чала А.О.
Науковий керівник – Гордієнко С.М, ст. викладач
Маломобільні групи населення (МГН) – люди, що відчувають
труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, або необхідної інформації, а також при орієнтуванні в просторі. МГН кожен
день стикаються з проблемами пересування по місту. Пішохідні переходи створені для комфортного і безпечного руху з одного боку вулиці
на інший. Але, як це не рідко спостерігається в Україні, переходи абсолютно не пристосовані для пересування інвалідів.
Окрім того, з підземними пішохідними переходами існують певні
проблеми:
- розташування переходу не завжди співпадає з потребами населення;
- в переходах та біля них часто немає навігації;
- пішохідні переходи не обладнані для комфортного та безпечного пересування маломобільних груп населення.
Сьогодні в Україні налічується 2,7 млн. інвалідів і їх кількість
щороку збільшується (у 1993 році їх було 2,1 млн. чоловік).
Аналіз стану існуючих підземних переходів Харкова показав, що
вони знаходяться в поганому стані. Жителі міста часто не користуються переходами, тому що знаходитись в них небезпечно.
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У Харкові в підземних переходах встановлені пандуси виключно
під кутом 45 градусів. А це не відповідає вимогам, які до них пред'являються. А саме:
- максимальна висота одного підйому пандусу не повинна перевищувати 0,8 м, а ухил – перевищувати 8%. При перепаді підлоги висотою у 0,2 м, за ходом руху, допускається збільшувати уклон пандусу
до 10%.
- глибина майданчик на горизонтальній ділянці пандусу (при прямому русі або на повороті) повинна бути не менше 1,5 м.
- уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висотою понад 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, сходи – на висоті 0,9 м.
Отже, для полегшення пересування мало мобільних груп населення в підземних пішохідних переходах необхідно передбачати пандуси, ліфти або підйомники.
Що до міста Харкова, то воно також потребує модернізації підземних переходів. І основними заходами, яких слід вжити для мало мобільних груп населення, в нашому місті можуть бути:
- будівництво похилих пандусів, ескалаторів і спеціальних підйомників;
- облаштування сходів системою підігріву і неслизькими накладками;
- впровадження системи подачі звукових сигналів для пішоходів з вадами зору;
- внесення відповідних змін до діючої системи навігації.
Окрім вищезазначених заходів, при проектуванні та будівництві
нових підземних переходів у м. Харкові, можуть бути застосовані автоматизовані ліфти. Також слід зазначити, що при модернізації існуючих чи будівництві нових підземних пішохідних переходів вкрай важливо не помилитись при визначенні доцільності влаштування переходу, а вже потім звертати увагу на дотримання відповідних норм.
Вказані заходи можна виконати за рахунок спонсорів та громадських організацій. Зокрема в місті Харкові, функціонують такі товариства, що займаються мало мобільними групами населення. До них відносяться: Харківська обласна організація Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організації інвалідів України», Асоціація суспільних
організацій інвалідів та ветеранів війни, «Джерело» Харківське міське
товариство інвалідів, районні товариства інвалідів. Спираючись на
досвід інших країн наразі можна створити пілотний пішохідний пере-
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хід в м. Харків, який буде не тільки відповідати означеним нормативам
але й буде користуватися певним попитом у мешканців міста.
ПЕРЕМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Герасименко О.С.
Науковий керівник – Вяткін К.І., канд. техн. наук, ст. викладач
Переміщення будівель і споруд – сукупність інженернотехнічних і будівельних робіт, що проводяться з метою зміни місця
розташування будівель.
Сьогодні з різних причин зносяться багато будівлі і споруди, в
тому числі що мають історичну та архітектурну цінність. І в багатьох
випадках їх цілком можна було б зберегти, використовуючи технології
переміщення будівель і споруд, що було зроблено багато разів в різних
країнах в 20 столітті.
Переміщення з одного місця в інше може здійснюватися одним з
двох основних способів: шляхом розбирання об'єкта та його збірки в
пункті призначення, або ж шляхом транспортування об'єкта цілком.
У другому разі не передбачається не тільки повного розбирання
будівель, але і внесення будь-яких значних структурних змін в конструкцію будівлі і втручань в архітектурно-художні елементи. Якщо
відстань невелика, будівля може бути вміщено на тимчасові рейкові
візки. В іншому випадку використовуються колісні платформи. Подібні переміщення можуть бути досить складними і вимагають видалення
виступаючих частин будівлі, таких як димові труби, а також перешкод
на шляху, таких як лінії електропередачі або дерева. У деяких випадках пересування будівель здійснюється без виселення проживають в
ньому людей.
Причини переміщення будівель можуть бути самими різними: від
причин комерційного характеру (наприклад, для поліпшення виду), до
завдань збереження цінних або історично значущих будівель. Переміщення можуть бути зроблені просто за бажанням власника, або для
відділення будівлі від ділянки землі, на якій вона стоїть. Пересування
будівель, як правило, виконується в тому випадку, якщо початкове
місце розташування будівлі було вибрано невдало, і його переміщення
переважно з точки зору містобудування, для приведення планування
районів у відповідність генерального планування[2].
Поступова модернізація технічних засобів дозволила виконувати
весь процес пересування з меншими затратами. Певний крок в цьому
напрямку було досягнуто при використанні механізмів вертикального
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підйому в вигляді механічних, а потім і гідравлічних домкратів, що
дозволило змінити малоефективні громіздкі важільні пристрою.
Проблема переміщення історично значущих будівель і споруд залишається актуальною і в даний час. Економічні розрахунки показують, що в ряді випадків переміщення будівель є більш ефективним
рішенням, ніж його розбирання і утилізація. Актуальність суттєво підвищується при інтенсивному розвитку автотранспорту, коли нeoбхідне
розширення і прокладання нових магістралей і потребується зберігання будівель, маючих aкцeнтнe знaчeння в міській зaстройці.
Доцільність переміщення будівель часто оцінюється з економічної течки зору. При цьому враховуються такі показники, як технічний
стан об'єктів і витрати на підсилення конструктивних елементів, безпосередньо вартість переміщення, в залежності від траси і з урахуванням допоміжних робіт, тривалість, трудoємкість та інші показники.
Як показав досвіт, в більшості випадків будівлю може бути
пeрeдвинутo без порушeння рeжима її праці, бeз висeлeння мешканців,
без зупинки робіт. При економічній доцільності переміщення будівель
ця процедура може привести до зберігання цінних або історично значущих будівель, а також до поліпшення планування районів в співвідношенні з гeнeральним плануванням.
Тому необхідний бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування,
за результатами якого виявляють витрати на альтернативні варіанти.
Визначають, коли буде потрібно більше інвестицій: при знесенні з відтворенням за рахунок нового будинку або при пересуванні, зміні обсягу та інших реконструктивних заходів. У число об'єктів аналізу включають і економічну оцінку коректив проекту розвитку міста.
Рішення вибирають не тільки на основі зіставлення інвестицій на
реконструкцію. Враховують також витрати на подальшу експлуатацію.
Фактор ефективності утримання об'єктів набуває все більшого значення, тому вивчають властивості конструкцій цих об'єктів, наприклад,
теплотехнічні та довговічність, оскільки ці показники є домінуючими в
справі ресурсозбереження та, зокрема, енергозбереження.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ ЖИТЛОВОГО
БУДІВНИЦТВА ПРИ ФОРМУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
МІСТ
Гапонова О.В.
Науковий керівник – Вяткін К.І., канд. техн. наук, ст. викладач
Сучасний стан суспільства характеризується багатьма кризовими
явищами, пов'язаними, перш за все, з технізацією всіх сфер людської
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діяльності. Важливими наслідками цих явищ є виникнення протиріч у
відносинах людини з природою, людини з суспільством. Техногенна
цивілізація, індустріальне суспільство, вимагають колосальних природних ресурсів, приводять людину до того, що вже не в силах забезпечити своє існування за рахунок природних ресурсів. Виникла реальна
загроза життєво важливим інтересам майбутніх поколінь.
Поняття «сталий розвиток» (sustainable development) або, кажучи
коротше, «сталість» (sustainability) означає, що в глобальному контексті будь-який економічний чи соціальний розвиток повинен приносити
покращення навколишньому середовищу, а не шкодити. Тим не менш,
для вчених та спеціалістів поняття сталості – одне з найбільш многозначних понять в дискусіях про наше майбутнє. Воно внесло свої корективи практично в всі дисципліни та професії, а також стало причиною
багатьох складнощів.
Сталий розвиток передбачає збалансоване функціонування трьох
складових: природи, суспільства й економіки. З погляду економіки
розвиток може вважатися сталим лише за умов дотримання балансу
між господарською діяльністю людини і навколишнім природним середовищем. Соціальний підхід орієнтований на боротьбу з нерівністю
можливостей. Екологічний аспект передбачає спрямування зусиль суспільства на збереження природних ресурсів шляхом введення обмежень на різні види діяльності з огляду на віддалені результати впливу
на навколишнє середовище.
Модель сталого розвитку не може виглядати як універсальна
схема, оскільки вона відбиває об'єктивні умови, історичні тенденції,
своєрідність культури, духовний склад населення тієї або тієї країни чи
міста.
За прогнозами багатьох наукових центрів, у поточному сторіччі
основні зусилля з поліпшення якості життя людей і довкілля, підвищення конкурентних можливостей економіки, а також боротьба за ринки збуту товарів ще в більшому ступені перемістяться у великі міста,
мегаполіси. Основне завдання – інформування й залучення всіх городян до розробки стратегії, визначення проблем і перспектив розвитку
міста.
Принципи сталого розвитку:
1) Необхідність ліквідації бідності, особливо в країнах третього
світу, продиктована не тільки гуманними спонуканнями, але й тим, що
це серйозна екологічна проблема.
2) Заможні нації повинні зменшити своє вживання ресурсів та
виробництво відходів.

69

3) Глобальна співпраця по екологічним проблемам втратило статус «легкого шляху», маючи на увазі його слабку ефективність.
4) Змінення світу по шляху до його сталості можливо виключно
при допомозі доходів, заснованих на принципах співтовариства, серйозно сприймаючого локальні культури.
Одна з найбільш сильних тем літератури по сталому розвитку міста, є думка, що якщо ми хочемо вирішити наша проблеми, то повинні
розглядати місто як екосистему. Подібно іншим екосистемам, місто –
відкрита система, споживаюча енергію та ресурси. Його головні екологічні проблеми (і економічні затрати) зв’язані з компенсацією збільшення споживання за рахунок управління відходами життедіяльності
міста, які, відповідно, також збільшуються.
Вивчення міста як цілісності та аналіз траєкторії руху енергії,
споживаємих ресурсів та відходів, дають привід замислитись над системами управління, а також технологіями, які б сприяли реінтеграції
природних процесів, збільшуючи ефективність використання ресурсів
та переробці відходів як цінного матеріала для збереження (чи навіть
виробництва) енергії.
ТЕХНОПАРК ЯК ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Козенятко А.С.
Науковий керівник – Апатенко Т.М., ст. викладач
Головною метою технопарків є досягнення тісного територіального зближення між необхідною для наукових досліджень матеріальною базою, що належить промисловому виробництву, та людським
компонентом наукового потенціалу країни, що формує максимально
сприятливі умови для розвитку інноваційного процесу.
По своїй суті технопарк являє собою науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять дослідні інститути, лабораторії,
експериментальні заводи з передовою технологією, створювані на заздалегідь підготовлених територіях навколо великих університетів з
розвиненою інфраструктурою.
Згідно визначенню міжнародної асоціації технологічних парків
«Технологічний парк - це організація, керована фахівцями, головною
метою яких є збільшення добробуту місцевого співтовариства за допомогою просування інноваційної культури, а також змагальності інноваційного бізнесу і наукових організацій.
Поняття технопарк широко використовується в світі. Міжнародна
асоціація технопарків особливо відзначає еквівалентність таких понять
як «технологічний парк», «технопол», «технологічний ареал», «дослі70

дницький парк» і «науковий парк». У різноманітних країнах світу Використовують свої терміні. У Великобританії зазвичай використовують термін «науковий парк», у США – «дослідницький парк», у Росії –
«технопарк».
Перші технологічні парки України були створені з ініціативи Національної академії наук України для об’єднання зусиль науки і виробництва на базі Інституту електрозварювання ім. Є. Патона, Інституту
монокристалів та Інституту фізики напівпровідників ім. В. Лашкарьова.
Закономірним є факт прийняття на рівні держави Законів «Про
інноваційну діяльність» та «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні», які орієнтують суспільство на інноваційний розвиток і визначають механізм реалізації інноваційної діяльності.
У нормативно-правових актах чітко визначено мету державної інноваційної політики: створення економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, відродження духовного та інтелектуального потенціалу нації.
Розвиток процесу створення технопарків на базі провідних національних університетів України дозволять зорієнтувати інноваційні
процеси в економіці на створення нових продуктів і технологій, нових
робочих місць, нових наукомістких підприємств і сервісних центрів,
надання допомоги місцевим виробникам в залученні вітчизняних та
іноземних інвестицій на кращих умовах.
РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ В КОНТЕКСТІ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Кащенко К.Ю.
Науковий керівник – Апатенко Т.М., ст. викладач
Економічне зростання повинне відбуватися при розумному використанні енергії, забезпечуючи тим самим якість життя майбутніх поколінь. Це означає, що будівлі повинні споживати мінімальну кількість
енергетичних ресурсів. Актуальним питанням розвитку «зеленої» архітектури видається пошук таких методів і рішень, які дозволять покрити дефіцит теплової енергії, що виникає в результаті забудови ущільнювача, шляхом розкриття наявного потенціалу енергозбереження і
вироблення додаткової енергії на основі поновлюваних джерел.
За останній період «стала» і «зелена» архітектура зв'язується з
енергозбереженням і економією, а усі енергетичні проблеми можна
розділити на проблему енергозабезпечення і проблему енергозбере71

ження. Природно, ці проблеми найтіснішим чином пов'язані між собою. При цьому різні країни мають свої підходи і можливості при рішенні цих проблем.
Європейська класифікація енергоефективних будівель :
•
Будинок з низьким споживанням енергії (low energy house) –
удома з тепловим споживанням не більше 60-70 кВт/ч (м2год).
•
Пасивний будинок (passive house) – питоме річне споживання енергії не перевищує 15 кВт/ч (м2год), при цьому питоме теплове
навантаження на опалювання не перевищує 10 Вт/м2.
•
Будинок з нульовим споживанням енергії (zero – energy
building) – будівля, що має саме той архітектурний стандарт, що і Пасивний будинок, але інженерне обладнане пристосоване для споживання виробленої самостійно енергії. Питоме споживання – 0 кВт/ч
(м2год).
•
Активний будинок/будинок з плюсовою енергією (active
house/energy plus house) – будівля, що виробляє за допомогою спеціальних інженерних систем більшу кількість енергії, чим воно споживає.
Два останні типи будівель повинні повністю відповідати стандартам Пасивного будинку і мати схожі архітектурно-планувальні і об'ємно-просторові рішення, але за допомогою встановленого в них інженерного устаткування задовольняти свої енергетичні потреби (zero –
energy building), і виробляти надлишки енергії (active house).
Комплекс архітектурно-просторових і об'ємно-планувальних рішень при будівництві споруджень житлового типу має бути спрямований в першу чергу у бік підвищення енергоефективності будівлі. Подібні заходи припускають розробку раціональних, енергетично вигідних
концепцій, застосування інноваційних інженерних систем, технологій
енергозбереження, використання високоефективних теплоізоляційних
матеріалів.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ВНЗ
Рихлюк О.І.
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент
Стан багатьох українських вищих навчальних закладів різних
форм власності сьогодні дуже складний. Більшість з них не були підготовлені до різких змін зовнішніх умов, які зумовлені участю України
в процесах інтеграції і глобалізації [1]. Тож, вони мають тепер швидко
і постійно адаптуватися до надзвичайно динамічного зовнішнього середовища. Стратегія ВНЗ найяскравіше демонструє спосіб адаптації
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вищого навчального закладу до умов зовнішнього середовища. Та з
реалізацією стратегії пов’язані певні ризики, для управління якими
потрібно обрати відповідну модель. В табл. 1.1 наведено класифікацію
методів управління ризиками.
Таблиця 1.1 – Класифікація методів управління ризиком
Процедури
керування ризиком
Ухиляння від
ризику
Скорочення
ризику

Передача ризику

Група методів
Методи трансформації
Методи фінансування
ризиків
ризиків
- відмова від ризику
–
- зниження частоти збитку;
- зменшення розміру збитків;
- поділ ризику (диференціація
і дублювання)
- аутсорсинг ризику;
- надання гарантій

- покриття збитку з поточного
доходу;
- створення резервів;
- запозичення (кредитування);
- інші методи самострахування
- страхування;
- перерозподіл ризику серед
групи економічних агентів;
- спонсорство

Проведений аналіз методичних підходів до управління ризиками
проектів у проектно-орієнтованій організації [2, 3], якою є ВНЗ, дає
змогу говорити про доцільність впровадження до стратегічного проектного менеджменту збалансованої системи показників, як інструменту
управління ризиками проектів та програм.
Збалансована система показників – це система управління, яка
забезпечує зворотний зв'язок між внутрішніми бізнес-процесами і зовнішніми показниками, необхідний для підвищення стратегічної ефективності і досягнення результатів. При повному впровадженні збалансована система показників перетворить стратегічне планування з теоретичної вправи в ключову діяльність підприємства.
Використання цієї моделі дасть можливість більш ефективно
управляти ризиками, які виникають або тісно пов’язані з реалізацією
стратегії підприємства.
До переваг цієї моделі можна віднести підвищений контроль внутрішньоорганізаційних ризиків, та більш повне розуміння можливих
ризиків через охоплення відповідних показників зовнішнього середовища.
До недоліків цієї системи можна віднести те, що вона не концентрує увагу на зовнішніх чинниках окрім перспективи клієнтів, в результаті чого, організація може бути захоплена зненацька зовнішніми
ризиками.
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Аналізуючи ту користь, яку приносить впровадження збалансованої системи показників при управлінні ризиками і реалізації проектів
стратегічного розвитку, можна зробити висновок, що використання
цієї моделі є доцільною та виправданою для управління ризиками проектів та програм стратегічного розвитку вищих навчальних закладів.
1. Шевченко О.О. Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретикометодологічний аспект [Текст] / О.О. Шевченко, І.М. Кадикова // Галицький економічний вісник. – 2010. – №3 (28). – С. 5-9.
2. Бабаєв В.М. Стратегія развитку ВНЗ на підставі проектного управління /
В.М. Бабаєв, І.М. Кадикова // Управління проектами у розвитку суспільства: ХІІІ Міжнар. конф., тези доповідей. – Київ: КНУБА, 2016. – С. 43-44.
3. Бабаєв В.М. Інформаційні технології у проектному менеджменті на стратегічного рівні / В.М. Бабаєв, І.М. Кадикова, С.А. Ларіна // Математичне моделювання процесів у економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2016): Міжнародна науково-практична конференція, праці конференції. – Харків: ХНУРЕ, 2016. – С. 10-11.

УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У СИСТЕМІ
СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Власова В.В.
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент
Сьогодні все більше вчених та практиків звертають увагу на те,
що при виборі підходів та методів стосовно стратегічного управління
слід орієнтуватись у більшості випадків на проектне управління [1]. До
проектного менеджменту вдаються на різних рівнях керівництва держави, галузі, підприємства.
У проектному менеджменті увага управлінців має розподілятися
між десяти галузей знань з управління проектами: управління інтеграцією проекту; змістом проекту; термінами проекту; вартістю проекту;
якістю проекту; людськими ресурсами; комунікаціями проекту; ризиками проекту; закупівлями проекту; зацікавленими сторонами проекту.
Вважаю, що для стратегічного менеджменту найбільш важливою та
впливовою на результат є галузь знань з управління зацікавленими
сторонами (чи стейкхолдерами) проектів.
Зацікавлених сторін прийнято розділяти на зовнішніх та внутрішніх. До того ж, у чинній редакції «Керівництва до зводу знань з
управління проектами» (PMBOK® Guide – 5th Edition) оперують поняттям «організаційні групи» – внутрішні стейкхолдери, які взаємовпливають з командою проекту [2]. Особливо слід управляти очікуваннями цих стейкхолдерів [3], бо вони стратегічно важливі, оскільки між
різними бізнес-елементами організації та командою проекту є значна
взаємодія, що суттєво впливає на досягнення стратегічних цілей.
74

1. Бабаєв В.М. Стратегія розвитку ВНЗ на підставі проектного управління /
В.М. Бабаєв, І.М. Кадикова // Управління проектами у розвитку суспільства: ХІІІ Міжнар. конф., тези доповідей. – Київ: КНУБА, 2016. – С. 43-44.
2. Кадикова І.М. Управління внутрішніми стейкхолдерами проектів при реалізації
стратегії програми / І.М. Кадикова, С.О. Ларіна, І.В. Чумаченко // Управління розвитком
складних систем. – 2016. – № 28. – С. 68-74.
3. Кадикова І.М. Управління очікуванням зацікавлених сторін для забезпечення
життєздатності продукту проекту інформатизації / І.М. Кадикова, І.В. Чумаченко //
Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 19. – С. 34-38.

ПРОЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УМОВ ПРОЖИВАННЯ В
ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ
Попов Ю.Р.
Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент
Будівництво – це процес, який включає в себе всі організаційні,
вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні роботи, пов'язані зі
створенням, зміною або знесенням об'єкта. Будівництво – чутливий
економічний показник стану регіонів і держави в цілому. На сьогоднішній день будівельний сектор і сектор нерухомості істотно втратили
свою інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність на ринку,
зокрема, в зв’язку з відсутністю впровадження сучасних будівельних
технологій.
В наслідку низької будівельної активності в Україні спостерігається дефіцит якісної комерційної і житлової нерухомості. Житловий
будинок повинен мати не тільки привабливий зовнішній вигляд, але і
відповідати регіональним особливостям, відображати своєрідність місцевого колориту, поєднуючи з цим сучасний рівень розвитку будівельної техніки та матеріалів.
Постійний моніторинг проектів будівництва житлових комплексів дозволить знайти і розробити план щодо поліпшення і розвитку
забудови. Так, провівши аналіз і ознайомившись з основними тенденціями європейських забудовників, зокрема, проаналізувавши забудови
регіонів Голландії, Данії, Швеції та Німеччини можна виділити наступні їх відмінні риси:
- квартальні забудови середньої поверховості (5-9 поверхів);
- зелені двори;
- відсутність машин у дворах житлових комплексів;
- унікальні фасади для всіх типів будинків;
- вхід на рівні землі;
- продуманий профіль вулиць;

75

- безпечні в'їзди, виїзди і елементи для примусового зниження
швидкості транспортних засобів на території комплексів;
- винесені іменні та гостьові парковки за території будинків;
- центральне кондиціонування;
- використання дахів як терас для дозвілля;
- місця для паркування велосипедів та їх утримання.
Таким чином, суть запропонованого проекту полягає в удосконаленні та доопрацюванні прибудинкової території з використанням сучасних технологій та матеріалів. Це забезпечить не тільки привабливий вигляд, але і убезпечить мешканців від усіх можливих загроз їх
життю, дозволить проводити свій вільний час, не залишаючи територію комплексу.
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ПРОЕКТАХ
Коваль В.С.
Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент
В даний час управління змінами э однією з найбільш затребуваних технологій управління проектами. Часто управління змінами називають найскладнішим мистецтвом керівника, яке вимагає великої майстерності. Особливої актуальності це набуває в сучасному бізнесі, коли постійні зміни вважаються дуже важливими для того, щоб проекти
могли адаптуватися до мінливих чинників [1].
Управління змінами є одним з ключових факторів успішного
впровадження системи якості та розвитку проекту в цілому. Тому з
самого початку робіт необхідно розуміти які зміни можуть відбуватися
в проекті і як ними управляти. Управління змінами дозволить контролювати процес розвитку організації і коригувати хід проекту.
Здатність проекту до зміни – ключовий фактор його успіху в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Управління змінами забезпечує вирішення проблем і завдань, пов'язаних із забезпеченням
захисту проекту від можливого негативного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, внесенням необхідних скоординованих змін і контроль за їх ефективним здійсненням [2].
Модель процесу управління проектами більш детально дозволяє
розглянути порядок дій щодо прийняття рішення і впровадження змін.
Ключовими етапами процесу управління змінами є ініціація зміни і
реєстрація запиту на зміни (RFC). Надалі здійснюється процес, за яким
даний запит буде оброблятися. Модель процесу управління змінами,
розроблену у Business Studio 4.1, представлено на рисунку 1.
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Впровадження процесу «Управління змінами» в систему управління проектами дозволяє ефективно, з мінімальними витратами і дуже
предметно ініціювати, оцінювати, планувати і впроваджувати зміни.
Ініціація зміни від
команди оптимізації

Фільтрація RFC

RFC відповідає
критеріям відбору

Ні

Повернення
RFC відправнику
з поясненнями

Ні

Оповіщення
ініціатора RFC
про причини
неприйняття
зміни

Так
Попередня
оцінка ефекта
впровадження,
строків, витрат

Рішення про
реалізацію зміни
прийнято

Так

Призначення
менеджера
проекту

Виробництво продукту

Організація продажів

Рисунок 1 – Модель процесу управління змінами
1. Чумаченко І.В. Управління проектами: процеси планування проектних дій
[Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередніченко –
Київ: КРОК, 2014. – 673 с.
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2. Ташликова Е.В. Підходи і моделі до управління змінами на високотехнологічних підприємствах / Е.В. Ташликова, Д.Н. Черемних // Молодий вчений: наук. журнал. –
Херсон, 2014. – № 1. – С. 432-435.

ВИКОРИСТАННЯ ГНУЧКИХ МЕТОДОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ
ЗМІНАМИ У ПРОЕКТІ
Євтухова Ю.В.
Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент
Сучасні фахівці все частіше зіштовхуються з проблемою застарілого застосування традиційних, негнучких, методологій в управлінні
проектами. Традиційний проектний менеджмент має на увазі процес
управління, який триває впродовж всього проекту; сам проект розбивається на задачі, які чітко виконуються членами команди. Виконання
наступної задачі не може розпочатися, доки не виконана попередня.
Можна сказати що всі дії, в тому числі і управління таким проектом,
будуть «фіксованими».
Адаптивність проекту до змін забезпечується різними інструментами в традиційному та «гнучкому» проектному менеджменті. Традиційний проектний менеджмент розглядає управління змінами через
процес інтегрованого контролю змін – процес, який триває впродовж
усього проекту і полягає у відхиленні або схваленні запитів на зміни,
які, як правило, генеруються як виходи процесів моніторингу і контролю (рисунок 1). Фактично, мова йде про документування, а не про обґрунтування змін; контроль, а не управління. Отже, досвід традиційного проектного менеджменту щодо управління змінами є недостатнім.
До того ж складність і вартість впровадження змін при традиційному
підході стрімко зростає з початком виконання проекту.
Гнучкі методології управління проектами мають більший ступінь
адаптивності за рахунок своєї ітеративності, але використовуються
здебільшого у сфері IT-проектів. Характерною рисою гнучких методологій є фіксація ресурсів проекту, тобто адаптивність проекту до змін
забезпечується змінами змісту проекту (в традиційних методологіях
зміст є фіксованим).
Спираючись на досвід американських успішних компаній, гнучкі
методології управління були запозичені вітчизняною сферою ITпроектів. Надалі гнучкий метод управління проектами набирає популярності серед інших галузей управління. Звідси постає питання: завдяки ж чому Agile Management завойовує прихильність керівників
усього світу?
Гнучкі методології мають свої особливості та переваги. Проекти
реалізуються спеціально підібраною командою фахівців, які легко ада78

птуються до змін у проекті. Також обов’язковим є контроль на кожному етапі.
На рисунку 1 зображено модель управління змінами у проекті,
побудовану у Business Studio 4.1.
А1 agile
Автор змін

Координатор змін

Формування PCR

Реєстрація PCR у
PCL

Керуючий комітет
проекту

Зацікавлені сторони

Розгляд PCR

Ознайомлення з
результатами

Реєстрація
рішення у PCL та
інформування

Прийняти рішення
в PCR

Неповний PCR

PCL схвалено?

Так

Моніторинг та
реалізація змін
Реалізація змін та
оновлення
інформації щодо
строків, вартості і
т.д.

Відображення
реалізації у PCL

Рисунок 1 – Модель управління змінами у проекті

Ця модель є характерною для традиційного проектного менеджменту. Використання гнучких методологій або їх елементів надасть
більшої адаптивності процесу управління змінами.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ
МАРКЕТИНГУ ПРОЕКТУ
Лепенко Ю.В.
Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент
Під маркетинговими дослідженнями розуміють діяльність зі збору, пошуку та обробки попередньої аналітичної інформації, що має
значення для ринкової успішності проекту.
Маркетингові дослідження є функцією, яка пов'язує рекламний
процес перш за все зі споживачами, а також іншими його елементами
через кількісну і якісну інформацію. Інформація використовується для
того, щоб виявити і визначити можливості і проблеми в галузі маркетингових комунікацій: уточнення, розробки, контролю і оцінки процесу
рекламної комунікації; вдосконалення розуміння рекламного процесу.
У структурі маркетингових досліджень виділяють 3 принципових
блоки, які, в свою чергу, також включають в себе конкретні роботи:
- організація досліджень;
- зовнішній аналіз;
- внутрішній аналіз.
Керуючись логікою рекламного процесу слід зазначити те, що в
ході маркетингових досліджень споживачі мають можливість отримати інформацію для використання принаймні в одному з п'яти пунктів:
- розробка тактичних заходів рекламних стратегій і рекламних
стратегій в сфері рекламних комунікацій;
- поточний контроль (кількісний і якісний) реалізації рекламних
кампаній;
- визначення проблем в сфері рекламних комунікацій;
- оцінка ефективності (результативності) рекламних, кампаній;
- вдосконалення загального уявлення про рекламні комунікації
як явище в процесі.
Програма маркетингу проекту пре6дставляє собою комплекс короткострокових, практичних заходів щодо реалізації раніше сформульованої тактики і стратегії маркетингу проекту. Програма безпосередньо базується на концепції маркетингу.
Під реалізацією маркетингу розуміють виконання дій, які були
раніше заплановані; контроль результатів цих дій, планування і реалізація заходів попереджуючого і коригуючого характеру.
Структура реалізації маркетингу проекту схожа зі структурою
концепції та програми маркетингу. Проектування надходжень, залежних від продаж базується на наступних видах прогнозів:
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-

обсяги продажів по групах споживачів;
обсяги продажів за продуктами та послугами;
обсяги продажів по періодам;
обсяги продажів по групах споживачів;
частка ринку.

ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ У СКЛАДНИХ НЕЛІНИЙНИХ
СИСТЕМАХ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Петрашенко Н.О.
Науковий керівник – Хвостіченко В.В., асистент
Сучасні соціально-економічні умови вимагають застосування нових методів до управління органами місцевого самоврядування. Сталий розвиток міста, як складної нелінійної системи, потребує визначення чітких цілей (SMART) та пріоритетів (SWOT-аналіз).
Органи державного та місцевого управління зіштовхуються зі
складністю адаптації інструментів проектного менеджменту до вітчизняного публічного адміністрування [1]. Інтеграція інструментів та методів проектного менеджменту, їх адаптації до факторів зовнішнього
та внутрішнього середовища міста, є актуальним питанням для управління процесами сталого розвитку міста органами місцевого самоврядування. Здійснення проектної діяльності пов’язано з розв’язанням тих
чи інших питань, що виникають під час функціонування системи.
Проблемами (виклики) можуть виступати нові фактори, що
з’являються у внутрішньому та зовнішньому середовищі, вирішеннями
(розвиток) таких питань слугують проекти, що мають на меті послідовне створення унікального результату.
На рівні територіальних громад вирішенням таких питань повинні займатися органи місцевого самоврядування. Комплексом таких
питань є проблеми сталого розвитку міста, а саме гармонізація економічної, соціальної та екологічної складової. Завдяки адаптованим до
вітчизняних умов методологій (PMBOK) [2] управління проектами та
програмами та використання методологій підвищення якості та досягнення оптимізації процесів проектної діяльності (CMMI) [3] органи
місцевого самоврядування значно підвищують ефективність управління процесам сталого розвитку, та, як наслідок, задовольняють потреби
зацікавлених сторін.
1. Кадикова І.М. Впровадження процесного підходу в діяльність ВНЗ для підвищення якості освіти / І.М. Кадикова, Е.В. Міроевська // Тези доповідей Міжн. науковотехн. конференція «ІКТМ-2011». – Харків: Національний аерокосмічний університет
«ХАІ», 2011. – Т. 3. – С. 20.
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2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth
Edition. 2013. Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square,
BSR/PMI 99-001-2013 USA– 614 p.
3. CMMI for Development, Version 1.3 (CMMI®-DEV, V1.3). 2010. Carnegie Mellon
University Software Engineering Institute, CMU/SEI-2010-TR-033 USA. – 482 p.

ІНФОРМАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА
Жидких І.О.
Науковий керівник – Хвостіченко В.В., асистент
Сучасна тенденція трансформації індустріального суспільства в
інформаційне обумовлене тим, що інформація стала головним ресурсом, необхідним для подальшого розвитку суспільства [1]. Використання органами місцевого самоврядування інтеграції інформаційних
технологій (ІТ) та методів проектного менеджменту є парадигмою сучасного менеджменту в процесах управління стратегією сталого розвитку міста. Вони є невід’ємними складовими для досягнення ефективного результату, а саме задоволення потреб зацікавлених сторін або
стейкхолдерів.
Стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку є не тільки особи, які мають прямий контакт з проектною діяльністю, а й взагалі населення міста. Впровадження інформаційних технологій у проекти сталого розвитку міста слугують не тільки як інструменти покращення ефективності роботи команди проекту, а саме програмне забезпечення Microsoft Project у якому здійснюється календарне планування
проекту та Business Studio, що візуалізує динаміку показників у вигляді індикативних шкал і графіків з будь яким ступенем деталізації для
підтримки прийняття управлінських рішень [2]. Вони також слугують
потужним засобом комунікації з усіма зацікавленими сторонами, завдяки впровадженню CRM-систем, а саме: автоматичних систем
управління (АСУ); створення систем управління базами даних; створення ефективних каналів зв’язку та інформаційних вузлів; створення
систем забезпечення безпечного зберігання та обробки інформації
отриманої від стейкхолдерів.
Ефективним інструментом в процесах управління зацікавленими
сторонами є соціальні мережі, які динамічно розвиваються та набирають популярність як в Україні, так і у всьому світі. Інтеграція соціальних мереж та органів місцевого самоуправління з використанням проектного менеджменту є актуальною та як наслідок може забезпечити
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високий рівень ефективності управління проектами стратегій сталого
розвитку міста.
1. Солових В.П. Синергетична модель державного управління / В.П. Солових //
Теорія та практика державного управління. – Харків: Вид-во «Магістр» ХарРІ НАДУ,
2015. – Вип. 1 (48).
2. Бабаєв В.М. Стратегія розвитку ВНЗ на основі проектного управління /
В.М.Бабаєв, І.М.Кадикова // Управління проектами у розвитку суспільства: ХІІІ Міжнародна конференція, тези доповідей. – Київ: КНУБА, 2016. – С. 43-44.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА
В УКРАЇНІ
Алексєєнко О.В.
Науковий керівник – Гончарова З.В., канд. екон. наук, доцент
На сьогоднішній день сталий розвиток великих міст асоціюють з
темпами висотного будівництва. Саме такі містобудівні перетворення
свідчать про технічний і промисловий потенціал міст, а також є ознакою глобалізації. Світова практика свідчить, що будівництво висотних
споруд обумовлено дефіцитом і, відповідно, великою вартістю земельних ділянок, особливо в центральних ділових районах, інтенсивним
зростанням населення та іншими об'єктивними причинами. Слід зазначити, що у більшості випадків висотні об'єкти зводять виходячи з міркувань престижу, які в подальшому стають символом міста, показником фінансової потужності великих корпорацій або окремих особистостей. Специфічні особливості будівництва та організації висотного
будівництва свідчать, про те що за функціональним призначенням серед висотних будівель переважають окремі висотні будівлі однофункціонального (переважно офісного чи готельного) або багатофункціонального призначення та висотні багатофункціональні комплекси. Як
свідчить світова практика, кількість та темпи зведення висотних будівель в США, Великобританії, Франції, Німеччини, КНР та інших країнах вражають. Проте в містах України спостерігається незначне зростання обсягів висотного будівництва, враховуючи що проектування та
зведення висотних будівель на території України розпочалося ще за
часів існування Радянського Союзу. Зауважимо, що в Україні згідно з
чинним законодавством до висотних житлових і громадських будинків
відносять будинки з умовною висотою від 73,5 м до 100 м включно.
Проектування громадських будинків з умовною висотою більше 100 м
дозволяється виконувати для об’єктів експериментального будівництва згідно з індивідуальними технічними вимогами.

83

Аналіз світових тенденцій висотного будівництва і темпів зведення висотних споруд в містах України свідчить про наявність ряду
проблем, що негативно впливають на зростання реалізації інвестиційно-будівельних проектів висотного будівництва, зокрема: негнучке
законодавство; висока вартість обладнання, проектування та зведення
висотних будівель (природоохоронні технології) з їх подальшою експлуатацією; питання пожежонебезпеки; відсутність досвіду будівництва; узгодження традицій місцевої забудови тощо.
На сьогодні в Україні більшість проектованих та споруджуваних
висотних будівель мають багатофункціональне призначення, причому
перші поверхи, як правило, призначені для розміщення об’єктів торгівлі, банківських установ, кафе та ресторанів, готелів, середні поверхи
можуть мати офісне призначення, а решта поверхів – житлові приміщення.
Наукова новизна роботи полягає у визначенні і систематизації
факторів, що перешкоджають сучасному висотному будівництву в
Україні.
Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій висотного будівництва і виявлення перспективних для розвитку в Україні.
Дослідження проводилось із застосуванням: порівняльного аналізу і наукової класифікації – при уточненні понятійних категорій будівництва; системно-структурний і функціональний аналіз – для аналізу
стану галузі і особливостей її функціонування; спостереження і логічний аналіз, системний, історичний і ситуативний підходи – для дослідження сучасних тенденцій розвитку будівництва; наукової ідентифікації, аналітичної обробки фактичних прогнозних матеріалів, статистичного, зіставно-порівняльного аналізу літературних джерел – для
досягнення достовірності отриманих результатів.
Таким чином, результати дослідження свідчать, про те що:
- в сучасних умовах розвитку українських міст процес зведення
висотних будівель пов’язано з численними перешкодами фінансового,
правового, економічного, містобудівного, екологічного характеру, які
неналежним чином забезпечують формування адекватних умов розвитку ринку висотного будівництва;
- зведення висотних будівель залежить від рівня соціальноекономічного розвитку великих міст і є, перш за все, тенденцією розвитку сучасних мегаполісів.
Враховуючи стрімкий розвиток мегаполісів, висотне будівництво
є досить актуальною темою, яка вимагає в короткі терміни застосовувати багатолітню зарубіжну практику та потребує значних обсягів фі-
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нансування для реалізації інвестиційно-будівельних проектів та вартості продукції висотного будівництва.
ОЦІНКА РИЗИКУ В ОХОРОНІ ПРАЦІ
Олійник А.А.
Науковий керівник – Хворост М.В., д-р техн. наук, професор
Впровадження ризикорієнтованного підходу в галузі охорони
праці є одним пріоритетних шляхів підвищення рівня промислової
безпеки в Україні.
Орієнтування на сучасні європейські тенденції в галузі охорони
праці вимагає впровадження ризикорієнтованного підходу, який ґрунтується на оцінці виробничого ризику на робочих місцях підприємств
та організацій.
Під оцінкою ризику розуміється аналіз небезпек, які з’являються
на робочих місцях в ході технологічного процесу, з подальшим визначенням їх величини і значущості та розробки профілактичних заходів
щодо попередження травматизму працівників.
Планування оцінки

Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Визначення величини ризику

Прийняття рішення про ступінь значущості
ризику

Розробка профілактичних
заходів
Рисунок 1 – Алгоритм оцінки ризику

Оцінка ризику має проводитися систематично та безперервно,
особливо на робочих місцях із підвищеною небезпекою. Результати
мають бути задокументовані, що створює базу для подальшого підвищення рівня безпеки в цілому по підприємству.
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Таким чином, серед заходів із профілактики виробничого травматизму оцінка ризиків посідає провідне місце, оскільки дає можливість
визначити першочергові шляхи щодо підвищення рівня безпеки праці.
1. Мерві Муртонен. Оцінка ризиків на робочому місці: практичний посібник / Мерві Муртонен // Міжнародна організація праці. – VTT – технічний досліджувальний
центр Фінляндії, 2007. – Вип. 1. – 63 с.

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ
ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВПЛИВІВ НА
МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Васильченко Ю.О.
Науковий керівник – Халіль В.В., асистент
Система керування охороною праці на підприємстві (СКОПП) є
базовою основою у забезпеченні безпеки на виробництві. Саме рівень
СКОПП, як складової загальної системи управління підприємством
визначає успішність та безпечність виробничих процесів. Система
СКОПП насамперед визначається наявністю ефективних зв’язків між
усіма її елементами. Тому визначення цих зв’язків, класифікація їх за
відповідними критеріями, встановлення показників, що характеризують їх ефективність та інше, є одним із важливих завдань.
Система керування охороною праці є багаторівневою системою із
цілою низкою підсистем. Усі елементи системи мають постійний
зв’язок між собою та із підсистемами, що знаходяться зовні і в середині. Для того щоб визначити критерії у зв’язках, необхідно розглянути
можливі їх варіанти. Насамперед, ми розглядаємо реальні виробничі
системи, які характеризуються наявністю фізичних та біологічних
(людських) параметрів. У цих системах є вхідні та вихідні сигнали, які
дозволяють судити щодо ефективності процесів керування. У дослідженнях таких систем, необхідно враховувати можливу поведінку
елементів, а саме: автоматичні, вирішальні, самоорганізуючі, передбачуючи, перетворюючи.
Автоматичні: однозначно реагують на обмежений набір зовнішніх впливів, внутрішня їх організація пристосована до переходу в рівноважний стан при виведенні з нього (гомеостаз). Така система характеризується сталістю зв’язків та високим рівнем організації керування.
Людина у такій системі виконує функцію спостерігача при її функціонуванні але людина і створює цю систему. Тому якщо у такій системі
змінювати види зв’язків, то необхідно змінювати усю систему.
Вирішальні: мають постійні критерії розрізнення їх постійної реакції на широкі класи зовнішніх впливів. Сталість внутрішнього струк86

тури підтримується заміною тих, що вийшли з ладу. Система такого
типу характерна для багатьох СКОПП, а саме за результатами низької
ефективності управління, або із інших причин, виконують заміни
окремих елементів систем. Це вимагає певного часу, а тому це може
нанести шкоду підприємству.
Самоорганізуючі: мають гнучкі критерії розрізнення і гнучкі реакції на зовнішні впливи, пристосовуються до різних типів впливу.
Стійкість внутрішньої структури вищих форм таких систем забезпечується постійним самовідтворенням. Для таких систем характерна потужна керівна ланка, рівень якої достатньо високий та може тривалий
час працювати без зовнішнього керівного втручання над виконанням
поставлених попередньо завдань. Самоорганізуючі мають ознаки дифузних систем: стохастичну поведінку, не стаціонарність окремих параметрів і процесів. До цього додаються такі ознаки, як непередбачуваність поведінки; здатність адаптуватися до мінливих умов середовища, змінювати структуру при взаємодії системи з середовищем, зберігаючи при цьому властивості цілісності; здатність формувати можливі варіанти поведінки і вибирати з них найкращий і ін. Іноді цю систему розбивають на підсистеми, виділяючи адаптивні або системи, що
само пристосовуються, само відтворюються, і інші, які відповідають
різним властивостям, що розвиваються. В умовах проблем загального
керування СКОПП, такі системи можуть продовжувати успішне виконання завдань.
Передбачуючи системи: вони можуть передбачити подальший хід
взаємодії. Якщо стійкість по своїй складності починає переважати
складні впливу зовнішнього світу.
Перетворюючи системи – це системи на вищому рівні складності,
не пов'язані постійністю існуючих носіїв. Вони можуть змінювати речові носії, зберігаючи свою індивідуальність. Це системи майбутньої
вищої організації виробництв та співвідношень.
Система не може бути незмінною. Вона не тільки виникає, функціонує, розвивається, але і гине, але для конкретних випадків розвитку
організаційних систем і складних технічних комплексів важко визначити ці періоди. Тому керівники організацій повинні враховувати, що
час є неодмінною характеристикою системи, що кожна система підпорядковується закономірності історичності, і що ця закономірність така ж об'єктивна, як цілісність.
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НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕРОРИСТИЧНОГО
ПОХОДЖЕННЯ: ЯДЕРНИЙ ТЕРОРИЗМ
Ладоня Г.С.
Науковий керівник – Фесенко Г.В., канд. техн. наук, доцент
Під ядерним тероризмом варто розуміти навмисне застосування
(або загрозу застосування) окремими особами, терористичними групами або організаціями підриву ядерної зброї, руйнування ядерних об'єктів, радіаційного зараження за допомогою різних ядерних і радіоактивних матеріалів з метою нанесення значних людських і матеріальних
утрат країні, нав'язування певної лінії поведінки у вирішенні внутрішніх і зовнішніх суперечок. Рівень ризику ядерного тероризму може
бути попередньо оцінений за загрозами здійснення актів ядерного тероризму і крадіжками ядерних матеріалів. Сьогодні крадіжка, контрабанда й несанкціоновані постачання ядерних і радіоактивних матеріалів є серйозною загрозою для багатьох країн і міжнародної безпеки в
цілому. Спроби придбання ядерних і радіаційних матеріалів можуть
здійснювати кілька держав, терористичні організації, релігійні екстремісти й кримінальні угруповання.
Умовно акти ядерного тероризму можна класифікувати в такий
спосіб: підрив (загроза підриву) ядерного вибухового пристрою; диверсія на ядерних об'єктах як цивільного (АЕС і їхня інфраструктура),
так і військового призначення (сховища ядерних матеріалів і ядерних
боєприпасів); зараження радіоактивними матеріалами.
Підрив (загроза підриву) ядерного вибухового пристрою уявляється сьогодні малоймовірним. АЕС старого зразка не витримають
терористичних атак з використанням літаків цивільної авіації (відповідно до експертних оцінок, термооболонка сучасних АЕС здатна встояти при падінні військового літака або вибуху п'ятитонної вантажівки з
тротилом; так, наприклад, швейцарські норми захисту АЕС: реактор
повинний витримати падіння 20-тонного військового літака, що летить
зі швидкістю 774 км/годину; захист російських і українських АЕС розрахований на падіння літака вагою біля 10 тон). А їхнє зміцнення сталевими або бетонними конструкціями дороге й не гарантує 100відсоткового захисту. На думку англійського експерта Девіда Кида,
навіть якщо бетон витримає таран, паливо в реакторі все одно сильно
розпечеться, що викличе вибухи пару й утворення радіоактивної хмари. Станеться катастрофа, подібна до Чорнобильської. Висновок: жодна АЕС у світі не може бути цілком захищена від терактів з використанням літаків цивільної авіації.
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У дослідженнях американських учених Честера і Бейа, проведених на прикладі АЕС США, наводяться докази можливості руйнування
ядерних реакторів і викиду значної маси радіоактивного палива назовні шляхом бойового впливу звичайними боєприпасами по зовнішніх
елементах АЕС (лініям подачі силового живлення на механізми систем
забезпечення безпеки, трубопроводам подачі води в системах охолодження реактору). Особливу небезпеку становлять сховища з радіоактивними відходами, зокрема при порушенні систем вентиляції і теплозйому.
Отже загроз ядерним об'єктам досить багато. І ступінь імовірності використання вразливості ядерних об'єктів при здійсненні диверсій з
боку терористів залишається високою. При цьому вони можуть використовувати також і наявний досвід інших екстремістів при атаці на
ядерні об'єкти. Тільки в США з 1978 по 2002 р. АЕС понад 30 разів
піддавалися нападам як екстремістів, так і активістів екологічних організацій.
Крім військових об'єктів, де знаходяться ядерні боєприпаси, АЕС,
є ще цілий ряд об'єктів у Росії й Україні, де зберігаються різні радіаційні матеріали. Адже на відміну від ядерної зброї, радіаційні матеріали – товар досить розповсюджений. Сьогодні багато російських і українських об'єктів, де вони використовуються або зберігаються, належним чином не охороняються: технічні засоби спостереження і зв'язку
застаріли або відсутні, огородження, КПП і «вартівні» не розраховані
на напад добре екіпірованих зловмисників.
Необхідно не забувати і про те, що в Росії та України є цілий ряд
регіонів, де проведення диверсій на ядерних об'єктах спричинить за
собою серйозні негативні наслідки.
І ще один момент важливий при аналізі можливостей проведення
актів ядерного тероризму. Сьогодні виготовлення, переробка й міжнародні перевезення ядерного палива та їхніх відходів зростають. Щорічно у світі перевозиться не менше десяти мільйонів упакувань з ядерними матеріалами й радіоактивними речовинами. Це збільшує ймовірність несанкціонованого доступу до ядерних матеріалів (зокрема,
створення радіологічної зброї з радіоактивних відходів, що використовуються в атомній енергетиці, особливо в наукових центрах і атомних
субмаринах).
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПІДСИСТЕМИ
КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ (ПКР)
Адамчук А.В.
Науковий керівник – Халіль В.В., асистент
Ризик – основне поняття теорії й практики безпеки. Відповідно
до сучасного законодавства України рівень безпеки визначається ризиком. Відповідно до сучасних уявлень, ризик – розмірна величина, що
залежить від імовірності негативної (небажаної) події і розмірів її наслідків. Найбільш просто ризик можна вимірювати тією ж величиною,
що і небезпечний чинник небажаної події, тобто, летальними випадками. Загальним виміром величини ризику (як збитку) для всіх небажаних подій, служать гроші – прямі, безпосередні втрати на усунення
негативних наслідків небажаної події, помножені на імовірність цієї
події. Основу концепції ризик орієнтованого підходу в питаннях
управління безпекою складає порівняння поточного ризику з припустимим, а методологією ризик орієнтованого підходу служить імовірнісний аналіз безпеки (ІАБ). Результати ІАБ можуть бути використані
для визначення значимості різних чинників, що дають внесок у аварію,
або для висновку щодо ризиків, які створюють надзвичайну ситуацію.
В останньому випадку загально прийнято, щоб рішення про прийняття
ризику базувалися на таких трьох принципах:
1. Існують рівні ризику для окремих осіб чи суспільства в цілому
в зв’язку з використанням технологій, які не слід допускати безвідносно до корисності цих технологій. Такі рівні часто називають межами
прийнятності.
2. Навіть при ризику менше зазначеного рівня, безпека не може
вважатися абсолютною і знання про те, як її поліпшити, ніколи не можна вважати повними. Відповідні дії включають постійне прагнення
до зниження ризику за умови, що зусилля по досягненню цих поліпшень не є необґрунтовано високими.
3. На рівнях, істотно більш низьких у порівнянні з межею прийнятності, ризик настільки низький, що його варто вважати знехтувано
малим для того, щоб уникнути непотрібних витрат ресурсів, що відволікають увагу від істотних проблем безпеки, які можуть призвести до
більшого ризику іншого типу. Такий відповідно низький рівень іноді
називають мінімальною межею.
Реалізація цих принципів вимагає формулювання цілей безпеки,
які базуються на відповідних визначеннях ризику, що забезпечують
практичність порівняння реальних рівнів ризику з цілями, його значимість і наочність.
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Планування управління ризиками – це процес прийняття рішень
по застосуванню методології ризик – орієнтованого підходу (РОП) для
конкретної діяльності. Цей процес може містити в собі:
1. Організацію в об’єкті спеціального підрозділу (групи управління ризиками) відповідального за оцінку і управління.
2. Вибір методики оцінки ризиків.
3. Визначення джерел даних для ідентифікації ризику.
4. Визначення інтервалу часу для аналізу ситуації .
Дуже важливим є визначення припустимих (прийнятних) рівнів
ризику, які визначаються на основі чинного законодавства.
Ідентифікація ризиків визначає, які ризики можуть вплинути на
діяльність, що розглядається. Характеристики цих ризиків мають бути
оформлені документально. Ідентифікація ризиків має проводитися регулярно впродовж усієї діяльності об’єкта. Спеціалізований підрозділ
має залучати до робіт з ідентифікації ризиків усіх учасників процесу:
проектантів, експлуатаційників, фахівців інших підрозділів і незалежних експертів. Ідентифікація ризиків організовується як ітераційний
процес. Перші розрахунки потенційного ризику виконують проектанти. У процесі діяльності об’єкту, з урахуванням досвіду експлуатації,
уточнюються дані по надійності систем і устаткування, процедурам
управління, помилкам персоналу і робиться перерозрахунок ризиків
об’єкту. Для формування об’єктивної оцінки в завершальній стадії
процесу оцінки можуть брати участь незалежні експерти. Приклад ідентифікації ризиків для радіаційних ризиків викладений у державному
нормативному документі НРБУ-97/Д-2000.
МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСУ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ
МАСШТАБНИХ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ
Онацька В.Л.
Науковий керівник – Рогозін А.С., канд. техн. наук, доцент
При ліквідації масштабних аварій часто виникає необхідність формування угруповання сил, до складу якої необхідно включати сили з
різних місць дислокації. Істотні відмінності між територій в інтенсивності і масштабності реалізації загроз природного і техногенного характеру, різний географічне положення територій, обумовлюють необхідність розробки моделей оцінки часу ліквідації наслідків масштабних аварій.
Загальна модель оцінки часу ліквідації наслідків аварій побудована на основі таких припущень.
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Інформація про місце виникнення надзвичайної ситуації має детермінований характер.  – математичне очікування виникнення аварій
на території. µ – математичне очікування часу ліквідації наслідків аварій на території.
М[mчсi] – математичне сподівання кількості сил, що залучаються
до ліквідації аварій на i-ой території.
Просторове розташування місць дислокації сил враховується
введенням прямокутної системи координат.
У процесі ліквідації залучаються сили, що входять в район реагування, межі якого визначаються в результаті експертної оцінки або на
основі закону розподілу часу ліквідації аварій на території. Сили реагування сконцентровані в одній точці з координатами (хі, уі). Оцінка
обсягу робот (Q) для ліквідації наслідків НС здійснюється на основі
розподілу масштабності наслідків аварій. Зв'язок між масштабністю
наслідків аварій і силами встановлюється наступним чином:
n
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і

і
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де t – час ліквідації наслідків аварії;
сi – коефіцієнт що враховує інтенсивність ліквідації наслідків
аварій силами i-ой території;
mi – кількість сил притягається для ліквідації наслідків аварії з
i-ой території;
t i  ( x і  x 0 j ) 2  ( y і  y 0 j ) 2 / k   i − час проходження сил i-

го регіону до місця ліквідації наслідків аварії з координатами
(х0j; у0j), для території, де виникла аварія t = 0;
k − коефіцієнт не лінійності шляху;
vi – середня швидкість руху сил i-ой території.
Імовірність того, що сили i-ой території будуть залучені для ліквідації аварії, оцінимо наступним чином:
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Кількість сил, яке можливо залучити для ліквідації аварії з території i-ой території оцінимо з наступного виразу:

mi  Wi  ( mчсi  m дсі 
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де Wi – загальна кількість сил i-ой території;
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(3)

mчсі − сили зайняті в ліквідації наслідків аварії на і-ій території;
mдсі − сили зайняті в процесі оперативного реагування на виникнення аварійних ситуацій на і-ій території;
tчс − оцінка часу ліквідації аварії;
tопji − час з моменту останнього переходу сил реагування i-ой
території в один зі станів ліквідації аварій на території;
Рj+1(t) − зміна ймовірності переходу сил в стан ліквідації j + 1
аварій.
З огляду на (1) – (3) модель оцінки часу ліквідації аварії запишемо наступним чином:
n
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де mчс – сили території, де виникла аварія, задіяні в ліквідації її
наслідків;
Виникнення аварій на території можна розглядати як дискретний
випадковий процес, з постійною інтенсивністю виникнення аварій.
Відповідно зміни ймовірності переходу сил в стан ліквідації j + 1 аварій можна отримати на основі рішення рівнянь Колмогорова.
Запропонована модель дозволяє здійснювати оцінку часу ліквідації наслідків масштабних аварій з урахуванням стохастичного характеру процесу виникнення та ліквідації аварійних ситуацій, а також може
бути реалізована в системах підтримки прийняття рішень в рамках
підвищення ефективності управління процесом ліквідації аварій та
інших надзвичайних подій.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЙ ЛЮДИНИ НА РОБОТУ СИСТЕМИ
МЕТОДОМ HUMAN RELIABILITY ASSESSMENT (HRA)
Тридуб Р.Є.
Науковий керівник – Халіль В.В., асистент
У багатьох виробничих процесах існує можливість помилки працівника, особливо у випадку якщо він має недостатньо часу для прийняття рішень. Тому, імовірність того, що події розвиватимуться таким чином, що приведуть до серйозних проблем, повинна бути мала. В
деяких випадках активна дія працівника може бути єдиним захистом,
що запобігає катастрофічним наслідкам у разі відмови технічного обладнання.
Значимість оцінки дій людини підтверджується подіями, в яких її
критичні помилки сприяли катастрофічного розвитку подій. Це дово93

дить, що для оцінки ризику, окрім технічних та програмних засобів
системи, треба враховувати помилки самої людини. Така оцінка дозволяє виявити помилки, які можуть негативно впливати на продуктивність, а також визначити способи їх усунення.
Вхідними даними методу HRA є:
- інформація для визначення завдань, що виконуються людиною;
- дані про типові помилки, що зустрічаються на практиці, і їх
причини;
- експертні оцінки помилок людини, як оператора у системі, та їх
кількісне вираження.
Процес HRA включає наступні етапи:
- Постановка завдання, щодо визначення дій людини, які повинні
бути досліджені і оцінені з точки зору охорони праці.
- Аналіз завдання, виходячи із реальних можливостей досягнення
безпечної праці. Визначення способів виконання завдання і допоміжних засобів, необхідних для її виконання.
- Процес виконання завдання та аналіз помилок працівника. Визначення негативних факторів, що виникають у процесі виконання
завдання, можливих помилок оператора і способів їх усунення.
- Пошук засобів та заходів, що забезпечують безпеку від конкретних негативних факторів. Визначення того, як ці фактори впливають
на помилки при виконанні завдання в поєднанні з іншими подіями,
пов'язаними з устаткуванням, програмним забезпеченням, визначення
факторів, які можуть бути використані для розрахунку ймовірності
відмови системи в цілому.
- Попередня перевірка обраних засобів та заходів захисту. Визначення факторів, що вимагають детальної кількісної та якісної оцінки.
- Кількісна та якісна оцінка. Визначення ймовірності помилок
людини під впливом негативних факторів і відмов при виконанні завдання.
- Оцінка негативного впливу (шкоди). Визначення значущості
помилок або завдань, т.п., які більшою мірою впливають на забезпечення надійності або прийнятного рівня ризику.
- Покращення стану безпеки. Визначення способів зменшення
впливу шкідливих і небезпечних факторів, та скорочення кількості
помилок оператора.
- Втілення та оформлення документації стосовно запропонованих
засобів та заходів. Визначення інформації та деталей аналізу HRA, які
повинні бути зареєстровані.
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На практиці процес HRA найчастіше виконують поетапно, хоча
іноді деякі його частини (наприклад, аналіз завдань та ідентифікацію
помилок) проводять паралельно.
Вихідними даними методу є:
- перелік помилок, які можуть відбутися, і методи їх скорочення
(переважно через модернізацію системи);
- види помилок, причини і наслідки типових помилок;
- якісна чи кількісна оцінка ризику розглянутих помилок.
THE INTRODUCTION OF URBAN FREIGHT RAIL TRANSPORT
INTO DELIVERY SYSTEM
Kirichok M.S.
Scientific advisor – Dolya V.K., professor,
Vakulenko К.E., associate professor
In recent years the problem of goods supply has been acute. Delivery
system has its own limitations and shortcomings. This system is becoming
obsolete due to an increase in the number of small businesses, high rates of
motorization growth, restricting the movement of trucks and environmental
constrains, congestion of the transport network and lack of infrastructure
(access roads for trucks, loading/unloading system). Thus, it is necessary to
find a new technology of supplying goods and alternative to the road. Local
administration of some European countries has faced this problem and
found a solution. They have begun to consider rail as the most attractive
choice.
This technology is not used in Ukraine but some similar experiments
have been made abroad. In several European countries rail system has been
implemented to satisfy particular needs, taking into account logistics principles of different private firms. It should be said that urban rail transport system includes both trams and trains. The examples of train system use to
bring goods to the distribution centers may be witnessed in some countries
including France (Paris), Italia (Rome), Germany (Berlin) and Japan (Kawasaki).
In particular, in France the scheme of supplying goods to Monoprix (a
large French supermarket chain) by rail has been developed by SAMADA.
Goods are carried by rail from two warehouses to Monoprix stores in Paris.
Monoprix stores is the only users and consumers of this scheme.
In addition, it should be described countries which use tram system
should be described. These are Germany (Dresden), Switzerland (Zürich)
and Holland (Amsterdam).
In Dresden, for instance, the tram service, called CarGo Tram, has
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been developed by Volkswagen for carrying goods from a factory to logistic
center.
The use of urban rail system as an alternative to the road has a lot of
benefits. First of all, rail is an ecological transport. Secondly, the use of rail
transport can help to decrease traffic congestion by reducing the number of
vehicles. Moreover, the capacity of rail transport allows to carry a large
amount of freight.
Turning to the other side of the subject, the use of urban rail system to
carry goods also has some drawbacks:
 it is necessary to make transport infrastructure conducive for
freight rail transportation (the need of outer and inner terminals, depot and
organize loading/unloading operations).
 rail freight service will become compete with passenger services
for line capacity in a single route.
 rail infrastructure and related systems’ costs can be high.
To sum up, urban freight rail system can be considered as alternative
to the road and may be used in cities where rail system exists (as an option
metropolitan, tram). Some big Ukrainian cities such as: Kyiv, Kharkov and
Dnipro have a well-develop rail infrastructure. So, urban rail system can be
introduced into delivery system of Ukrainian cities. Thought, before the
start of scheme implementation, it is necessary to determine: markets which
would be interested to use rail service, suitable accessible itineraries and
equipment, operational and technical capability, economic efficiency and
influence on the passenger services. As soon as these aspects have been
considered and investigated, its possible implementation may be examined.
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У МІСТАХ З ВИКОРИСТАННЯМ
НАВІГАЦІЙНИХ МЕТОДІВ
Кальченко В.М.
Науковий керівник – Давідіч Ю.О., д-р техн. наук, професор
В даний час транспорт відіграє важливу роль у благоустрої міста
в цілому. Автомобільні вантажні перевезення є найбільш зручними у
межах міста та у міжміських сполученнях та користуються великим
попитом у перевізників.
Головним завданням автомобільного вантажного транспорту є
своєчасне, безпечне та найбільш вигідніше перевезення окремих вантажів. Для того, щоб перевезення вантажів було рентабельним та прибутковим необхідно складати раціональні маршрути та враховувати
усі фактори, котрі можуть впливати на маршрут. Системи навігаційно96

го моніторингу транспорту спрямовані на розробку таких маршрутів.
Коректне формування маршрутів пов’язано з постійно змінними
умовами у вулично-дорожній мережі, котрі допомагають відстежити
навігаційні засоби моніторингу транспорту. Процес функціонування
моніторингу відбувається з використанням різних систем. Найбільш
популярними є GPS та її аналог ГЛОНАСС. Вітчизняні виробники
програмного забезпечення користуються ними при розробці свої продуктів. Вони випускають навігатори, котрі взаємодіють з супутниками
глобальних систем навігації.
Використання навігаторів суттєво допомагає у розвитку інтелектуальних транспортних систем у межах вулично-дорожньої мережі
міста, а також впливає на зниження фінансових витрат перевізників за
рахунок раціонального використання рухомого складу.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОБУСНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ В МІЖМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ
Дорошенко М.А.
Науковий керівник – Давідіч Ю.О., д-р техн. наук, професор
Міжміські пасажирські автобусні перевезення являють собою невід’ємну ланку у транспортній системі України. Основною ціллю застосування міжміських пасажирських перевезень є переміщення пасажирів між містами України задля покращення якості спілкування людей, налагодження економічних зв’язків між містами, створення нових
умов для більш повного задоволення їх культурних потреб і раціонального використання часу, а також підвищення мобільності населення.
Ефективність функціонування міжміських пасажирських автобусних перевезень характеризується набором показників роботи даної
системи при заданому рівні логістичних витрат. До показників можна
віднести: систему організації руху автобусів, тип рухомого складу,
швидкостей руху, раціональність діючого розкладу руху, облік закономірностей розподілу пасажиропотоків, стан дорожньої мережі, наявність на маршруті автовокзалів і автостанцій та автопавільйона касових пунктів, наявність зв’язку та диспетчерського керування руху
автобусів на маршруті, наявність контролю за виконанням графіку
руху автобусів на маршруті.
При організації транспортного процесу постійно вирішується завдання покращення якості перевезень пасажирів шляхом уживання
заходів, найбільш ефективних із погляду пасажирів та найменш затратних із позиції перевізника.
Розгляд та вивчення показників ефективності функціонування
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міжміських перевезень дозволить вирішити задачу підвищення якості
міжміських пасажирських перевезень як з позиції перевізника так і з
позиції споживача транспортної послуги.
ЩОДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ МАРШРУТІВ
З КОМБІНОВАНИМ РЕЖИМОМ РУХУ
Тіщенко А.А.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Комбіновані режими характеризуються сполученням двох форм
організації руху транспортних засобів на маршруті – позупинкового
(звичайний режим) та швидкісного (пасажирообмін відбувається на
певній частині зупинних пунктів) або експресного (перевезення здійснюються між кінцевими пунктами маршрутів). Як окремий випадок
комбінованих маршрутів руху між маршрутами є застосування скорочених маршрутів, що діють на певній частині основного маршруту.
Скорочені маршрути виконують функцію розвантаження основного
маршруту на певній його частині з метою вирівнювання пасажиропотоку за довжиною.
Можливе сполучення різних видів міського пасажирського
транспорту, наприклад, використання трамвайного маршруту в якості
основного та автобусного як експресного.
Послуги, що надаються швидкісними (експресними) маршрутами
характеризуються більшою якістю, що зазвичай супроводжується більшою величиною тарифу.
Застосування комбінованих режимів руху транспортних засобів
на маршруті дає змогу досягти підвищення швидкісних параметрів
руху транспортних засобів та скорочення експлуатаційних витрат, які
пов’язані з нормалізацією режиму руху транспортних засобів.
Підвищення швидкості руху транспортних засобів досягається
перш за все за рахунок більшої середньої довжини перегону на таких
маршрутах та меншими питомими витратами часу на пасажирообмін
на проміжних зупинках маршруту.
Маршрути з комбінованим режимом руху можуть діяти на постійній основі чи тимчасово. Крім цього, важливе значення має обґрунтування часу роботи експресних маршрутів протягом доби. Найчастіше їх доцільно застосовувати для освоєння пасажиропотоку в години
«пік».
За певних випадків необґрунтоване застосування комбінованих
режимів руху може призвести до зростання експлуатаційних витрат
без відчутного підвищення якості транспортного обслуговування. Ма98

ршрути з комбінованими режимами руху мають свої специфічні умови
застосування, що у більшості випадків визначається структурою розподілу кореспонденції пасажирів.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Татаріна Т.А.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Сучасний стан ринку вантажних автомобільних перевезень в
Україні характеризується перевищенням пропозиції над попитом на
транспортні послуги, що спричиняє посилення конкуренції. Автотранспортні підприємства мають пристосовуватись до умов конкурентного
середовища шляхом надання послуг, що в більшій мірі відповідають
вимогам замовників.
Підвищення конкурентноздатності послуг має супроводжуватись
здійсненням інноваційної діяльності організаційного, технічного, технологічного характеру тощо. Напрямками такої діяльності є розширення та модернізація парку транспортних засобів з урахуванням вимог ринку, технічне переозброєння і реконструкція матеріальнотехнічної бази автотранспортного підприємства, впровадження та використання інформаційних технологій управління перевізним процесом тощо.
Планування діяльності автотранспортних підприємств зайнятих у
сфері вантажних автомобільних перевезень має виконуватися на підставі застосування методу інвестиційного проектування, що дає змогу
проводити порівняльний аналіз різних проектних рішень за показниками оцінки їх ефективності.
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК
МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ НА ПАРАМЕТРИ
ПАСАЖИРОПОТОКІВ
Проскуріна Д.О.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Дослідники зазначають, що існує взаємозв’язок між характеристиками маршрутної мережі та параметрами потоків пасажирів, які нею
реалізуються. У першому випадку маршрутну мережу проектують виходячи з очікуваних пасажиропотоків, намагаючись встановити такі її
характеристики, що дозолять задовольнити попит найкращим чином. З
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іншого погляду, характеристики маршрутної мережі впливають на
розподіл пасажиропотоків. До цих характеристик слід віднести наступні: протяжність, щільність, розгалуженість.
Зі зростанням щільності маршрутної мережі зменшується відстань між зупинними пунктами та місцями відправлення та призначення пересувань. За таких умов пасажири мають можливість обирати
зупинний пункт, що дасть змогу скоротити витрати часу, кількість пересаджень, величину плати за проїзд.
Характеристикою розгалуженості маршрутної мережі є маршрутний коефіцієнт, що характеризує кількість кілометрів маршрутів, що в
середньому припадають на один кілометр довжини маршрутної мережі. Чим вище його значення, тим більше маршрутів прямого сполучення надається пасажирам для здійснення пересування. Існує зворотно пропорційний зв’язок між величиною маршрутного коефіцієнту та
коефіцієнту пересадності. Проте, при високих значеннях маршрутного
коефіцієнту зменшується кількість транспортних засобів, що працюють на маршрутах внаслідок чого час очікування пасажирів зростає.
Також розподіл пасажиропотоків маршрутною мережею залежить від довжини та розміщення маршрутів у плані міста відносно
об’єктів транспортного тяжіння. Між пунктами масового транспортного тяжіння має бути забезпечене пряме сполучення за найкоротшими
відстанями.
ДО ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ
У МІСТАХ
Щоголева С.І.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
Основними вхідними даними при розробці заходів з організації
перевезень пасажирів є відомості про попит мешканців міста на транспортні послуги. Фактичним проявом попиту є пасажиропотоки у маршрутній системі міського пасажирського транспорту. На підставі цих
даних обирають найбільш доцільні методи задоволення цього попиту.
Для вивчення попиту мешканців міста застосовують метод натурних обстежень. Ці методи дають змогу з достатньою точністю встановити пасажиропотоки на існуючих маршрутах або мережі в цілому.
Проте основним недоліком цього методу є те, що його не можна застосовувати для мереж, що не розроблені, а лише проектуються. Крім
цього відомості, що отримані шляхом натурних спостережень відбивають ті обставини формування пасажиропотоків, які властиві за наявних параметрів організації перевізного процесу. У розгалужених мар100

шрутних мереж міст пасажири мають декілька варіантів здійснення
пересування (шляхів пересування). Зміна цих параметрів може позначиться на перерозподілі пасажиропотоків. За таких умов більш придатним є модельний підхід використання якого дає змогу розглядати
альтернативні варіанти та можливі наслідки проектних рішень. Основною вимогою, що висуваються до моделей формування пасажиропотоків у містах є адекватність отриманих результатів моделювання. Вирішення цього завдання потребує врахування в моделі низки значущих
факторів та особливостей процесу, що розглядається. Основна складність моделювання спричинена необхідністю опису поведінки пасажирів щодо вибору шляху пересування.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ НА МАРШРУТАХ МІСЬКОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Несміян Я.Ю.
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент
На транспортний процес міських пасажирських перевезень впливає значна кількість факторів, що спричиняють його імовірнісний характер. За таких умов спостерігається відхилення тривалості проходження маршруту транспортними засобами від запланованого згідно
до розкладу руху. Вплив факторів, що мають імовірнісний характер
значною мірою позначаються на регулярності руху транспортних засобів на маршрутах. Дослідження імовірнісних характеристик транспортного процесу є важливим завданням щодо організації й управління міськими пасажирськими перевезеннями.
Негативними наслідками нерегулярності руху є зростання часу
очікування пасажирами транспортного засобу та нерівномірне заповнення салонів транспортних засобів. Забезпечення регулярності перевізного процесу може бути досягнуте завдяки використання відповідних методів організації та управління пасажирськими перевезеннями, а
саме: нормування швидкостей руху транспортних засобів при складанні розкладу руху, резервування рухомого складу, диспетчеризація
управління перевізним процесом тощо.
Для оцінки імовірнісних характеристик транспортних процесів на
маршрутах міського пасажирського транспорту слід використовувати
математичний апарат теорії імовірності та математичної статистики.
З метою оцінки імовірнісних характеристик транспортних процесів, було проведено обстеження інтервалів руху транспортних засобів
на маршрутах міського пасажирського транспорту та інтенсивності
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підходу пасажирів до зупиночного пункту. Ці параметри носять імовірнісний характер та за певних умов можуть приймати різні значення.
Встановлено, що інтервал руху транспортних засобів погоджується з нормальним законом розподілу, а інтенсивність підходу пасажирів до зупиночного пункту – законом Пуассона. Оцінку погодженості емпіричного та теоретичного розподілу було проведено за допомогою критерія Пірсона.
За результатами обробки дослідних даних зміни інтервалу руху
було встановлено, що маршрути міського пасажирського транспорту з
більшою величиною планового інтервалу руху характеризуються меншою регулярністю руху транспортних засобів, що може бути оцінено
за допомогою середнього квадратичного відхилення фактичного інтервалу руху від його планового значення. Формалізація цієї залежності із застосуванням регресійного аналізу дала змогу встановити, що
вона з достатнім ступенем адекватності описується лінійною функцією.
Розглянуто вплив параметрів перевізного процесу на імовірність
відмови пасажирам в посадці та часу очікування пасажирами на зупиночних пунктах. Встановлено, що зі збільшенням таких параметрів, як
кількість транспортних засобів, номінальна пасажиромісткість, експлуатаційна швидкість, імовірність відмови пасажиру в посадці зменшується та, як наслідок, час очікування пасажиром транспортного засобу скорочується. Але, тим часом, зі збільшенням інтенсивності підходу пасажирів до зупинки, імовірність відмови пасажиру в посадці та
час очікування пасажирами транспортного засобу відповідно зростають. Вплив зазначених параметрів на імовірність відмови пасажирам в
посадці та час очікування пасажирів транспортного засобу відбувається тільки у визначених межах. При певному співвідношенні цих параметрів імовірність відмови пасажиру в посадці наближається до нуля
та подальше зростання керованих змінних не впливає на параметри
пересування пасажирів.
Таким чином, організацію перевізного процесу слід здійснювати
з урахуванням параметрів пересування пасажирів та обирати таку кількість транспортних засобів, при визначеній її номінальній місткості,
експлуатаційній швидкості та наявній інтенсивності підходу пасажирів
до зупиночного пункту, що будуть забезпечувати таку імовірність відмови пасажиру в посадці, що буде наближатися до нуля та прийнятний
час очікування пасажирів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАТРИМОК РУХУ ТРАНСПОРТНИХ
ПОТОКІВ У МІСТАХ
Михайліченко В.С.
Науковий керівник – Прасоленко О.В., канд. техн. наук, доцент
Затримки руху транспортних потоків у містах, пов’язані з багатьма чинниками (наявність перетинань, склад потоку, рівень завантаження дороги рухом, погодні умови й умови видимості, час доби і
т.д.). Сьогодні для оцінки затримок руху актуально використовувати
методи моделювання транспортних потоків. Методи моделювання
транспортних потоків дозволяють розраховувати такі параметри як:
інтенсивність, швидкість, втрати часу на ділянках і т.ін. Проте, сьогодні не відомо, як зміна умов руху на транспортній мережі впливає на
загальні затримки руху транспортних потоків у містах, а значить і витрати часу на пересування по мережі.
Визначенню витрат часу транспортних потоків у містах присвячено багато робіт. Більшість авторів пропонують визначати затримки
руху транспортних потоків на перехрестях мережі різного типу з урахуванням імовірності прибуття автомобілів. Ці підходи враховують
більшість факторів, що впливають на витрати часу транспортних потоків і їх використання в сучасній науці і практиці справедливе. Але дані
підходи засновані на співвідношенні основних характеристик дорожнього руху на перехрестях і недостатньо враховують особливості руху
по міських вулицях. Тому їхнє використання в ряді випадків пов'язано
зі значними похибками. Також існує підхід, який заснований на допущенні, що сукупний вплив регульованих і нерегульованих перехресть,
крайових впливів знижує пропускну спроможність міських вулиць на
50 %, а отже затримки руху транспортних потоків не враховуються в
повні мірі.
Отже відомі методи дозволяють визначати витрати часу транспортних потоків у містах, але їх використання для визначення і порівняння затримок руху транспортних потоків без удосконалення неможливе. Тому, пропонується виконувати оцінку витрат часу транспортних потоків у містах, шляхом порівняння загальних витрат часу, що
пов’язані з затримками руху до загальних витрат часу на пересування
по маршруту з урахуванням зміни параметрів руху на транспортній
мережі.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ
м. ХАРКОВА
Бєлов М.О.
Науковий керівник – Прасоленко О.В., канд. техн. наук, доцент
Ступінь розвитку дорожньої мережі визначається її довжиною та
щільністю, яка визначається відношенням довжини доріг до площі
території міста і має розмірність км/км2. Показник щільності використовують для аналізу характеристик розвитку вулично-дорожньої мережі (ВДМ) у місті або на будь-якій іншій території.
Аналіз щільності ВДМ найкрупніших міст світу і Європи в порівнянні з містами України показує, що по кількості доріг м. Харків відстає від Європейських міст в чотири рази. При цьому в м. Харків за
останні 20 років було побудовано 1 транспортний зв'язок (дорога через
парк ім. Горького) та розширено декілька вулиць (пр. Науки,
вул. Шевченко, вул. Римарська, Салтівське шосе, частково
пр-т Московський і Гагаріна та ін.). Таким чином сьогодні недостатньо
збільшувати ширину проїзної частини існуючих доріг, а потрібно будувати нові транспортні зв’язки.
Відносно низькі показники довжини та щільності ВДМ
м. Харкова не дозволяють розвивати масовий міський пасажирський
транспорт так, як у великих розвинених містах Європи. Тому, що реалізовані там, у різні роки програми будівництва і реконструкції ВДМ
дозволили реалізувати стратегічні плани по поділу мережі на вуличну і
поза вуличну (магістральні обхідні дороги). При цьому, сформована
наземна мережа звільнилася від загальноміського руху, який для вулиць є транзитним. У таких умовах завантаження вулиць знижується в
3-5 рази, підвищується доступність і зручність руху по місту, що дозволяє ефективно формувати пріоритетний рух масового міського пасажирського транспорту і забезпечувати вільний вибір шляху пересування на особистому легковому транспорті. Отже для транспортного
розвитку міста Харкова у першу чергу необхідно передбачити будівництво нових магістралей, що дозволяють обходити центр міста і території з високим рівнем завантаження доріг рухом.
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ВИКОРИСТАННЯ НА МІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ
ТРАНСПОРТІ GPS-НАВІГАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Андрущенко В.В.
Науковий керівник – Вакуленко К.Є., канд. техн. наук, доцент
На сучасному етапі розвитку суспільства дорожній рух слід розглядати як одну з найскладніших складових соціально-економічного
розвитку міст і регіонів. У даній області повинні використовуватися
найсучасніші технології збору та обробки інформації про параметри
транспортних потоків з метою забезпечення невпинного руху по вулицях і дорогах. В даний час в Україні ведеться розробка і впровадження
інтелектуальних транспортних систем різного масштабу.
Застосування супутникових навігаційних технологій GPS є найбільш перспективним і ефективним рішенням в галузі пасажирських
перевезень. Рішення спрямоване на підвищення ефективності роботи
пасажирського транспорту, що працюють за фіксованим маршрутами,
забезпечення оперативного контролю графіку руху всіх маршрутних
транспортних засобів, а також на підвищення якості обслуговування
населення та забезпечення безпеки пасажирів.
GPS-навігаційні системи сприяють створенню єдиної системи
диспетчеризації. Така система оптимізує, координує транспортні потоки, виключає дублювання маршруту, що забезпечує пасажирам максимально зручне і швидке пересування пасажирів по місту. Диспетчеризація з допомогою GPS-навігаторів допомагає оптимізувати витрати,
дає чітку, практичну похвилинну статистику пересування транспорту,
вирішує проблеми щодо порушення графіків руху.
Розглядаючи досвід впровадження GPS моніторингу на пасажирському транспорті слід зазначити, що такий досвід має АТП 16329, яке
оснащено системою GPS моніторингу та контролю транспорту «АвтоТрекер». Для зручності відстеження транспорту на маршруті для пасажирів створені додатки на Android. Прикладом додатку, який дозволяє
відстежити положення рухомих одиниць міського громадського
транспорту на маршруті є додаток «Харків Транспорт». Динамічне
оновлення даних дозволяє бачити місце знаходження рухомої одиниці
конкретного маршруту в режимі онлайн. Ще одним прикладом додатка, який відображає рух маршрутного таксі на карті міста є додаток
«Маршрутки». В ньому можна завжди дізнатися, де знаходиться конкретний транспортний засіб в даний період часу.
Інтелектуальні транспорті системи для України мають стати невід’ємною частиною інфраструктури транспортного комплексу з ме105

тою реалізації функції автоматизованого управління, інформування,
обліку та контролю для забезпечення юридичних, фінансових, технологічних та інформаційних потреб учасників транспортного процесу, а
також вимог транспортної, інформаційної та економічної безпеки суспільства.
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ОБЛАШТУВАННІ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Томах А.О.
Науковий керівник – Вакуленко К.Є., канд. техн. наук, доцент
Розвиток сучасних технологій та перехід населення на користування власним авто призводить до зростання рівня автомобілізації,
збільшення впливу на навколишнє середовище та забруднення атмосфери шкідливими викидами. Більшість країн світу впроваджують інтелектуальних транспортних систем (ІТС) для підвищення привабливості міського пасажирського транспорту (МПТ), з метою зменшення використання населенням власного авто.
Оснащення зупиночних пунктів сучасними технологіями є шляхом удосконалення роботи міського пасажирського транспорту та збільшення попиту на його використання. ІТС мають можливість надавати пріоритетні послуги для користувачів МПТ, що включають в себе
передачу інформації у реальному часі про місце розташування та графік руху транспортних засобів на маршруті, що значно полегшує пересування населенням містом. Складовими частинами звичайної зупинки
є: знак, що позначає зупинку, аншлаг з номерами маршрутів і розкладами руху, зупинну кишеню, зупинний перон для посадки і висадки
пасажирів, зупинний павільйон, сидіння, а інколи й турнікети, що дозволяють оплачувати проїзд до посадки, чим підвищують її швидкість.
Останнім часом великої популярності набуває розробка «розумна
зупинка», що представляє собою технічно оснащений зупиночний
пункт для зручності пасажирів, які очікують прибуття автобуса. Досвід
розвинених країн світу показує що такі зупинки досить успішно функціонують і приносять велику соціальну користь для населення. Прикладом впровадження таких зупинок за кордоном є м. Барселона (Іспанія), де «розумні зупинки» обладнані інтерактивним екраном, Wi-Fi
та USB-роз’ємами. Окрім звичної інформації про рух транспорту, така
зупинка допомагає спланувати свій час. Для цього вона має кілька
програм: Prop d’Aquí показує відомості про пам’ятки поряд, TMB
Virtual допомагає спланувати маршрут на громадському транспорті і
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розрахувати час очікування, Bicing надасть відомості про наявність
вільних велосипедів, BCN Turismo розповість, що цікавого в місті для
туристів. Спираючись на міжнародний досвід, в Україні поступово
починають впроваджуватися ІТС і вже в деяких містах були презентовані або почали функціонувати «розумні зупинки».
На законодавчому рівні встановлено, що місця зупинки автобусів
на міських маршрутах повинні бути обладнані автопавільйонами, трафаретами з найменуванням зупинки і номерами маршрутів, відомостями про режим роботи автобусів та найменуванням початкового та кінцевого пунктів маршруту. Однак, аналіз облаштування зупиночних
пунктів в м. Харкові дозволяє зробити висновок про недостатню їх
оснащеність та необхідність впровадження ІТС, шляхом встановлення
електронних інформаційних табло, які б відображали найменування
зупинки, номери маршрутів, режими їх роботи та інтервали руху, а
також час прибуття кожного з них в найближчий момент часу.
За допомогою впровадження досвіду розвинених країн можна досягти високого соціального ефекту та задоволення споживачів, зменшення впливу на навколишнє середовище та забруднення атмосфери
шкідливими речовинами, а також підвищення конкурентоспроможності міського пасажирського транспорту, що дозволить максимально
ефективно планувати час на дорогу, а власники автотранспортних підприємств матимуть можливість відстежувати швидкість пересування
та дотримання режимів роботи автобусів на маршруті.
ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Нечвоглод В.В.
Науковий керівник – Куш Є.І., канд. техн. наук, доцент
Предмет логістики дуже складний і неоднорідний, чим він і відрізняється від наук що вивчають суміжні види функціонального менеджменту. Визначення логістики слід трактувати як теорію і практику
управління процесами руху сукупності матеріальних, фінансових, трудових, правових і інформаційних потоків в структурах ринкової економіки. Основна концептуальна ідея логістики складається в необхідності пристосування фірми до ринкової ситуації, що постійно змінюється, витрачаючи при цьому якнайменше коштів в даних умовах.
Логістичне управління в значній мірі впиває на стан фінансовоекономічного і правового забезпечення в ринкових умовах різноманітних господарських зв'язків. Це відноситься до ринку транспортних
послуг, організації і функціонуванню складського господарства, до
розвитку транспортних служб у посередників і на підприємствах.
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Ефективність логістичної системи характеризується набором показників роботи даної системи при заданому рівні логістичних витрат.
До показників, що характеризують логістичну систему можна віднести
показники роботи виробника матеріального потоку, розподільчих
центрів і кінцевих споживачів, транспорту, які формують попит або
пропозицію на матеріальний потік, від рівня і взаємозв'язку яких залежить економічна ефективність діяльності логістичної системи.
Кожен елемент системи має закономірності формування попиту
або пропозиції. Виявлення цих закономірностей дозволить вирішити
задачу підвищення ефективності діяльності логістичної системи.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО
ПРОЦЕСУ
Мартиненко М.С.
Науковий керівник – Куш Є.І., канд. техн. наук, доцент
Рух товарно-матеріальних цінностей в логістичній ланцюга вимагає участі транспорту. Це підтверджує важливість цього елементу в
функціонуванні всієї системи. Однак говорити про ефективність логістичного ланцюга, ґрунтуючись лише на показниках роботи транспорту
не доцільно. Основна мета його функціонування - повне задоволення
попиту споживачів товарно-матеріальних цінностей з мінімальними
логістичними витратами. При цьому важливо спланувати роботу елементів таким чином, щоб сукупний ефект був максимальним.
Завданнями підвищення ефективності функціонування логістичного ланцюга займалися багато вчених, однак закономірності зміни
показників її функціонування з урахуванням параметрів транспортного
процесу визначена не в повній мірі.
Для вирішення поставленої мети дослідження необхідно визначити вплив параметрів технологічного процесу перевезення вантажів
на загальні транспортні витрати, провести моделювання процесу розвезення вантажів пунктами збуту, виявити закономірності зміни ефективності роботи транспорту на розвізних міських маршрутах в залежності від його параметрів, визначити закономірності зміни витрат
складського господарства в залежно від його параметрів, визначити
закономірності зміни ефективності функціонування логістичного ланцюга в залежності від параметрів транспортного процесу.
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ВПЛИВ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВОДІЯ НА БЕЗПЕКУ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Давидова О.В.
Науковий керівник – Гюлєв Н.У., канд. техн. наук, доцент
Безпека дорожнього руху залежить від безлічі чинників. Одним з
найважливіших з них є функціональний стан водія транспортного засобу. Більше 70% дорожньо-транспортних пригод (ДТП) здійснюються з вини водія.
Надійність водія, якісне виконання ним своїх функцій по управлінню транспортним засобом залежить від його працездатності.
Працездатність – величина функціональних можливостей організму, що характеризується кількістю і якістю роботи при напрузі максимальної інтенсивності або діяльності. Працездатність водія в процесі
його трудової діяльності не є постійною, а має чітко виражену фазність
в перебігу робочого дня.
Перша фаза характеризується наростаючою працездатністю. Цей
період впрацьовуємості або входження в роботу продовжується 11,5 ч, після чого встановлюється необхідний для даної роботи рівень
працездатності.
Друга фаза характеризується досить високою стійкою працездатністю. У цей період максимальний результат досягається при мінімальній витраті енергії. Тривалість другої фази 2-2,5 ч.
Третя фаза характеризується зниженням працездатності унаслідок стомлення. Стомлення – це закономірний процес тимчасового
зниження працездатності, що настає в результаті діяльності. Це об'єктивний процес, що характеризується змінами в організмі людини, які
можуть бути встановлені об'єктивними методами.
Рівень працездатності водія залежить від міри його стомлення.
Чим більше міра стомлення, тим нижче рівень працездатності. При
цьому водій допускає багато помилок, неадекватно оцінює дорожню
ситуацію, унаслідок чого зростає вірогідність виникнення ДТП.
Для зниження міри стомлення і, відповідно, підтримку високої
працездатності водія необхідно розробити комплекс заходів. Одним з
найважливіших заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху є
розробка раціональних режимів праці і відпочинку водіїв.
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РОЛЬ ЧАСУ РЕАКЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ВОДІЯ
Шигимага О.В.
Науковий керівник – Гюлєв Н.У., канд. техн. наук, доцент
Надійність роботи водія при керуванні автомобілем в умовах дефіциту часу залежить від своєчасності і точності дій у відповідь на
різні подразники. Ці дії називаються психомоторними або сенсомоторними реакціями. Іншими словами, сенсомоторна реакція – це виконання рухових функцій у відповідь на будь-який подразник, що
сприймається органами почуттів.
Реакції бувають простими і складними. Проста реакція відбувається як відповідь на заздалегідь відомий подразник. Складна реакція
завжди пов'язана з вибором правильного дії з можливих. Загальний час
реакції складається з двох складових: часу сприйняття і часу прийняття рішення (латентний період). Крім того слід враховувати також і час
виконання прийнятого рішення (моторний період).
В умовах інтенсивного міського руху при підвищеній інтенсивності уваги, час реакція водія значно менше. Однак з часом цей час
підвищується внаслідок появи втоми у водія. Дефіцит часу реагування
виникає і при підвищенні швидкості руху. Однак в умовах міського
руху швидкість не дає значного виграшу в часі пересування через наявність насичених транспортних потоків і світлофорів.
Від часу реакції водія залежить довжина зупинкового шляху автомобіля при екстреному гальмуванні. У запобіганні дорожньотранспортних пригод (ДТП) і наїздів на пішоходів час реакції має вирішальне значення. Дослідження матеріалів ДТП, пов'язаних з наїздами на пішоходів, показали, що в 70% випадків шлях автомобіля після
наїзду не перевищував одного метра. В умовах міського руху, коли
швидкість не перевищує 60 км / год, скорочення зупинкового шляху на
1–1,5 метра можливо при зменшенні часу реакції водія на 0,1 сек. Таке
зменшення часу реакції можливо за рахунок скорочення латентного
періоду, так як рухові дії у водіїв досить відпрацьовані внаслідок постійних тренувань керування транспортним засобом.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК
ПАСАЖИРОПОТОКІВ НА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Уматова І.І.
Науковий керівник – Пруненко Д.О., канд. екон. наук, доцент
Транспорт представляє собою важливу складову економіки держави. Без його якісного функціонування неможливий економічний
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розвиток нашого суспільства. Пасажирський транспортний комплекс –
одна із галузей транспортної системи, яка має соціально-економічне
значення через її важливу роль в життєзабезпеченності населення.
Дослідження пасажиропотоків розробляють для виявлення попиту на перевезення пасажирів у міському сполученні. Об’єм пасажирських перевезень залежить від величини пасажиропотоків .
В міських пасажирських перевезень такі параметри як час пересування, коефіцієнт заповнення салонів транспортних засобів , щільність маршрутної мережі та ін. залежать від функціонування в цілому
системи міського пасажирського транспорту , що включає транспортні
мережі, транспортні засоби різних видів з їх виробничою базою і пасажирів, які одночасно є об'єктами перевезень і споживачами транспортних послуг Від рівня організації пасажирських перевезень залежить
якість перевізного процесу, своєчасність та економічність перевезень,
зручність використання системи перевезень.

Рисунок 1 – Графік перевезення пасажирів за видами транспорту

Виходячи з графіку можна спостерігати , що найбільшим попитом користується метрополітен, оскільки даний вид міського пасажирського транспорту є ефективним в плані економічності і тому він має
найбільший пасажиропотік кожного року. Меншим попитом користується автомобільний вид транспорту , оскільки він становиться дедалі
менш ефективним в плані соціально-економічної ефективності, технологічної та екологічної. Більшим попитом почав користуватися трамвайний транспорт та тролейбусний через покращення показників
транспортних послуг та меншої вартості перевезення пасажирів.
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ЯК ПАРАМЕТРИ РОЗСЕЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ У МІСТАХ
ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ПАСАЖИРІВ
Федоркина С.Ю.
Науковий керівник – Пруненко Д.О., канд. екон. наук, доцент
Пасажирський транспорт є невід’ємним елементом транспортної
системи, у тій її частині, що забезпечує переміщення людей по території країни.
Потреба населення у переміщенні залежить від рівня розвитку
суспільства та визначається станом соціальної культури, особливостями економічних відносин, характером розселення громадян і сформованим укладом життя.
У минулі роки в нашій країні перевезення різними видами транспорту зростали, але в останні десятиліття обсяги, починаючи з
1998 р., стали падати у зв'язку з економічною кризою і погіршенням
матеріального становища населення. Падіння відбулося на всіх видах
транспорту.
Перше місце за кількістю перевезених пасажирів за 2016 рік займає метрополітен – 35,7 % і має велике значення в житті міста, тролейбусний займає – 25,4 % , який по своїй екологічній безпеці набагато
випереджає автомобільний(19,8%) (який самий сильно забруднюючий
вид транспорту)та трамвайний (19,1%) транспорт займають меншу
частину від загальної кількості, внаслідок їх територіальної залежності
.
Через те, що в останні роки громадський наземний транспорт
розвивається досить стрімко і збільшує кількість маршрутів по місту ,
а також, тому що будуються розважальні центри в спальних районах і
збільшується кількість робочих місць у цих районах - жителям міста
більш економічно вигідніше, зручніше і швидше дістатися пунктів
призначення без пересадок наземним транспортом. Тому попит на метрополітен за 2015 рік порівняно з 1999 роком впав на 10,9 % , так як
будівництво і розвиток метрополітену потребує значних капіталовкладень і термінів введення в експлуатацію нових ліній, що істотно обмежує темпи розвитку цього виду транспорту. Через це люди почали віддавати перевагу і використовувати трамвайний, тролейбусний і автобусний види транспорту , щоб дістатися до місця призначення. Саме
тому попит на автобусний вид транспорту на 2015 рік збільшився на
27,5 % порівняно з 1999 роком, тому що серед переваг цього виду
транспорту є : маневреність, відносно висока швидкість пересування,
велика комфортабельність і зручність поїздки.
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За результатами проведених досліджень можна зробити прогнози
на майбутнє. Так можна сказати, що в подальшому не варто чекати
збільшення обсягів перевезень людей, бо основні висновки – йде падіння обсягу перевезень, з 1999 року до 2015 р. перевезення пасажирів
зменшилося на 24,7 %.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Щипанов В.В.
Науковий керівник – Фалецька Г.І., канд. техн. наук, доцент
Вирішальним фактором комерційного успіху транспортних підприємств на ринку є високий рівень конкурентоспроможності їх послуг. Даний рівень визначається сукупністю споживчих властивостей
транспортної послуги, що характеризують її відмінності від послуг
конкурентів за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам. Під конкуренцією розуміється економічний процес взаємозв'язку,
взаємодії та боротьби власників продукції, робіт, послуг за найбільш
вигідні умови їх виробництва і реалізації. Висока конкурентоспроможність послуги не є самоціллю для підприємства-виробника, а служить
лише засобом отримання високого прибутку.
Це можливо за рахунок збільшення займаного сегмента ринку
транспортних послуг. Для стійкого положення транспортного підприємства на ринку транспортних послуг і підвищення його конкурентоспроможності необхідно обґрунтовувати можливі конкурентні переваги підприємствах на основі комплексу заходів. До них можна наступні:
зниження тарифів; застосування диференційованих тарифів по маркам
рухомого складу і відстаням; додаткові транспортно-експедиційні послуги (з урахуванням економічного становища замовників); поліпшення якості послуг; підвищення надійності та безпеки перевезень; гарантії терміну доставки; використання ділового досвіду і зв'язків керівництва підприємства. Рівень конкурентної стійкості транспортного підприємства залежить від значної кількості факторів, які необхідно враховувати при формуванні відповідних управлінських і організаційних
заходів.
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ЕРГОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ
Яловенко К.І.
Науковий керівник – Фалецька Г.І., канд. техн. наук, доцент
Автомобільний транспорт, як одна з найбільших галузей матеріального виробництва впливає на всі сфери розвитку суспільства. Ця
галузь визначає ефективність розвитку виробничих сил і задоволення
потреб населення. Суспільне значення транспорту є об'єктивною необхідністю при переміщенні вантажів від виробника до споживання.
Умови сучасного виробництва вимагають високих технологічних,
транспортних, навантажувально-розвантажувальних і складських процесів, які до нього входять.
Методи організації автомобільних перевезень необхідно розробляти з урахуванням вимог систем виробництва й споживання, які використовують автомобільний транспорт. Ці методи засновані на координації дій всіх учасників транспортного процесу, включаючи водія.
Параметри роботи водія за тривалістю і величиною формуються
на підставі його професійних знань і умінь, психофізіологічних особливостях, його функціонального стану й параметрів навколишнього
середовища. Врахування цих параметрів при організації перевезень
дозволяє підвищити ефективність роботи підприємств суспільного
виробництва, оптимізувати трудову діяльність водія, створюючи необхідні передумови для збереження його здоров'я й розвитку особистості. Такий підхід до використаннях параметрів роботи водія гарантує
необхідний рівень ефективності виробничої діяльності.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ ДТП
Зінчина Т.В.
Науковий керівник – Єрмак О.М., канд. техн. наук, доцент
Дорожні події є найнебезпечнішою загрозою здоров'ю людей у
всьому світі. Збиток від дорожньо-транспортних подій перевищує збиток від усіх інших транспортних подій (літаків, кораблів, потягів, і
т.п.) разом узятих. Дорожньо-транспортні події є однією з найважливіших світових загроз здоров'ю та життю людей. Проблема посилюється і тим, що потерпілі в аваріях – як правило, молоді і здорові (до
аварії) люди. По статистичним даним, у світі щорічно в дорожніх аваріях гинуть 1,2 млн. чоловік і близько 50 млн. отримують травми.
Ріст інтенсивності транспортних та пішохідних потоків має вплив
на безпеку дорожнього руху. Більше 60% усіх дорожньо-транспортних
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пригод (ДТП) приходиться на міста та інші населені пункти. При цьому на перехрестях, які займають незначну частину міста, концентрується 30% усіх ДТП.
Причин, які викликають виникнення ДТП існує дуже багато та
ступінь їх впливу на важкість наслідків ДТП визначити неможливо,
але деякі виникають частіше, а деякі вкрай рідко.
Аналіз причин ДТП дозволяє звести їх в наступні однорідні по
характеру групи:
1) порушення правил маневрування;
2) перевищення безпечної швидкості руху;
3) недодержання дистанції;
4) перевищення встановленої швидкості;
5) порушення правил проїзду перехресть;
6) керування в нетверезому стані;
7) виїзд на смугу зустрічного руху;
8) порушення надання безперешкодного проїзду;
9) порушення правил обгону;
10) невиконання вимог сигналів регулювання;
11) інші.
Існує безліч методів вивчення транспортних конфліктів та причин дорожньо-транспортних пригод. Але більшість з них направлена
на вивчення вже скоєних ДТП, не з'ясовуючи самих причин їх виникнення. Тому важливим кроком у дослідженні аварійності в містах є
знаходження вірогідності виникнення ДТП на основі їх причин та видів.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗМІЩЕННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ
МПТ
Кузьмина Є.П.
Науковий керівник – Єрмак О.М., канд. техн. наук, доцент
Зупиночні пункти маршрутного пасажирського транспорту впливають на безпеку руху, а також на пропускну здатність дороги. Разом з
тим, від їхнього розташування залежить і зручність пасажирів. Тому
при виборі місць для розміщення зупиночних пунктів треба знаходити
оптимальні рішення при суперечливих вимогах зручності пасажирів, з
одного боку, і мінімальних перешкод для транспортних потоків – з
іншої. Ці протиріччя особливо проявляються в зоні перетинання магістральних вулиць, де необхідні зупиночні пункти у зв'язку з інтенсивними потоками людей, що рухаються по кожній із магістралей, а також
з пересадками їх з одного маршруту на іншій.
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Основні умови, які повинні по можливості забезпечуватися при
виборі місця зупиночного пункту, зводяться до наступного: безпека
руху основного потоку людей, що користуються даним маршрутом,
мінімальні перешкоди для переважних напрямків транспортних потоків, скорочення відстані пішохідного підходу до основних об'єктів тяжіння.
Від правильного розміщення зупиночних пунктів залежить не
тільки відстань пішохідних підходів і зручність пересадок, а отже, і
загальна витрата часу пасажира на пересування, але й швидкості руху
транспортних засобів (експлуатаційна і швидкість сполучення).
Аналіз методів визначення місця розташування зупиночного
пункту міського пасажирського транспорту на транспортній мережі
показав, що всі вони визначаються для одного маршруту окремого виду транспорту. При цьому не достатньо визначена оптимальна довжина перегону для різних видів транспорту та їх режимів руху.
РОЗМІЩЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЦЕНТРІВ ПРИ РОЗВІЗНОЗБІРНИХ МАРШРУТАХ
Гнусіна К.В.
Науковий керівник – Санько Я.В., канд. техн. наук, доцент
Попит на вантажні перевезення визначається динамікою та структурою змін об'ємів виробництва у країні, а також платіжною спроможністю підприємств та організацій всіх галузей економіки. Враховуючи специфіку автомобільного транспорту, важливою проблемою є організація його взаємодії з іншими видами транспорту в транспортних
вузлах. На автомобільний транспорт лягає значний об'єм завозу-вивозу
вантажів, відправляємих маленькими відправками й обслуговування
клієнтури, що не має інших транспортних комунікацій, крім автомобільних доріг.
Організація перевезень вантажів полягає у встановленні порядку:
підготовки і виконання перевезень, управління, обліку та контролю,
системи документообігу, системи розрахунків за перевезення вантажів
та інше.
Від рівня організації перевезень залежить якість перевізного процесу, схоронність вантажів, своєчасність та економічність перевезень,
зручність використання системи перевезень.
Різновидом кільцевих маршрутів є розвізні маршрути. Розвізнозбірними маршрутами називають такі маршрути на яких виконується в
одному або декількох пунктах, як навантаження, так й розвантаження
транспортного засобу одночасно. Їх потрібно формувати виходячи з
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схеми розміщення пунктів навантаження та розвантаження, довжини
між ними, строку поставки, а також враховуючи те, що при підборі
пунктів у маршрут повинна як можна більше використана вантажопід'ємність транспортного засобу. Задача вибору оптимального варіанту розміщення розподільчого центру ставиться і вирішується тільки у
тому випадку коли на визначеній території мається декілька споживачів матеріального потоку. Необхідною і достатньою умовою можливості використання логістичного методу є наявність потокового процесу
і деяка системна цілісність об'єкта.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПАСАЖИРСЬКИХ МАРШРУТІВ
Джигалюк М.В.
Науковий керівник – Санько Я.В., канд. техн. наук, доцент
Вже на ранніх етапах розвитку людини суспільні відносини вимагали об'єднання людей в часі і просторі для ефективного здійснення
процесів виробництва, споживання матеріальних і культурних цінностей, наукової і суспільно-політичної, військової, навчальної, а також
іншої діяльності. Згодом територіальне розширення населених пунктів
вступило в протиріччя з необхідністю швидкого переміщення людей
від місця проживання до місця тимчасового перебування. Рішенням
цього протиріччя став міський пасажирський транспорт.
Міський пасажирський транспорт є одним з важливих чинників,
що забезпечують життєздатність міста, ефективність і нормальне функціонування, об'єднуючи розрізнені частини міста в єдиний складний
організм. Пасажирський транспорт є важливою складовою частиною
виробничої інфраструктури міста. Його стійке й ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації і підйому економіки міста,
структурної перебудови, забезпечення цілісності, поліпшення умов і
рівня життя населення.
Теперішній стан маршрутної мережі м. Харкова дає можливість
провести аналіз роботи організованих маршрутів, а також проаналізувати ефективність і доцільність працюючих в реальних умовах маршрутів.
Обстеження обраних маршрутів, а саме 55, 152, 304 та 305 маршрутів, було проведено з метою дослідити скільки насправді хвилин
витрачається на простій транспортних засобів при здійсненні посадки – висадки пасажирів на проміжних зупиночних пунктах, а також від
чого саме залежить цей час і яку частку займає від величини часу оберту.
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В результаті порівняння значень отриманих теоретичним методом та методом натурних обстежень, було виявлено в трьох з чотирьох
випадків, що час оберту підрахований експериментальним методом
більше від розрахункового теоретично, а час простою на проміжних
зупиночних пунктах менше.
Актуальністю розглянутого питання є проблематика не раціонального розподілу часу простою на проміжних зупиночних пунктах, не
врахування обсягу пасажиропотоку, а також відсутність об’єктивно
оцінити величину затримок під час руху при розрахунках часу оберту
для складання нових маршрутів.
Недоліками, які присутні в системі організації маршрутної системи є: наявність дублюючих маршрутів, як між однаковими видами
пасажирського транспорту, так і між різними видами, графік роботи
який не завжди є обумовленим, який влаштовуватиме пасажирів й
транспортне підприємство; недотримання маршрутними транспортними засобами графіку роботи; наявність великої кількості пасажирів –
пільговиків, кошти за проїзд яких держава компенсує тільки частково.
Ретельний і регулярний аналіз маршрутів, полегшить і допоможе
зменшити вплив певних недоліків на загальну роботу всієї маршрутної
мережі.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
Титаренко Є.Д.
Науковий керівник – Галкін А.С., канд. техн. наук, доцент
Необхідність транспортного обслуговування (ТО) на підприємствах є наслідком неможливості здійснення їх виробничо-комерційної
діяльності без фізичного переміщення вантажів із одного місця в інше,
а при реалізації товару – від підприємства-продавця до підприємствапокупця. Аналіз останніх досягнень і публікацій дозволив сформувати
підходи до транспортного обслуговування. Питання транспортних
технологій розглядали, при цьому основна увага авторів приділено
питанням організації та оперативного управління транспортними процесами. Різні автори, розглядаючи питання транспортних технологій,
застосовують такі поняття, як перевезення вантажів (вантажні перевезення), система доставки вантажів, транспортування, транспортна послуга. Перераховані поняття нерозривно пов'язані з поняттям транспортного обслуговування, розглянутого в
Варіанти організації транспортного обслуговування:
а) Виробник реалізує продукцію, запроваджуючи систему само118

вивезення;
б) Виробник сам здійснює транспортне обслуговування своїх клієнтів.
Розглянуто логістичний ланцюг, який складається з трьох учасників: виробник, перевізник та роздрібна мережа. Самовивіз продукції
передбачає, що клієнти підприємства-виробника (учасники роздрібної
мережі) здійснюють перевезення вантажів, використовуючи власні
транспортні засоби (ТЗ) або користуючись послугами сторнньої
організації-перевізника, яка бере на себе відповідальність за виконання
функції доставки вантажу. Здійснення ТО самим підприємствомвиробником передбачає, що він на основі вибору найбільш вигідного
для нього варіанту, або закупає власні транспортні засоби (ТЗ) для
самостійного відвантаження продукції або орендує необхідну їх
кількість у сторонньої організації на умовах договору найму, тобто
виконує функції перевізника
В роботі було розглянуто підхід до аналізу ефективності транспортного обслуговування клієнтів на стадії проектування для логістичного ланцюга: виробник, перевізник і роздрібна мережа, за інвестиційним критерієм – чиста приведена вартість проекту. Отримані теоретичні залежності потребують практичної апробації.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ПРИ ТРАНСПОРТНОМУ
ОБСЛУГОВУВАННІ СУМІСНИХ ВАНТАЖІВ
Фіялко Н.О.
Науковий керівник – Галкін А.С., канд. техн. наук, доцент
Проаналізовані питання інтеграції логістичного ланцюга та синергетичного ефекту. Розглянуті питання про синергетичний ефект при
транспортному обслуговуванні сумісних вантажів. Запропонований
підхід до розрахунку кількості обертів при транспортному обслуговувані декількох сумісних вантажів.
Можливість підвищення ефективності функціонування логістичної системи за рахунок взаємного підсилення зв’язків однієї логістичної системи (ЛС) або логістичного ланцюга (ЛЛ) з іншою або з зовнішнім середовищем за рахунок синергетичного ефекту. Дослідження в
цій сфері отримали достатньо широке поширення останнім часом
Для проведення дослідження, на першому етапі, були розглянуті
три замовника якім потрібному перевозити вантажі протягом періоду t.
Вантажі є сумісними і можуть перевозитись в одному транспортному
засобі (ТЗ). Умовою перевезення і формування партії перевезень є повне завантаження одним замовником транспортного засобу. В резуль119

таті проведеного обстеження було виявлено, що періодичність та
об’єми перевезень за різні періоди часу змінюються і залежать від сезонного споживання, дня тижня. Тому робота транспорту є дискретною, що викликає простої ТЗ.
Кількість обертів які необхідно зробити для обслуговування логістичної системи та обсяг вантажу що можливо перевезти за оберт, визначає кількість потрібних ТЗ, що впливає на витрати проекту.
Виходячи за даної моделі кількість обертів буде знаходитись як
сума їздок із вантажем, які може зробити ТЗ в наряді.
Таким чином, розглянуто синергетичний ефект при перевезені
сумісних вантажів, які обслуговуються один перевізником, а саме можливе зменшення необхідної кількості ТЗ для обслуговування потреб
замовників за рахунок перерозподілу ТЗ у перевізника. Запропоновано
метод визначення кількості обертів, що може зробити транспортний
засіб при комплексно обслуговують декількох сумісних вантажів.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
В КОМПАНІЇ «НОВА ПОШТА»
Вдовиченкова Ю.С.
Науковий керівник – Толмачов І.О., асистент
Транспорт являє собою сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів з одного місця в інше. Якщо говорити про
перевезення вантажу, то в усі часи функцією транспорту було створення умов доступу перевезеного на ринок реалізації. Це свідчить про
важливість транспорту в сполученні виробників з продавцями і покупцями. На сьогодні транспортні послуги являють собою роботу безпосередньо пов’язану з перевезенням та комплексом допоміжних операцій, яку виконує досить велика кількість підприємств, «Нова Пошта»
не є винятком.
Не кожне підприємство, що надає транспортні послуги, має свій
власний транспорт, а тому вони звертаються до водіїв з власними автомобілями. Для того, щоб обрати мати власний парк транспортних
засобів чи залучати сторонніх перевізників задля отримання максимального прибутку необхідно: розрахувати технологічні показники роботи автомобіля, доходи та витрати підприємства, витрати за проектом та
ефективність даного проекту. Саме це було зроблено в роботі. Також
досліджено основні складові транспортного процесу який проходить
вантаж від складу відправника до складу одержувача. Проведено аналіз способів розвантаження, які застосовуються підприємством для
вантажів різних габаритів.
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Проведені дослідження встановили, що проект придбання підприємством «Нова Пошта» власних транспортних засобів є не ефективним через те, що він не окупиться. Індекс доходності за розрахунками
маленький, а інвестиційний потік негативний. Величина чистого приведеного доходу також є негативною, це не дозволить збільшити капітал підприємства і його ринкову вартість. Індекс прибутковості менше
одиниці свідчить про те, що проект являється не рентабельним. Отже,
проект не може бути реалізованим, через те, що підприємство не зможе повернути вкладені кошти. Отже, існуюча схема залучення сторонніх перевізників є найбільш вигідною.
ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ УМОВ РУХУ У М. ХАРКОВІ
Пасєка Ю.В.
Науковий керівник – Лобашов О.О., д-р техн. наук, професор
Для дослідження закономірностей зміни умов руху можуть застосовуватися різні підходи: безпосередні спостереження, моделювання
транспортних потоків. Кращим є моделювання транспортних потоків.
У ХНУМГ розроблена модель функціонування діючої транспортної
мережі міста. Зазначена модель може бути використана для визначення перспектив зміни умов руху в містах.
Транспортний попит і щільність транспортної мережі здійснюють
з-спільному вплив на умови руху. Тому для оцінки умов руху в перспективі необхідно знати закономірності спільного впливу транспортного попиту і щільності транспортної мережі на ефективність її функціонування. Дані закономірності були отримані за результатами моделювання розподілу транспортних потоків у м. Харкові при одночасному варіювання двома факторами. На рис.1 представлені закономірності
зміни середньої швидкості руху транспортного засобу в залежності від
щільності транспортної мережі і рівня автомобілізації.
Середня швидкість і середній час одного пересування по місту
досить повно характеризують умови руху в місті. Між цими параметрами та іншими характеристиками руху (інтенсивністю, щільністю,
часом руху, транспортними витратами і ін.) Існує відомі взаємозв'язку.
Закономірності зміни інших характеристик дорожнього руху в перспективі можуть бути отримані аналогічним способом.
Представлена залежність може бути використана при плануванні
транспортних процесів, розробці проектів реконструкції та розвитку
транспортної мережі міста, прогнозування показників аварійності.
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Рисунок 1 – Залежність середньої швидкості руху транспортного засобу від щільності
транспортної мережі і рівня автомобілізації

МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ПАРКУВАННЯ
Пугач Я.О.
Науковий керівник – Лобашов О.О., д-р техн. наук, професор
Найбільш складною є проблема організації паркування у містах зі
сформованою забудовою. Світовий досвід автомобілізації показує, що
вирішити цю проблему можна тільки за рахунок всієї території міста
шляхом використання вільної ширини проїзної частини вулиць і створення спеціальних позавуличних автостоянок.
Схема, що відображає основні класифікаційні ознаки тимчасових
стоянок, призначених для паркування автомобілів, наведена на рисунку 1.
За режимом роботи підрозділяють стоянки: 1 – з необмеженим
часом роботи, 2 – з обмеженням тривалості перебування автомобіля,
3 – з обмеженим (протягом доби) часом роботи.
В Європі, крім паркометрів, розроблені інші способи контролю
часу стоянки. Основний з них передбачає застосування спеціального
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диску, що представляє собою часовий циферблат, на осі якого знаходиться вказівник інтервалу стоянки.

Рисунок 1 – Основні класифікаційні ознаки тимчасових стоянок

Другий метод, який знайшов розповсюдження в Європі, відомий
під назвою Park System (система паркування). Цей метод базується на
використанні набору кольорових карток, що продається с спеціальній
упаковці. На картках різного кольору вказується ціна та дозволений
час стоянки. По прибуттю на стоянку водій обирає потрібну картку та
компостує на ній місяць, число, годину та хвилини прибуття і залишає
картку за склом автомобіля.
Паркувальна мережа міста повинна розвиватись одночасно з ростом автомобілізації. Історично сформована територія міста не дає можливості виділення площі для встановлення стоянок шляхом розширення проїзної частини дороги. Тому більшість транспортних засобів
розташовують біля краю проїзної частини. Одночасно з постановкою
автомобіля біля тротуару виникає інша проблема – зниження пропускної можливості вулично-дорожньої мережі. Вирішення проблеми в
зменшенні кількості транспортних засобів біля тротуару полягає в
встановленні знаків, що забороняють або обмежують парковку, або ж
застосування системи штрафів та плати за стоянку.
Велику роль для вирішення проблем грає культура паркування
власників транспортних засобів. Максимальне дотримання правил до123

рожнього руху – це оптимальний шлях до підвищення культури водіння в нашій країні.
АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ВИДУ ТРАНСПОРТУ
Рєпкіна А.І.
Науковий керівник – Ольхова М.В., канд. техн. наук, доцент
Існують різні способи транспортування вантажів між країнами.
Плануючи відправлення вантажів і вибір виду транспорту, необхідно
враховувати низку обставин: вид вантажу, відстань і маршрут перевезення, фактор часу, вартість перевезень, безпека перевезення.
Вантажі, що перевозяться, поділяються на генеральні, масові й
особливо режимні. До генеральних відносять різні штучні вантажі (в
упаковці чи без неї). За розмірами вони поділяються на звичайні, довгомірні (більше 3 м) і негабаритні. За масою – легкі й важкі (з масою
більше 5 т на одну вантажну одиницю). До масових відносять вантажі,
що мають певну структурну масу, яка перевозиться у великій кількості
без упаковки. До них відносять наливні (нафта і нафтопродукти, гази,
тваринні й рослинні жири, спирти тощо), навальні (руда, концентрати,
добрива тощо), насипні (зерно, цукор-сирець тощо) та деревина. До
особливо режимних відносять вантажі, які зберігають і перевозять при
дотриманні спеціальних правил.
При виборі засобів транспортування треба мати на увазі, що в деяких випадках немає можливості вибору. Наприклад, вантажі, що
швидко псуються, треба перевозити авіатранспортом. Разом з тим
авіаперевезення не допустимі при перевезенні легкозаймистих і вибухонебезпечних вантажів. Основну частину перевезень морським
транспортом становлять перевезення масових наливних і навальних
вантажів (нафти і нафтопродуктів, залізної руди, кам'яного вугілля,
зерна тощо). Морський транспорт широко використовується і для перевезення готової промислової продукції, напівфабрикатів, продовольства, генеральних вантажів. Перелік товарів, що перевозяться основними видами транспорту, наведено в табл. 1.
Відстань і маршрут перевезення. Місце відправлення вантажу та
кінцевий пункт перевезення також визначають при виборі виду транспорту. У внутрішньоконтинентальних перевезеннях використовують
залізничний, трубопровідний, автомобільний та авіаційний транспорт,
у міжконтинентальних — морський та авіаційний транспорт.
Фактор часу. Відомо, що найшвидший спосіб доставки вантажу –
це авіатранспорт. Однак він дорого коштує. Тому використовується
тільки тоді, коли треба доставити вантаж за мінімальний відрізок часу.
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Таблиця 1 – Перелік товарів, що перевозяться основними видами транспорту
Вид транспорту
Залізничний
Водний
Автомобільний
Трубопровідний
Повітряний

Товари, що найчастіше перевозяться
Сільськогосподарська продукція, будівельні матеріали, корисні копалини, автомобілі
Нафта, зерно, будівельні матеріали, металеві руди, кам’яне
вугілля
Одяг, папір, електроніка, меблі, продукти харчування
Нафта, нафтопродукти, природний газ
Швидкопсувні продукти харчування, продукція точного машинобудування високої вартості

Вартість перевезень. Звичайно, кожен покупець хотів би, щоб
вартість перевезення складала незначний відсоток від вартості товару.
Однак бувають випадки, коли вибору немає і треба платити за доставку вантажу високу ціну. А коли є вибір, ціна буде нижчою. Наприклад,
невеликі й середні за обсягом партії вантажів можна доставляти повітрям і сушею приблизно за однаковими цінами.
Безпека перевезення. Крихке й дорогоцінне обладнання краще
перевозити повітряним транспортом. Товари, для яких характерний
високий ступінь ризику розкрадання (запчастини автомобілів, офісне
обладнання, фармацевтичні товари тощо), як правило, доставляються
морським транспортом, в основному в контейнерах, хоч це коштує
дорожче.
Названі обставини важливо враховувати при виборі виду транспорту. Однак вид транспорту багато в чому залежить від того, що в
першу чергу цікавить відправника вантажу. Якщо його цікавить швидкість доставки вантажу, він вибирає між повітряним і автомобільним
транспортом. Якщо його мета – мінімальні витрати, робиться вибір
між водним і трубопровідним транспортом.
Таким чином, в першу чергу, необхідно проаналізувати критерії
вибору виду транспорту, що дозволить ефективно вирішити завдання
вибору виду транспорту.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ ПІД ЧАС ВАНТАЖНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІСТІ
Щербак А.С.
Науковий керівник – Ольхова М.В., канд. техн. наук, доцент
Міська логістика (City Logistics) – один з новітніх напрямів логістики, який активно розвивається за кордоном, але про який ще недостатньо відомо в Україні. У роботі відзначається, що актуальність міської логістики зростає ще більше у зв’язку з проблемами створення
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логістичних парків в Україні. Аналіз останніх досліджень та публікацій з даної проблематики показує, що їх явно недостатньо. В основному можна відзначити іншомовні джерела, а також розробки автора.
В останні роки логістичні підходи активно використовуються в
різноманітних регіональних програмах, серед яких особливе місце займає міська логістика, як науково-практичний напрямок, який має своїм предметом удосконалення транспортно-логістичних схем і маршрутів перевезення вантажів і пасажирів в умовах великих міст. Проблема
міської логістики пов’язана з розвитком малого та середнього бізнесу в
цих містах, особливо з його потребами в транспортно-логістичних послугах і тому знайшла відображення в літературі з торговельної та
промислової логістики, зокрема в США, Великої Британії, Швеції,
Польщі. Однак ця проблема є актуальною і для міст України в зв’язку
з бурхливим розвитком малого та середнього підприємництва, зокрема
в торгівлі, де питання сучасного логістичного забезпечення поки що не
знайшли достатнього усвідомлення, відтак і застосування. Проблема
міської логістики пов’язана, в тому числі, з вибором певного варіанту
каналу дистрибуції товару. Шведський логістик Г. Тонндорф виділяє
вісім видів каналів дистрибуції:
1. Пряма поставка товару від виробника в роздрібну торгівлю (це
шлях найпростіший та найшвидший, однак не завжди найекономічніший).
2. Поставка товару через центральний склад виробника, де продукція накопичується та відправляється в роздрібну торгівлю (цей канал називають «класичним варіантом дистрибуції»).
3. Поставка товару через центральний склад виробника і регіональні склади, які розміщуються поблизу споживачів (чим більше ринок
і чим далі він знаходиться, тим довшим буде канал дистрибуції).
4. Поставка товару за участю гуртової торгівлі, яка діє як посередник: купує товари у виробника, складує їх та розділяє на окремі партії
для своїх виробників.
5. Об’єднання роздрібних торговців переймають на себе роль виробників та гуртовиків та здійснюють дистрибуцію через власний
центральний склад.
6. В останній час з’являється тенденція до зменшення значення
центрального складу шляхом використання транзитного складу (Cross
Docking Centers), де товари не складуються, а лише перекомплектовуються та без втрат часу доставляються в пункти продажу.
7. Гуртовики створюють дрібнооптові склади – магазини типу
«Cash & Carry», в яких дрібні клієнти купують та отримують свої товари.
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8. Нарешті, частина товарів надходить до споживача не через
роздрібну торгівлю, а напряму, шляхом посилкової торгівлі (за каталогами) та методом прямих продаж.
Радикальне вирішення цієї проблеми полягає у створенні бази
даних, з якою мали б зв’язок і постачальники, і великі роздрібні магазини. Саме в такий спосіб могли б здійснюватися безпосередні контакти між продавцями та покупцями. Такі експерименти здійснюються
нині на основі City Logistics у великих містах США, Європейського
союзу, Японії.
СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В МЕЖАХ МІСТА
Супрун А.А.
Науковий керівник – Рославцев Д.М., канд. техн. наук, доцент
Операції пов’язанні з доставкою товару мають свою ціну, яка
впливає на ціноутворення товарів. Через це багато товарів стають не
конкурентоспроможними на ринку. В зв’язку з цим є вельми важливим
поняття транспортної складової в ціні товару. Транспортна складова –
це закладений в контрактну ціну товару відсоток витрат на його доставку. Відсоткове співвідношення витрат з доставки товару до ціни товару в місці його призначення – величина, приблизно сформувалася на
основі міжнародного досвіду.
Інтернет-магазини в Україні мають певні особливості, які відрізняють їх від зарубіжних аналогів. На відміну від США та Європи, де в
список провідних онлайн-магазинів часто входять філіали реально існуючих, в Україні найбільшою популярністю користуються повноцінні віртуальні ресурси електронної комерції. Клієнтами інтернетмагазинів є переважно жителі великих міст. На Київ припадає близько
40% всіх покупців. За ним йдуть Донецьк (8%), Одеса (7%), Харків і
Дніпропетровськ (по 6%), Львів (5%). Аудиторія всіх інших міст та
регіонів представлена скромно і не перевищує 30%. Така ситуація пояснюється тим, що представництва онлайн-магазинів поки що існують
лише у крупних містах. А доставка по Україні впливає на вартість покупки, що автоматично робить інтернет-шопінг менш привабливим.
У найближчому майбутньому експерти прогнозують процес
структуризації ринку – в категоріях побутової техніки і електроніки –
з’являться декілька мега-проектів, великих інтернет-супермаркетів, які
забезпечать пропозицією масового покупця. В той же час, свого клієнта не втратять і невеликі інтернет-магазини, які спеціалізуються на
продажі дефіцитних унікальних товарів, які важко знайти на прилав127

ках стандартних торговельних майданчиків. Основними завданнями
щодо розвитку національної складової мережі Інтернет і забезпечення
широкого доступу до неї в Україні є:
 створення в найкоротші терміни належних економічних, правових, технічних та інших умов для забезпечення широкого доступу
громадян в мережі Інтернет;
 забезпечення конституційних прав людини і громадяни на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації;
 забезпечення державної підтримки розвитку інфраструктури
надання інформаційних послуг через мережу Інтернет,
 створення умов для розвитку підприємницької діяльності і
конкуренції у сфері використання каналів електронного зв’язку;
 створення можливостей для задоволення на пільгових умовах
потреб у послугах навчальних закладів, наукових установ і організацій, суспільних організацій, установ охорони здоров’я;
 удосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів
електронної економічної діяльності, виробництва;
 використання, поширення та зберігання електронних інформаційних продуктів.
Міжнародна практика визначила оптимальні величини названого
процентного відношення, на які, безумовно, слід орієнтуватися при
здійсненні господарських зв’язків. При цьому треба врахувати, що чим
дорожче товар, тим менше транспортна складова в його ціні на ринку
збуту. Так, при торгівлі готовими виробами, наприклад продукцією
електронної промисловості, транспортна складова коливається від 2 %
до 3%; для продуктів харчування і побутової техніки – від 5 % до 6 %;
при поставках машин і обладнання – від 7 % до 12%. Якщо мова йде
про торгівлю сировиною або напівфабрикатами, то транспортна складова більше, з огляду на те що продукція цього роду свідомо дешевше,
ніж готові вироби. Так, при поставках сировинної продукції транспортна складова знаходиться в діапазоні 20-60%, а для мінеральнобудівельних вантажів наближається до 80-85% і навіть в деяких випадках може перевищувати 100%.
Україна має один із найнижчих показників інтернет-торгівлі серед країн Центральної та Східної Європи. Найбільш активні інтернетпокупці – чехи (53,5 %), словаки (48 %) і словенці (47.8 %). У Росії
лише кожен п'ятий купує товари в Інтернеті, в Україні – тільки 8,5 %
користувачів (при тому, що 37 % населення є активними користувачами Інтернету й близько 53 % – користувачами платіжних карток).
В результаті подальшого дослідження цього питання можуть бутивиявлені особливості транспортного обслуговування замовлень че128

рез інтернет, що дозволить ефективно організувати процес доставки
цього виду замовлень.
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Бабенко А.М.
Науковий керівник – Бурко Д.Л., канд. техн. наук, доцент
Структурні перетворення в економіці призводять до відповідних
процесів у інших галузях виробництва включаючи транспорт. Після
зміни державного устрою на початку дев'яностих років минулого сторіччя, українська економічна система вийшла на новий етап перетворень.
Транспорт став основою формування внутрішнього та міжнародного ринків і таким чином з часом забезпечив розвиток нормальної
ринкової економіки, що є актуальним і на сьогоднішній день. Сучасний транспортний комплекс схильний до впливу суперечливих тенденцій: транспорт, будучи інфраструктурною галуззю, з одного боку,
знаходиться в залежному становищі від галузей виробництва матеріально-речових благ, з іншого боку, будучи особливою галуззю економіки, чинить істотний вплив на регіональний розподіл виробничих потужностей, бере участь у формуванні ВВП і виступає важливою складовою частиною системи економічних відносин.
Основним завданням транспортного господарства, є збільшення
прибутку за рахунок підвищення ефективності транспортних операцій.
Цього можливо досягти за рахунок координації транспортного обслуговування споживачів за їх замовленнями, в яких містяться умови поставок. Все це дає змогу отримати конкурентні переваги на ринку і
зменшити витрати. Одним із головних завдань є уникнення нераціональних перевезень, тобто невиправданих дальніх, зустрічних, порожніх
перевезень, а також повторних перевезень, коли вантаж повторно перевозиться, розвантажується і завантажується.
Важливу роль в транспортній галузі країни відіграє автомобільний вантажний транспорт, перевагами якого є можливість доставки
вантажу «від дверей до дверей»; висока маневреність, гнучкість, динамічність. Але поряд з тим він має і ряд недоліків, такі як низька продуктивність; залежність від погодних і дорожніх умов; відносно висока
собівартість перевезень на великі відстані.
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ У
МІСТАХ
Безугла Я.В.
Науковий керівник – Бурко Д.Л., канд. техн. наук, доцент
Проблема якості дорожнього руху у найзначніших містах України виникає у зв’язку з перевантаженням транспортних мереж надмірною кількістю особистих автомобілів. Вирішення цієї проблеми повинне базуватися на двох основних складових: знанні механізмів зміни
рівня автомобілізації та адаптації транспортної мережі міста під потреби дорожнього руху.
Зміна рівня автомобілізації в будь-якій державі світу залежить від
рівня соціально-економічного забезпечення населення, його платоспроможності, що характеризує можливість придбання автомобілів.
Від рівня автомобілізації прямо залежить обсяг руху транспортною
мережею міста.
Окрім рівня автомобілізації, на якість організації дорожнього руху чинить вплив характеристика транспортної мережі. До характеристик транспортної мережі міста відносять її містобудівні та планувальні
особливості: щільність, непрямолінійність сполучень, пропускну
спроможність та ін.
При аналізі взаємозв’язків між складовими якості організації дорожнього руху слід відзначити вплив рівня автомобілізації на транспорту мережу та навпаки. Це пояснюється тим, що зміна рівня автомобілізації породжує попит на рух мережею, а сама мережа повинна запропонувати достатню пропозицію у вигляді пропускної спроможності.
Якщо в даній підсистемі, спостерігається дисбаланс (попит перевищує
пропозицію), то якісні характеристики дорожнього руху погіршуються.
Для оцінку сумісного впливу рівня автомобілізації та характеристик транспортної мережі на якість організації дорожнього руху у містах необхідне створення моделі транспортної мережі, що дозволяє визначити якісні характеристики транспортних потоків. Під якісними
характеристиками транспортних потоків будемо розуміти відносні
величини отримані в результаті співставлення фактично отриманих за
моделлю характеристик з можливими характеристиками в даних умовах руху.
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АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ РУХУ ПІШОХОДА
Азарова М.О.
Науковий керівник – Бугайов І.С., асистент
Дорожньо-транспортною пригодою називають подію, що виникла в процесі руху механічних транспортних засобів, яка порушує нормальний процес дорожнього руху і викликала за собою загибель або
тілесне ушкодження людей, або пошкодження транспортних засобів,
вантажів, доріг, дорожніх і інших споруд або іншого майна.
Пішоходи є наймасовішою і найуразливішою категорією учасників дорожнього руху. На основі статистичних даних Центра управління безпеки дорожнього руху України(http://www.sai.gov.ua), наїзд на
пішохода є одним із самих поширених видів ДТП. В період з 1.01.2016
– 31.10.2016 всього в Україні в ДТП за участю пішоходів загинуло 156
пішоходів, 928 – були травмованими.
Наїзд на пішохода у багатьох випадках виникають із-за вини самого пішохода, оскільки вони, як правило, погано розбираються у правилах дорожнього руху. Однак, згідно з тим же ПДР, водій зобов'язаний дотримуватися пильності на дорозі, незалежно від того, де в даний
момент знаходиться на жвавій міській вулиці, або на безлюдному шосе.
Найчастіше відзначають наступні обставини наїзду на пішохода:
- людина перетинає проїзну частину з права наліво по ходу руху
транспорту;
- раптова поява людей на проїжджій частині, наприклад у зоні
зупинки громадського транспорту або під знак «Діти на дорозі»;
- перехід дороги не по зебрі;
- недотримання пішоходами сигналів світлофора.
Під час дослідження руху пішоходів в місті Харкові на ділянкам
ВДМ, які були проведені в різних частинах міста, було визначено, що
найчастіше, пішоходи порушують правила дорожнього руху в місцях,
де інтенсивність транспортного потоку не дуже велика. Натурні спостереження включали в себе підрахунок пішоходів за одну годину, які
перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу. Були визначені такі типи пішоходів як: порушники, які переходили на червоний
знак світлофора, потенційні порушники – переходили на миготливий
зелений та пішоходи, які переходили дорогу за правилами.
В кінці експерименту було виявлено, що у центрі міста кількість
людей які порушують правила значно менша, у ранковий період це
приблизно 8% від кількості пішоходів, у вечірній – 6%. На периферії
цей відсоток значно вищий, в середньому приблизно 22% пішоходів
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порушують правила дорожнього руху в ранковий період, 13% - у вечірній.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПІШОХІДНИХ
ШЛЯХІВ НА УМОВИ РУХУ ПІШОХОДІВ
Алексенко О.В.
Науковий керівник – Бугайов І.С., асистент
Пішохід – особа, яка бере участь у дорожньому русі не використовуючи при цьому транспортний засіб та не виконує ніякої роботи на
дорозі.
Класифікація пішохідного руху, виходячи із місця протікання
процесу та цілі:
- в торгівельних вузлах та комплексах;
- в промислових вузлах;
- в транспортних вузлах;
- в спортивних залах;
- в комплексних вузлах та житловій забудові.
Класифікація пішохідного руху за характером:
- трудові переміщення;
- культурно-побутові переміщення.
Класифікація пішоходів за їх поведінкою: діти на дорозі, недисципліновані пішоходи, нетверезі пішоходи, психічно-хворі пішоходи,
пішоходи «смертники», пішоходи аферисти, зразкові пішоходи.
Пішоходи можуть пересуватися за допомогою пішохідних комунікацій, які можна класифікувати наступним чином:
- пішохідні переходи наземні;
- пішохідні переходи підземні;
- сходи;
- тротуар;
- пішохідні доріжки;
- ескалатори;
- рухомі переходи.
По деяких із перелічених комунікацій було проведено обстеження відносно рівня обслуговування даних комунікацій.
Фрагмент обстеження приведено на рисунку 1.
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Таблиця 1 – Категорії рівня обслуговування
Рівень
обслуговування
A
B
C
D
E
F

Характеристика

Площа, м2/
люд.

Щільність, D

Пішохідний
потік, люд./
хв./м.

>1.9.

≤0,08 люд/м2

≤1,6

1,6-1,9

≤0,25 люд/м2

1,6-10

1,1-1,6

≤0,40 люд/м2

10-20

0,7-1,1

≤0,70 люд/м2

20-36

0,5-0,7

≤1,80 люд/м2

36-59

≤0,5

>1,80 люд/м2

>59

Змога вільно обирати швидкість
руху
Низька щільність руху та змога
ще вільно обирати швидкість
руху
Обмежена змога вибору швидкості руху
Чітке обмеження вибору швидкості руху
Низька швидкість руху
Інтенсивність пішохідного
потоку перевищує пропускну
здатність комунікації.

Рисунок 1 – Оцінка рівня обслуговування пішохідного переходу
(м-н. Захисників України, ранкова година-пік)
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ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН У КАНАЛАХ ТОВАРОРУХУ НА
ПРИКЛАДІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Хроменко М.І.
Науковий керівник – Колій О.С., канд. техн. наук, асистент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Канали товароруху – шлях товару від виробника до кінцевого
споживача та сукупність учасників цього процесу. Канали товароруху
поділяють на прямі й непрямі. Прямі канали товароруху (канали нульового рівня) існують тоді, коли виробник самостійно реалізує вироблену продукцію без торговельних посередників. Непрямі канали товароруху передбачають участь незалежних торговельних посередників
і є одно- (один посередник), дво- і багаторівневі. Кількість рівнів визначає протяжність каналів товароруху. Учасники каналу товароруху
можуть обмінюватись інформацією, укладати угоди і створювати маркетингові системи.
Рішення про вибір того чи іншого каналу – одне з найскладніших
і найвідповідальніших, яке необхідно прийняти фірмі. Кожний канал
характеризується притаманними йому рівнями та витрат, а обравши
конкретний канал, фірма повинна, як правило, використовувати його
досить тривалий час через складність його розробки і значну вартість[1].
Формування каналів товароруху повинно здійснюватися на основі таких принципів:
1) повнота та ефективна відповідність специфічним вимогам та
характеристикам конкретних сегментів ринку;
2) організації, що функціонують в структурі каналу, можна виключити або замінити, але їх функції не можна виключити, і вони переходять до організацій, що розміщені на більш високому або низькому рівні каналу товароруху і відповідальність за їх виконання приймають інші учасники каналу[1].
Канали товароруху можна класифікувати за багатьма ознаками
(рис. 1).
Від організації каналів товароруху залежить швидкість переміщення товару. За зростаючого суспільного поділу праці, передусім в
одиничній формі, великому товаровиробнику економічно
вигідно передавати на реалізацію частину продукції посередникам.
Так, в американській автомобільній корпорації налічується до
20 тис. незалежних ділерів. Існування непрямих каналів товароруху
також зумовлено доцільністю торгівлі не одним, а кількома або багатьма товарами для зручності споживачів і збільшення доходів торгове134

льних організацій (зокрема за рахунок зниження витрат компаній, що
спеціалізуються на реалізації товарів), зменшення витрат підприємстввиробників на зберігання товарів, їх псування, що залежить від специфіки товарів. За прямого каналу товароруху торгівля здійснюється через магазини, що є власністю (або орендуються) товаровиробника,
розсиланням поштою та рознесенням.

Рисунок 1 – Класифікація каналів товароруху

За однорівневого непрямого каналу товароруху на ринку споживчих товарів посередником є роздрібний торговець, на ринку промислових товарів – торговий маклер із збільшенням кількості посередників
зростають роздрібні ціни на товари. В Україні на початку 90-х XX ст.
між виробниками і споживачами налічувалося до 5 посередників, що
посилювало механізм інфляції. У 1998 електроенергію, яку виробляла
Запорізька АЕС, продавали споживачам майже 4000 посередників. У
розвинутих країнах світу існує ретельно відпрацьована система відбору, підтримки, стимулювання праці ділерів, підвищення їх кваліфікації, контролю за діяльністю тощо [2].
1. Логістика: теорія та практика: навч. посіб. / В.М. Кислий, О.А. Біловодська,
О.М. Олефіренко, О.М. Соляник. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.
2. Економічна енциклопедія: у трьох томах. / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.)
та ін. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2000. – Т. 1. – 864 с.
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РІВЕНЬ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ
АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПРИКЛАДІ АВТОБУСНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Фесенко Б.О.
Науковий керівник – Колій О.С., канд. техн. наук, асистент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Питання якості в умовах ринкової економіки відіграє вирішальну
роль. Необхідність забезпечення високої якості транспортного обслуговування пасажирів, що визначив повне задоволення потреб народного господарства і населення в автомобільних перевезеннях, як є головним завданням пасажирських автотранспортних підприємств
(ПАТП). Перевезення пасажирів повинні здійснюватися із забезпеченням безпеки, наданням необхідних зручностей і при високій культурі
обслуговування пасажирів.
Для надання якісних послуг з перевезення пасажирів необхідно
забезпечувати планування, організацію, стимулювання, регулювання
та контроль якості пасажирських перевезень, які повинні охоплювати
роботу транспортних засобів у всіх формах власності.
Якість перевезення пасажирів ПАТП рекомендує визначати показник якості транспортного обслуговування в містах відповідно до виразу

K

tn y n
 R,
t a ya

де tn – норматив часу, що витрачається пасажиром на поїздку;
ta – час, фактично витрачається пасажиром на поїздку;
yn – нормативний коефіцієнт наповнення, рекомендований для
міських перевезень в середньому не більше 0.3, а в години
пік 0,8;
ya – фактичне значення коефіцієнта наповнення;
R – показник регулярності руху.
Пропоновані показники якості оцінюють якість організації руху
автобусів на маршрутах, якість роботи ПАТП і зручність перевезень
для пасажирів. Автором пропонується диференціальна оцінка якості у
вигляді відношення нормативного рівня показника до фактичного (коефіцієнт відносного забезпечення нормативу). З метою проведення
порівняльної оцінки якості перевезень встановлюється чотирирівнева
система оцінок: зразковий, хороший, задовільний і незадовільний рівні
якості.
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Найважливішим елементом оцінки якості обслуговування є інтегрована величина коефіцієнта якості, що містить в собі оцінки по 4
основним складним властивостями:
- Доступність;
- Результативність;
- Надійність;
- Зручність користування.
Слід враховувати основні вимоги до послуг транспортних підприємств:
- Безпеку послуг з перевезень пасажирів;
- Надійність транспортного обслуговування;
- Своєчасність перевезення пасажира;
- Своєчасність доставки вантажів (багажу);
- Збереження перевезення вантажів (багажу);
- Комфортність перевезення пасажирів;
- Дотримання нормативних термінів доставки вантажу.
Прибуток будь-якого ПАТП безпосередньо залежить від пасажиропотоку, тим самим ставить якість і обсяг перевезень на перший план.
Без урахування вище перерахованих вимог, без урахування властивостей і аналізу якості перевезення, ПАТП не зможе функціонувати.
ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Смецьких О.А.
Науковий керівник – Россолов О.В., канд. техн. наук
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
В англо-американській економічній літературі умовними синонімами терміна «логістичний ланцюг» (logistical chain) вважаються поняття: «логістичний канал» (logistical channel), «канал розподілу» (distribution channel) та ін. У Німеччині дуже поширеним поняттям є «логістичний ланцюжок» (die logistische Kette), що знайшло відображення
в одному з національних стандартів.
Логістична ланцюг – це лінійно-впорядкована множина юридичних і фізичних осіб, які виконують логістичні функції і операції по
проведенню матеріального та інформаційного потоків від постачальника до споживача.
Взаємовідносини в такому ланцюзі формуються на підставі замовлень та пропозицій на ринку виробництва сировини (зі своїми постачальниками, посередниками, споживачами), виробництва і споживання
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продукції відповідного асортименту і якості, виконання роботи, надання послуги.

Рисунок 1 – Структуризація логістичного ланцюга

За місцем формування логістичні ланцюги поділяють на зовнішні
і внутрішні.
Зовнішні виникають за межами кожного підприємства - учасника
взаємопов'язаних логістичних функцій і операцій.
Внутрішні логістичні ланцюги складаються на кожному підприємстві і не виходять за його межі. Ці ланцюги є циклічними, тобто вони періодично поновлюються, склад їх учасників відносно постійний.
Це пов'язано з періодичним виготовленням партій деталей і виробів.
Зовнішні логістичні ланцюги за тривалістю можуть бути:
а) циклічними (в разі тривалих господарських зв'язків);
б) тривалими (якщо функціонують два роки і більше);
в) короткостроковими (тривалість не перевищує півтора років).
Розподіл логістичних ланцюгів за критерієм їх тривалості дозволяє точніше прогнозувати склад операцій і їх техніко-економічне забезпечення.
За ступенем складності логістичні ланцюги поділяються на прості, середні, складні, дуже складні і суперскладні.
Проста логістична ланцюг використовується у відносинах між
учасниками цеху; цехами підприємства; підприємствами, розташованими в одному місті. Для перевезення ресурсів використовується
транспорт або продавця, або покупця.
Логістична ланцюг середньої складності виникає при наявності
від одного до трьох посередників. Наприклад, один посередник надає
підйомний кран, другий забезпечує робочою силою, а третій подає
вагон для транспортування.
Складна логістичний ланцюг має місце, коли число учасників в
ній більше шести. Такі ланцюги утворюються при відсутності у покупців продукції власних залізничних під'їзних шляхів, в той час як товари привозять по залізниці. У цьому випадку покупцеві доводиться,
крім продавця, мати справу з відділенням залізниці, з орендодавцем
ділянки залізничної колії, а також з наступними організаціями: ванта-
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жно-развантажувальної, вантажників, експертної (з метою огляду вантажу) і автотранспортної.
Складними є логістичні ланцюги, що складаються при перевезеннях водним транспортом. Вони стають ще більш складними, коли
використовуються залізничний та водний транспорт, особливо при
міжнародних перевезеннях. Це дуже складні логістичні ланцюги.
Суперскладні ланцюга частіше мають не лінійну, а деревоподібну
структуру. У них налічується понад 15, а іноді 35-45 ланок.
На ступінь складності логістичних ланцюгів впливають багато
факторів, зокрема, місце, яке займає їх учасник в суспільному виробництві. Наприклад, якщо прямий зв'язок підприємства-продавця з підприємством-покупцем розривається посередником з постачання або
збуту або організацією, яка є посередником одночасно у продавця і
покупця, тоді транспортування товарів організується простіше, бо ці
посередники скорочують кількість учасників логістичних ланцюгів.
При цьому число логістичних ланцюгів в країні збільшується, але це
супроводжується зменшенням кількості складних ланцюгів, бо вони
перетворюються в ланцюзі прості і середньої складності.
Спрощення логістичних ланцюгів більш помітні, якщо є посередником велика постачальницько-збутова організація.
При наявності посередників товаровиробник-продавець бере
участь в такій кількості логістичних ланцюгів, яке відповідає числу
покупців його продукції, а товаровиробник-покупець задіяний в кількості ланцюгів, що відповідає числу постачальників - продавців необхідних йому товарів.
Протягом року деякі підприємства виявляються учасниками сотень логістичних ланцюгів, а великі - декілька тисяч.
Мають місце логістичні ланцюги, учасниками яких виступають
лише посередники, що займаються перепродажем, що в даний час особливо поширене в нашій країні. Частка логістичних ланцюгів за участю посередників з купівлі-продажу товарів в ринкових умовах досягає
60%.
При виборі виду логістичних ланцюгів необхідно орієнтуватися
на інтереси кінцевого споживача. Без цього логістичний ланцюг не
може бути раціональною, оскільки у виробників-продавців виникнуть
труднощі збуту, а у підприємств-покупців - труднощі придбання матеріальних ресурсів.
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МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖІ МАРШРУТІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ВАНТАЖІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЕМСТВА ТОВ «САТП-2001»
Устинов А.С.
Науковий керівник – Свічинський С.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Переважна більшість завдань поточного транспортного планування перевезень вирішується з використанням транспортної мережі
або як елемента системи перевезень, або як елемента зовнішнього середовища. Значимість транспортної мережі додатково підкреслена в
списках елементів транспортної системи при вирішенні задач в області
організації перевезень і дорожнього руху.
Найпростішим прикладом моделі транспортної мережі може
служити звичайний атлас автомобільних доріг. Простота моделі означає і її обмеженні можливості. Користуючись атласом, можна прокласти маршрут руху між двома точками або розрахувати відстань між ними, але для вирішення завдань створення або організації роботи навіть
відносно простих транспортних систем таких можливостей явно недостатньо. Для отримання прийнятного рішення найчастіше потрібен
перегляд значної кількості станів транспортної системи, причому кожному стану притаманний свій варіант трасування шляхів прямування
транспорту. Виконати такі розрахунки без застосування персональних
комп’ютерів (ПК) практично неможливо. Тому основним завданням
моделювання транспортних мереж вважається створення моделей,
придатних для проведення розрахунків на ПК.
До теперішнього часу розроблено досить велику кількість методів моделювання транспортної мережі, що відповідають згаданим вимогам. Слід враховувати, що при вирішенні завдань, окрім опису шляхів пересування видів транспорту, часто потрібні додаткові характеристики і в моделі транспортної мережі повинна бути передбачена можливість їх врахування.
Координатне моделювання являє собою створення цифрового
аналога карти як моделі транспортної мережі. Повний варіант координатного методу є найпростішим. У ньому об’єкт, що розглядається,
представляється в прямокутній системі координат. Далі здійснюється
перехід від графічного до цифрового представлення інформації. Для
цього вводяться прямокутні матриці відповідної координатним осях
розмірності, в яких відображаються модельовані об’єкти. У таких матрицях транспортної мережі одиниця означає можливість проїзду по
відповідній ділянці місцевості, нуль – відсутність транспортних комунікацій. У матриці з наявними місткостями об’єктів притягання пози140

тивними значеннями відображені обсяги відправки, негативними –
обсяги поглинання вантажу.
Цей метод моделювання є універсальним. З його допомогою можна описати велику кількість характеристик транспортної мережі, що
досягається введенням відповідних матриць. При цьому така універсальність має і зворотний бік. Методи розрахунків, будучи дуже простими в програмній реалізації, одночасно виявляються дуже неефективними. Наприклад, для розрахунку найкоротших відстаней потрібен
багаторазовий перегляд матриці транспортної мережі і скоротити кількість розрахунків при цьому неможливо.
Причини цього недоліку криються в тому, що при використанні
координатного методу моделюються не тільки об’єкти, які мають безпосереднє відношення до розв’язуваної задачі, але і всі інші об’єкти.
Для частини інформації, що безпосередньо не стосується транспортної мережі, можливі більш компактні способи її подання. Це в
повній мірі відноситься до міcткісних характеристик транспортних
об’єктів. Вони можуть описуватися простими лінійними масивами,
тому що до числа їх змістовних характеристик додаються координати
об’єкта. Але цей спосіб представлення не підходить для найголовнішого – моделювання транспортних магістралей.
Великий обсяг інформації також перешкоджає підвищенню точності моделі. Основним способом підвищення точності є скорочення
розмірів клітинки в координатній сітці. Це призводить до збільшення
кількості клітинок і, відповідно, до збільшення розмірів матриць. Дворазове скорочення лінійних розмірів клітинки призводить до чотирикратного збільшення їх кількості і до такого ж росту вимог до пам’яті
ПК. Тривалість розрахунків в цьому випадку зростає в багато разів
через спосіб їх реалізації. Зазначені недоліки викликали появу спрямованого координатного методу, при якому моделюються тільки об’єкти,
що мають безпосереднє відношення до вирішуваної задачі.
Топологічний метод являє собою один із прикладів представлення досліджуваних об’єктів у вигляді багаторівневих систем. Досліджуваний об’єкт представляється як дві сукупності елементів – наборів
вершин і ланок. Транспортна мережа представляється як граф, який
складається з N вершин і А ребер (ланок):
G = [N, А] .
(1)
Вершинами представляються пункти, між якими здійснюється
переміщення об’єкту перевезень, ланками – ділянки транспортної мережі, по яких здійснюється це переміщення.
Прикладами вершин графа можуть служити перехрестя, великі
транспортні вузли, вокзали, населені пункти, пункти навантаження141

розвантаження, пункти пересадок пасажирів, зупинки громадського
транспорту і т.д. Вершина є точкою на графі (топологічній схемі)
транспортної мережі.
Ланками графа описуються комунікації різних видів транспорту,
що з’єднують вершини, наприклад, ділянки автомобільних доріг, залізниці, природні шляхи пересування та ін. Кожна ланка з’єднує між
собою дві суміжні вершини і є відрізком на графі транспортної мережі.
Конкретний зміст вершин і ребер визначається модельованим
об’єктом.
Розмірність графа визначається кількістю вершин в ньому. При
заданій кількості вершин кількість ланок для різних об’єктів зазвичай
коливається несуттєво. Над кожною ланкою вказується її довжина.
Топологічна схема транспортної мережі є проміжним етапом моделювання, а кінцевою метою є математична модель транспортної мережі. Для її формування необхідно представити топологічну мережу у
вигляді набору впорядкованих масивів по аналогії з тим, як це зроблено в координатному способі.
Топологічний метод широко використовується при аналізі транспортних мереж. Це надає досліднику ряд переваг: по-перше, наочне
уявлення; по-друге, простота побудови моделі складної системи як
сукупності простих систем; по-третє, розроблені математичний апарат
і ефективні алгоритми реалізовані на сучасній обчислювальній техніці.
Використовуючи шляхові листи вантажних автомобілів підприємства-перевізника ТОВ «САТП-2001», можна сформувати таблицю,
яка буде характеризувати основні маршрути перевезень на підприємстві (табл. 1). Інформація з даної таблиці є достатньою для складання
моделі мережі маршрутів перевезення вантажів, рисунок 1.
Таблиця 1 – Обробка даних шляхових листів ТОВ «САТП-2001»
Початковий пункт

Кінцевий пункт

Проміжні пункти

Відстань,
км.

Харків

Казань

Нижньокам’янськ,
Васищеве

3855

Харків

Дніпро

-

659

Харків

Дергачі

-

71

Харків

Рівне

Житомир, Дергачі

1794

Харків

Ерки

Дергачі, Черкаси,
Чутово, Васищеве

1273

Харків

Вінниця

Яготин, Васищеве

1745
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Рисунок 1 – Транспортна мережа перевезень ТОВ «САТП-2001»

За побудованою моделлю транспортної мережі ТОВ «САТП2001» можна сказати, що дана мережа може бути поліпшена за допомогою сучасних методів маршрутизації перевезень. Це дозволить знизити витрати паливно-мастильних матеріалів та тим самим збільшити
прибуток підприємства.
ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ЛОГІСТИКИ
Семикіна А.О.
Науковий керівник – Нефьодов М.А., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Високий ступінь розвитку виробництва і товарного обміну робить присутність комерційних посередників у системах розподілу та
товароруху очевидним. Тому, не маючи жодних доказів проти
об’єктивної необхідності комерційного посередництва, відзначимо,
що, на жаль, у загальній теорії логістики комерційному посередництву,
або «торгівельній логістиці», не приділяється достатньої уваги.
Комерційне посередництво є процесом надання послуг з організації товарного обміну на еквівалентній основі товаровиробникам і
споживачам. Послуги, що надаються комерсантами споживачам, створюють умови для того, щоб матеріальні блага, вироблені у масовому
порядку багатьма підприємствами, розміщені на значній території,
були доступними у такій кількості та якості, у такому місці і в такий
час, які зручні для цих споживачів. Комерсанти беруть на себе виконання таких операцій, як складання і дроблення партій товарів, їх
транспортування і зберігання, формування товарного асортименту,
комплектування товарів і багато іншого.
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Отже, можна дійти висновку, що торгівля як форма комерційного
посередництва є процесом перепродажу товарів на умовах, максимально наближених до потреб товаровиробників (продавців) і споживачів (покупців).
Процес торгівлі як такий переважно зводиться до фізичного переміщення товарів із сфери виробництва у сферу споживання.
Із зростанням ролі торгівлі в економіці посилюється й тенденція
все більш активного залучення комерсантів до процесу товарного обміну.
Фірми-посередники – юридичні особи, які виконують сполучні
логістичні функції, які не є основними. Групи послуг, що надаються
посередницькими організаціями:
1) послуги зі складування продукції;
2) транспортні і транспортно-експедиційні послуги;
3) консалтингові послуги;
4) інформаційні послуги;
5) послуги з прийому продукції на відповідальне зберігання;
6) надання транспортної допомоги організаціям;
7) послуги з збуту продукції;
8) формування господарських зв'язків зі споживачами продукції.
Організації-посередники:
1) є ефективним інструментом функціонування логістичного менеджменту;
2) економлять матеріальні і фінансові ресурси;
3) розвивають комплексний характер діяльності;
4) забезпечують всебічне врахування транспортного фактора дії
системи;
5) забезпечують більш ефективне і раціональне використання
транспортних засобів;
6) надають додаткові послуги.
1. Оптові посередники. особливості:
1) поєднують закупівлі та реалізацію товарів;
2) забезпечують їх складування і перевезення;
3) здійснюють в більшості випадків поставку продукції з своїх
складських приміщень на склади замовника;
4) не зацікавлені у вдосконаленні і управлінні рухом матеріальних потоків і рухом товарів;
5) не сприяють промисловим організаціям в транспортному сервісі.
2. Комерційно-посередницькі організації. особливості:
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1) забезпечують виконання складських і вантажних операцій автономно в промислових і транспортних вузлах;
2) забезпечують закупівлю і реалізацію товарів;
3) забезпечують надходження інформації.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ ТА У ЛОГІСТИЧНІЙ СФЕРІ
Сафонов М.Ю.
Науковий керівник – Чіжик В.М., канд. техн. наук, асистент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Процес виробництва пов’язаний зі створенням запасів матеріалів,
напівфабрикатів і готових виробів. «Щоб процес виробництва перебігав безупинно, незалежно від того, чи відновлюється цей запас щодня
або лише через певний час, необхідно, щоб на місці виробництва постійно був наявний більший запас сировини, ніж та кількість, що споживається». Розроблювачі сучасних виробничих логістичних систем
прагнуть спростувати цю тезу, пропонуючи варіанти транспортнотехнологічних процесів «із повною відсутністю яких-небудь виробничих запасів», однак знімати лапки з наведеного твердження передчасно, оскільки:
– наразі мова поки може вестися про максимально можливе скорочення розмірів цих запасів, але не про повну їхню відсутність;
– причиною утворення запасів є також необхідність гарантованого безперебійного постачання споживачів;
– крім того, утворення запасів пов’язане з дискретним характером
транспортного процесу на всіх видах транспорту, крім трубовідного.
У логістичній системі під час закупівлі продукції завжди постає
завдання мінімізації сумарної комбінації різних складників витрат,
пов’язаних із просуванням і зберіганням запасів продукції. У цьому
розділі розглядаються питання оптимального управління запасами в
логістичній системі.
Важливим аспектом діяльності логістичної системи є підтримка
розмірів матеріальних запасів на такому рівні, щоб забезпечити безперебійне постачання всіх підрозділів необхідними матеріальними ресурсами (а споживачів товарами) за умови дотримання вимог економічності всього процесу переміщення матеріального потоку. Рішення
цього завдання досягається за допомогою формування системи управління запасами.
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Система управління запасами – сукупність правил і показників,
які визначають момент часу й обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів.
У логістиці застосовуються такі основні системи управління запасами:
1. Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення;
2. Система управління запасами з фіксованою періодичністю замовлення;
3. Система з встановленою періодичністю поповнення запасів до
встановленого рівня;
4. Система «мінімум – максимум».
Для ситуації, коли відсутні відхилення від запланованих показників і запаси споживаються рівномірно, при управлінні запасами використовують систему управління запасами з фіксованим розміром замовлення і систему управління запасами з фіксованою періодичністю
замовлення. Інші системи управління запасами (система з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня і система «мінімум – максимум»), власне кажучи, є модифікацією перших
двох систем і використовуються при більш складних випадках використання та поповнення запасів.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ПАСАЖИРІВ
АВТОБУСНОГО ТРАНСПОРТУ НА ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТАХ
МІСЬКОГО ТРАНСПОТРУ
Начкебія К.Д.
Науковий керівник – Чіжик В.М., канд. техн. наук, асистент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Для того щоб розглянути методи проведення обстеження пасажиропотоку треба сформулювати його визначення.
Пасажиропотік – це рух пасажирів по певній частині траспортної
мережі. Вирішення питань раціональної організації перевезень пасажирів та використання рухового складу неможливо без вивчення характеру змін пасажиропотоків транспортної мереж.
За допомогою вивчення пасажиропотоків можна слідкувати за:
-їх розподілом по часу;
-довжиною маршрута;
-напрямком руху.
Існує кілька методів дослідження транспортних потоків. Їх
можна класифікувати за ознаками.
146

За тривалістю виділяють:
-систематичні обстежування;
-разові обстежування.
Систематичні обстежування проводяться щоденно, протягом
усього періоду руху транспортних засобів по маршруту.
Разові обстеження проводяться короткочасно за певною програмою, яка працює відповідно встановленої мети.
За способом проведення виділяють:
- звітно-статистичні обстеження;
- натурні спостереження;
- автоматизовані обстеження;
- анкетні обстеження.
Звітно-статистичні обстеження виділяються за допомогою звітних листів або кількістю проданих квитків. До того ж треба враховувати пасажирів, котрі користуються певними пільгами, а також пасажирів, котрі не придбали квиток. Також цей метод не встановить максимальну завантаженість рухового складу на маршруті, але можна чітко
визначити об’єми перевезень за обраними напрямками.
Натурні спостереження – це спостереження, данні для яких треба
обробляти за допомогою пасажирів, тобто фактично пересуватися разом із ним. Натурні спостереження поділяються на талонні, табличні,
візуальні, питальні.
Для проведення обстеження талонним методом треба в кожному
транспортному засобі встановити статистів. В процесі пересування
статисти видають всім пасажирам талони, заздалегідь відмітивши на
них номер зупинки на якій пасажир зайшов у транспортний засіб. При
виході на талончиках, статисти відмічають номер зупинки на якій вийшов пасажир. На кінцевій зупинці статисти здають талони контролеру. Потім отримують нові. Про це треба заздалегідь сказати пасажирам, бо від цього залежить якість отриманої інформації. Цей метод
дозволяє визначити потужність пасажиропотоку за довжиною маршрута та пасажирообміні зупиночних пунктів.
Табличний метод також проводиться за допомогою статистів.
Для цього потрібні облікові картки, в яких указана інформація про
транспортний засіб, час відправлення, зупиночні пункти. Статисти
повинні збирати данні по кількості пасажирів, які зайшли та вийшли з
транспортного засобу. Потім потрібно підрахувати заповнення на ділянках між зупиночними пунктами. Потім оброблення інформації за
допомогою ЕВМ. Цей метод можна назвати універсальним.
Візуальні спостереження визначають заповненість транспортного
засобу за 5-ти бальною шкалою. Бали розподіляють так: 1 – признача147

ється, коли салон транспортного засобу має кілька вільних місць; 2 –
призначається, коли всі місця для сидіння зайняті; 3 – коли пасажири
стоять вільно в проходах; 4 – коли номінальна місткість використана
повністю; 5 – коли частина пасажирів лишається на зупинці. Але за
допомогою цього метода неможливо визначити реальну кількість пасажирів, тому цей метод використовується при вибіркових дослідженнях.
Питальний метод обстеження також використовується за допомогою статистів. Обстеження проводиться методом опитування пасажирів, які знаходяться в салоні транспортного засобу. Ці заходи допомагають розробити міри, щодо скорочення витрат часу на їздку.
Автоматизовані обстеження є найбільш сучасними з методів спостереження. Поділяються на контактні, безконтактні та комбіновані
методи.
Контактні методи представляють собою спосіб отримання інформації через використання автоматичних засобів з екраном та клавіатурою, до яких пасажири вводять необхідну інформацію.
Неконтактні методи представляють собою фотоелектричні пристрої. Цей метод діє через датчики , на які поступають світові лучи, які
фіксують рух пасажирів. Блок цифрової індикації складає число пасажирів, які зайшли та вийшли на кожній зупинці.
Комбінований метод представляє собою використовування автоматизованих методів разом, для підвищення дійсності спостереження.
Анкетний метод проводиться за допомогою заздалегідь розроблених питальних анкет. Цей метод охоплює всю транспортну мережу.
Найбільш ефективним буде проведення анкетування в людних місцях.
Цей метод
доволі трудомісткий, бо треба обробити всі зібрані анкети .
За шириною обхвату транспортної мережі виділяють:
- суцільні обстеження;
- вибіркові обстеження.
Суцільні обстеження проводять для всієї транспортної мережі. Ці
спостереження проводять, щоб пізнати наскільки ефективно працює
транспорт або на якій стадії розвитку він знаходиться.
Вибіркові обстеження проводяться, щоб вирішити певні задачі.
Щоб здійснити роботу по обстеженню пасажиропотоків треба заздалегідь сформулювати план дій, який повинен складатися з підготовки проведення обстеження, роботі по виконанню обстеження, обробки зібраних досліджень.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Костюк А.В.
Науковий керівник – Очеретенко С.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Управління запасами– це оптимізація операцій, безпосередньо
пов'язаних з переробкою, оформленням вантажів та координацією з
службами закупівель і продажів, розрахунок оптимальної кількості
складів і місця їх розташування. Це та область, в якій можна багато
виграти від використання ефективних методів, і цей виграш безпосередньо вимірюється в грошовому вираженні.
Ефективне управління запасами дозволяє організації задовольняти або перевищувати очікування споживачів, створюючи такі запаси
кожного товару, які максимізують чистий прибуток.
Одним з найсильніших стимулів до створення запасів є вартість
їх негативного рівня (дефіциту). При наявності дефіциту запасів існує
три види можливих витрат, перерахованих нижче в порядку збільшення їх негативного впливу:
- витрати в зв'язку з невиконанням замовлення (затримкою з відправкою замовленого товару) – додаткові витрати на пересування і
відправку товарів того замовлення, який не можна виконати за рахунок
наявних товарно-матеріальних запасів;
- витрати в зв'язку з втратою збуту – у випадках, коли постійний
замовник звертається за даною покупкою в іншу фірму (такі витрати
вимірюються в показниках виручки, втраченою за час здійснення торгової угоди);
- витрати в зв'язку з втратою замовника – у випадках, коли відсутність запасів обертається не тільки втратою тієї чи іншої торгової
угоди, а й тим, що замовник починає постійно шукати інші джерела
постачання (такі витрати вимірюються в показниках загальної виручки, яку можна було б отримати від реалізації всіх потенційних угод
замовника з фірмою).
Створення запасів завжди пов'язане з додатковими фінансовими
витратами.
Витрати, пов'язані зі створенням і утриманням запасів можна
розбити на кілька груп:
- відволікання частини фінансових коштів на підтримку запасів;
- витрати на утримання спеціально обладнаних приміщень (складів);
- оплата праці спеціального персоналу;
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- додаткові податки;
-постійний ризик псування, не реалізації простроченого товару,
розкрадання.
У свою чергу відсутність необхідного обсягу запасів призводить
також до витрат, які можна визначити за наступними формами втрат:
- втрати від простою виробництва,
- втрата від втраченого прибутку через відсутність товару на
складі в момент виникнення підвищеного попиту,
- втрати від закупівлі дрібних партій товарів за вищими цінами;
- втрата потенційних покупців і ін.
Створення запасів вимагає додаткових фінансових витрат. Тому
виникає необхідність в скороченні цих фінансових витрат за допомогою досягнення оптимального балансу між обсягом запасу, з одного
боку, а з іншого - фінансовими витратами.
В системі з фіксованим розміром замовлення обсяг закупівлі повинен бути не тільки раціональним, але і оптимальним, т. е. найкращим. Критерієм оптимізації повинен бути мінімум сукупних витрат на
зберігання запасів і повторення замовлення. Даний критерій враховує
три фактори, що діють на величину названих сукупних витрат:
- використовувана площа складських приміщень.
- витрати на зберігання запасів.
- вартість оформлення замовлення.
Оптимальний розмір замовлення за критерієм мінімізації сукупних витрат на зберігання запасу і повторення замовлення розраховується за формулою Уїлсона:
2C1
q0 
,
C2
де q0 – оптимальний розмір замовлення, шт.;
С1 – вартість виконання одного замовлення, грн. (накладні витрати);
C2 – витрати на утримання одиниці запасу, грн. / шт.
Розмір партії q0 оптимальний тоді і тільки тоді, коли витрати зберігання за час циклу Т рівні накладних витрат C1.
Пропоновані компанією послуги в тій чи іншій мірі, є функцію її
резервних запасів, і навпаки: резервні запаси компанії є функцією її
послуг. Тут знову виникає необхідність компромісу – цього разу між
витратами зберігання резервних запасів, призначених для пристосування до несподіваних коливань попиту, і вигодами, одержуваними
компанією при підтримці такого рівня обслуговування своїх клієнтів.
Отже, визначення точного рівня необхідних резервних запасів залежить від трьох чинників, а саме:
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- можливого коливання термінів відновлення рівня запасів;
- коливання попиту на відповідні товари протягом терміну реалізації замовлення;
- здійснюваної даної компанією стратегії обслуговування замовників.
Результатами оптимізації систем управління має бути не тільки обґрунтовані напрямки розвитку системи на перспективний період, але і
повинні бути визначені причинно-наслідкові зв'язки, пріоритети та заходи щодо вдосконалення систем для конкретних умов функціонування.
Результатами управління запасами є:
- зниження виробничих втрат через брак в запасах;
- прискорення обороту;
- зменшення втрат від псування, старіння запасів;
- оптимізація оподаткування.
СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ
ПІДПРИЕМСТВА «НОВА ПОШТА»
Кобзенко А.В.
Науковий керівник – Нефьодов М.А., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Логістичні витрати це сума витрат на управління та реалізацію
логістичних процесів в окреслених межах переміщення матеріальних
потоків.
Абсолютно точний їх розрахунок є дуже складним, оскільки сучасна теорія і практика бухгалтерського обліку «проходять мимо» таких затрат. Немає наукових рекомендацій зі структури та методики
розрахунку. Немає відповідних форм звітності. Все це і зумовлює той
факт, що логістичні витрати перебувають поза контролем керівництва
підприємств, тому існує необхідність удосконалення інформаційної
системи бухгалтерського обліку.
В основі класифікації логістичних витрат повинні знаходитись
три групи витрат: перша пов’язана з рухом (витрати фізичного переміщення), друга – із зберіганням (витрати запасів) і третя – витрати
інформаційно–управлінських процесів. Проте наведений в табл. 1 перелік має загальний характер.
Методи розподілу логістичних витрат:
- за продуктами (DPP – direct product profitability). Метою таких
методів є надання більш повної інформації про базис витрат на логістичні операції; DPP дозволяє розподілити логістичні витрати за проду-
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ктами більш детально, враховуючи яким чином ці продукти використовують основні засоби;
Таблиця 1 – Класифікація логістичних витрат
Витрати фізичного переміщення
Тарифи
Страхування
Адміністративні

Витрати запасів
Ймовірні
витрати
Витрати вичерпання запасів
Витрати ризику
запасів

Реальні витрати
Витрати замовлень
Витрати управління
запасами на складі
Витрати управління
запасами у дорозі
Витрати капіталу
Складські витрати

Витрати інформаційно-управлінських процесів
Підготовка планів і
рішень
Доведення до виконавців
Контроль за виконанням

Витрати
обслуговування

- за видами діяльності (ABC – activity-based costing). АВС дозволяє виявити фактори, що драйверами витрат, і те, яким чином розподіляються витрати в логістичному процесі, що впливають на діяльність
організації та ланцюга в цілому;
- використовуючи портфоліо збалансованих критеріїв вимірювання, що розповсюджується і на логістичний ланцюг (SCOR – supply
chain operations reference model).
Спільне використання ознак логістичних функцій та елементів
витрат підприємства «Нова Пошта» дозволяє встановити носії витрат,
як це показано в табл. 2.
Таблиця 2 – Спільне використання ознак логістичних функцій та елементів витрат
підприємства «Нова Пошта»

+
+
+
+
+

+
+

+
+
-

152

+
+
+
+
+

+
+
+

Витрати збитків

Ремонти

+
+
-

Витрати страхування

Амортизація

+
+
+
+
-

Власні і сторонні
транспортні послуги
Фінансові витрати,
відсотки

Нетривалі предмети

Отримання матеріалів
Складування
Внутрішнє транспортування
Складування готових виробів
Відправлення готових виробів

Матеріали, паливо

Логістичні функції

Зарплата, надбавки

Аналітичні позиції

+
+
+

+
+
+

В результаті дослідження було з’ясовано що на логістичні витрати складаються з багатьох факторів. Виходячи з цього визначення логістичних витрат можна перефразувати наступним чином сукупність
витрат на управління рухом матеріальних потоків по всій логістичній
системі від постачальників сировини до кінцевого споживача.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ
МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ФОП БАСИРОВ Р.М.
Дмитрієва К.С.
Науковий керівник – Очеретенко С.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Відсутність чітких вказівок до формування критерію ефективності призводять до існування великої кількості різних варіантів цільової
функції для однієї і тієї ж постановки завдання і, як наслідок, до такого
ж кількості варіантів вирішення завдання. Це обумовлено суб'єктивністю прийняття рішень, оскільки обидва етапи формування критерію
ефективності функція підприємства, тобто вербальне опис мети і її
формалізація, можуть призводити до різних варіантів, що залежать від
поглядів дослідника на результати функціонування об'єкта.
У роботі Горбачев П.Ф. запропоновані конкретні вказівки до написання критерію ефективності. У них пропонується базовий критерій,
який в загальному випадку можна уявити у формулі (1)
E = R – C,
(1)
де E – ефективність системи;
R – результати функціонування системи;
C – витрати на досягнення результатів.
Так як підприємство ФОП Басиров Р.М. є виробляючою системою, то його критерій ефективності можна сформувати так:
E = I – C → max
(2)
де E – ефективність системи;
I – доходи підприємства;
C – витрати на досягнення результатів.
Для визначення ефективності підприємства необхідно скласти
перелік критеріїв які безпосередньо впливають на роботу підприємства. Дані представлені в табл. 1.
Природно, що зведення цих показників в один критерій без додаткових перетворень неможливо, так як вони мають різний фізичний
зміст і, як наслідок, різні вимірники. Навіть бальна оцінка стану тих чи
інших показників не допомагає подоланню цих протиріч.
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Таблиця 1 – Критерії ефективності підприємства ФОП Басиров Р.М.
Найменування складової
критерію
Економічна ефективність
Зниження трудомісткості
Умовне скорочення чисельності персоналу
Точність поставки замовлень
Рівень автоматизації
Збільшення збуту

Показник
критерію
40
8
7

Ранг
критерію
1
4
5

Одиниці виміру

22
5
18

2
6
3

Бали
Бали
Бали

Грн./дол.
Тис. нормо-год.
Чол.

У той же час, рішення задач з такими багатокомпонентними критеріями не має строго обгрунтованих математичних методів. Оскільки
кожна складова багатокомпонентної критерію є самостійний критерій
ефективності системи, то рішення задачі оптимізації по кожній складовій в загальному випадку призведе до отримання такої ж кількості
оптимальних рішень. Жодне з них не може бути прийнято за остаточне
рішення, так як воно, швидше за все, не забезпечує оптимального значення інших критеріїв. Для подолання цих труднощів використовуються принципи оптимізації та методи розв'язання багатокритеріальних задач.
Використання принципів багатокритеріальної оптимізації є найбільш загальним способом подолання невизначеностей в рішенні багатокритеріальних задач.
Найвідоміший з них - принцип Парето або принцип 80/20.
Оптимальним по Парето називається такий варіант рішення, який
не може бути поліпшений за жодним критерієм, без того, щоб не погіршився значення будь-якого іншого критерію.
У найбільш загальному вигляді формулюється як «20% зусиль
дають 80% результату, а інші 80% зусиль – лише 20% результату».
В результаті аналізу таблиці 1 встановлено, що для даного підприємства основними критеріями є економічна ефективність, точність
поставки замовлень і збільшення збуту вони складають 80% ефективності системи підприємства ФОП Басиров Р.М., отже, рівень автоматизації, умовне скорочення чисельності персоналу, зниження трудомісткості складають решта 20%.
Використовувати метод переходу від багатокомпонентного критерію до єдиного критерію отримаємо єдиний критерій підвищення
ефективності підприємства. Найпростішим з методів є метод послідовної оптимізації. Суть методу полягає в пошуку і оптімізірованності
кожного критерію підприємства, отже, його можна представити як (3)
Y1 → opt, Y2→opt … Yn → opt
(3)
де Y – критерії ефективності системи;
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n – кількість приватних критеріїв ефективності системи.
Цільова функція вирішується однокритеріальних завданням пошуку оптимального значення самого значимого критерію.
Y1 → opt .
(4)
Після чого задаються допустимі межі зміни для цього приватного
критерію Δy1 і вирішується завдання оптимізації другого приватного
критерію в отриманої області (5).
Y2→opt; при Y1  [ Y1opt; Y1∆]
(5)
де Y1opt – оптимальне значення першого критерію ефективності;
Y1Δ – найгірше значення першого приватного критерію ефективності.
На наступному етапі задається допустиме відхилення для другого
критерію і оптимізується третій критерій в області рішень, обмежених
вже двома ΔY. Процес триває до тих пір, поки не оптимізований
останній, n-й критерій.
Відсутність достатньо точних вказівок до ранжирування приватних критеріїв і визначення меж відхилення від оптимального стану
може призвести до різним рішенням в одних і тих же умовах.
Використовуючи принцип Парето на підприємстві можна сказати, щоб значно підвищити ефективність даного підприємства можна
підвищивши 3 його критерії: рівень автоматизації, умовне скорочення
чисельності персоналу і зниження трудомісткості.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ І МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА
Вельможна О.В.
Науковий керівник – Горбачов П.Ф., д-р техн. наук, професор
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Методика аналізу та прогнозування транспортних потоків
Г.А. Гольця. Роботи професора Г.А. Гольця дають можливість підійти
до аналізу транспортних мереж, вантажопотоків з урахуванням їх зв'язку з розселення.
Виявлено динамічні закономірності взаємозв'язку «транспортрозселення», які дозволили використовувати їх для розробки принципу
і методів прогнозування наступних підсистем:
а) дорожньої мережі, з підрозділом на міську, магістральну, місцеву, сільську на рівні країни, республіки, області;
б) мережі населених пунктів (міського і сільського) – загальна кількість і розподіл по населення на рівні країни в цілому;
в) майбутніх пасажирських потоків в містах і агломерації;
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г) розподілу автотранспортної роботи і забруднень навколишнього середовища по протяжності транспортної мережі (функція розподілу ймовірність) на рівні країни, республіки, адміністративного району,
міста.
У змістовному плані конкретизовані, що параметри транспортної
мережі за критерієм обслуговування мережі населених пунктів виявляють стійку динамічну зв'язність з узагальнюючу показниками економічного розвитку (за типом логістичної кривої). Тривалість пересування в півгодини (з використанням транспорту, включаючи підхід і
очікування) і о другій годині (при пішохідного пересування) визначають радіуси трудових зв'язків і територіальні розміри міст з урахуванням ефекту динамічної рівноваги з розвитком швидкості пересування.
Динамічна стійкість функції розподілом транспортної роботи по
протяжності мережі, включаючи залежність її від середньої величини
потоку, починаючи з певної його величини, пояснюється як прояв
стійких топологічно властивостей мережі, що зв'язує пункти освіти і
поглинання пасажирських і вантажних потоків в міських і сільського
умовах.
Регулярні транспортні мережі. Регулярна транспортна мережа
складається з повторюваних однакових ділянок - осередків. Доведено,
що при будь-якій мережі можна побудувати регулярну, ефективність
якої буде або краще, або як завгодно мало відрізнятися від вихідної. У
регулярних мережах можна використовувати навігаційні підходи при
вибірці напрямку руху. Використання Навігаційних принципів спрощує процес руху по мережі і Знижує вартість поїздок.
Імітаційне моделювання імовірнісних транспортних потоків регіону. У роботах ставиться завдання дослідження імовірнісних транспортних потоків. Формулюються особливості формалізації транспортної
мережі з безліччю входів і виходів для побудови Імітаційне моделі.
Повідомляється про склад і призначення процедур Імітаційне моделі,
яка поєднує алгоритм Форда-Фалкерсона і метод Монте-Карло.
Пропонуються імітаційні моделі регіональної транспортної мережі, що враховують вплив випадкових внутрішніх потоків та розподіл
усіх старіння доріг для знаходження інтегрального максимального потоку в мережі і визначення «вузьких місць» в мережі доріг.
Прогнозування розвитку транспортної системи регіону на основі
математичного програмування. Великий внесок в плані автоматизації
досліджень розвитку регіональної транспортної системи зроблений
вченими А.М. Андронова, А.Н. Киселенко, Е.В. Мостівенко. Даними
авторами виконаний ряд робіт, присвячених прогнозування розвитку
транспортної системи регіону.
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В роботі А.М. Андронова, А.Н. Киселенко, Е.В. Мостівенко проведена систематизація використовуваних при прогнозуванні розвитку
транспорту регіону методів, заснованих на математичному апараті теорії ймовірностей, теорії регресії і математичному програмування.
Розроблено та досліджено із застосуванням ЕОМ методи і моделі прогнозування обсягів перевезень пасажирів і вантажів, методи і моделі
розрахунку потреб в потужностях і спорудах в розвиток транспортних
об'єктів, а також методи оптимального довгострокового планування
розвитку транспортної системи регіону.
Розроблена автоматизована система прогнозування розвитку
транспортної системи регіону дозволяє оптимально розподіляти виділені капітальні вкладення з урахуванням обмежень на них і прогнозів
перевезень як за напрямками, так і по зонам дальності. Система гнучка
і дозволяє працювати з різними видами транспорту.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА
ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Васильєв Г.О.
Науковий керівник – Очеретенко С.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Першочергово для того щоб провести аналіз підприємства треба
сформулювати визначення собівартості та повній собівартості перевезення.
Собівартість перевезень – один з основних показників роботи
транспорту. Вона визначається діленням витрат, пов'язаних із здійсненням транспортної роботи ∑S, на кількість перевезених тон або виконаних тонно-кілометрів ∑P.

C

S .
P

(1)

У повну собівартість автомобільних перевезень входять витрати
на транспортування, що враховуються автотранспортними підприємствами, виконання експедиційних операцій, навантажувальнорозвантажувальні роботи:
 С Т  SТ  S е  S нр ,
де SТ – витрати на транспортування;
Sе – витрати на виконання експедиційних операцій;
Sн-р – витрати на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.
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Аналіз собівартості автомобільних перевезень дозволяє поділити
на наступні групи:
1) умовно-змінні витрати (змінюються пропорційно зміни загального пробігу):
- витрати на паливо;
- витрати на мастильні матеріали;
- витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт;
- витрати на відновлення зносу і ремонту шин;
- амортизаційні відрахування по рухливому складу, якого норми
амортизації прописані у відсотках на 1000 км пробігу.
2) вести всіх співробітників, зайнятих цьому вигляді перевезень:
зарплата основна додаткова, відрахування на соціальне страхування;
3) умовно-постійні витрати (не залежить від пробігу):
- загальногосподарські витрати;
- амортизація основних фондів, котрим норми амортизації прописані у відсотках вартості (крім ПС).
За характером витрат і способу включення до собівартість перевезень поділяють на прямі й опосередковані.
Під прямими витратами розуміються витрати, які можна безпосередньо віднести на собівартість перевезень тієї чи іншої виду перевезень.
Опосередковані витрати - це витрати, які може бути безпосередньо віднесено на собівартість тих чи інших перевезень, оскільки вони
пов'язані з міським управлінням всім підприємством, що забезпечує,
зазвичай, різні види перевезень.
Основними завданнями аналізу собівартості перевезень є:
-дослідження гніву й тенденції економічного розвитку підприємства за минулі періоди;
- прогнозування результатів діяльності з урахуванням сформованих тенденцій розвитку та передбачених змін у найближчій перспективі;
- розгляд об'єктивних і суб'єктивних, зовнішніх та внутрішніх
чинників на результати господарську діяльність, що дозволяє об'єктивно оцінюватимуть роботу підприємства, робити правильну діагностику його зі стану і прогноз розвитку з перспективи, виявляти основні
шляху підвищення його ефективності;
- пошук резервів підвищення ефективності виробництва з урахуванням вивчення передового досвіду і досягнення науку й практиці;
- обгрунтування заходів із усунення виявлених недоліків, і освоєння резервів підвищення ефективності функціонування підприємства
з метою підвищення його конкурентних переваг.
158

На автомобільний транспорт такі розподіл витрат за статтям
калькуляції:
- вести водіїв, керівників, фахівців і кількість службовців;
- податків і відрахування з коштів у оплату праці;
- паливо;
- мастильні та інші експлуатаційні матеріали;
- ремонт автомобільних шин;
- помешкання і технічне обслуговування рухомого складу;
- амортизація основних засобів;
- загальногосподарські (накладні) витрати;
Аналіз собівартості перевезень повинен з'ясувати, як виконані заходи, створені за для зниження, за якими статтями коштів, витрат
отримана економію та боротьбу за якими перевитрата коштів, які у
якій ступеня вплинули до рівня собівартості, які є резерви подальшого
її зниження. Щоб відповісти на ці запитання побудуємо чіткий план
аналізу собівартості перевезень.
План аналізу собівартості перевезень враховує наступні чинники:
- визначити відхилення від плану з загальній сумі витрат і по кожній статті калькуляції;
- виявіть головні причини економічного чи не економного витрати коштів;
- встановити впливом геть собівартість зміни витрат і обсягу роботи;
- проаналізувати зміну частку змінних та постійних витрат, заробітної плати водіїв, собівартості;
- визначити вплив техніко-експлуатаційних показників.
Під час проведення аналізу собівартості перевезень необхідно
перевірити, чи дотримується на АТП єдність показників плану і врахування витрат за експлуатацію. Аналіз собівартості проводять за кожної
марці автомобілів у цілому по АТП.
В результаті дослідження собівартості перевезень встановили, що
моніторинг основних статей витрат дозволить відстежувати зміни і
вносити корективи до відповідних показників. В результаті це дозволяє збільшити прибутки підприємства за рахунок зниження собівартості.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ
ПРОДУКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ
Кравченко І.В.
Науковий керівник – Россолов О.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Однією з найбільш динамічно розвинутих областей у розгляді
використання інформаційних технологій є логістика. По суті, логістичний підхід до процесів означає прагнення до переміщення товарноматеріальних цінностей в максимально можливому обсязі за мінімальний час з урахуванням різних обмежень.
В даний час представникам логістичних компаній вельми важливо здійснювати всебічний контроль за виконанням маршрутів, крім
того, необхідно автоматизовано виявляти розбіжності між фактичним і
плановим виконанням транспортних завдань. Правильна маршрутизація руху транспорту справляє суттєвий вплив на загальну величину
транспортних витрат. Складність складання раціональних маршрутів
залежить від взаємного співвідношення місткості транспортного засобу і середньої величини обсягу однієї відправки вантажу. Чим менше
середній обсяг однієї відправки вантажу щодо місткості використовуваного транспортного засобу, тим складніше пошук раціонального
маршруту розвезення.
Оскільки транспортна логістика є супутником сучасного підприємства, то без оптимальних рішень транспортних завдань, наявності
швідкодіючіх комп'ютерів, локальних обчислювальних мереж, телекомунікаційніх систем та інформаційно-програмного забезпечення можна втратити великі кошти на доставку товару споживачам, що в короткостроковому періоді не дозволить організації реалізувати тактичні
мети, а в довгостроковому - виконати заплановані показники розвитку.
Створення багаторівневих автоматизованих систем керування матеріальними потоками зв'язано зі значними витратами, в основному в області розробки програмного забезпечення, що повинно забезпечити багатофункціональність системи та високий ступінь її інтеграції. У зв'язку
з цим при створенні автоматизованих систем упрапвління в сфері логістики повинна досліджуватися можливість використання стандартного
програмного забезпечення, з його адаптацією до місцевих умов. Мета
впровадження програмного продукту – автоматичне планування маршрутів доставки на підставі наявних замовлень і автомобілів, з урахуванням різних обмежень (тимчасові вікна, вага, обсяг, інший параметр
вантажу, тип автомобіля), для економії транспортних витрат. Такі про160

грами можуть використовуватися для планування маршрутів торгових
представників або кур'єрів. На даний час існують найбільш популярні і
часто використовувані програмні забезпечення в сфері транспортної
логістики: «ABM Rinkai TMS», «Top Route. Top Logistic»,
«TransTrade». У рамках науково-дослідницької роботи було аналізовано кожну та приведено порівняльну характеристику.
ПП
Параметри
Маршрутизація перевезень
Відстеження статусу вантажу
Облік всіх послуг і власних
витрат
Зонування територій і
розрахунок вартості послуг
за тарифами
Автоматичне розподілення
замовлень за місцями доставки
Підтримання мультимодальних перевезень
Формування аналітичних
звітів
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так
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Будь-який з розглянутих програмних продуктів дозволить вирішити стратегічні завдання транспортної логістики підприємства: оптимізувати логістичні витрати; значно зменшити час обробки замовлення; підвищити конкурентоспроможність організації; скоротити кількість співробітників, які працюють у відділі логістики; надати можливість здійснення контролю і моніторинга поточних планових показників; досягти синергетичного ефекту або принципу інтеграції; підвищити якість наданих послуг.
ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ
ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО
ЗНАЧЕННЯ
Сінюкова О.І.
Науковий керівник – Любий Є.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Основними елементами моделі транспортної пропозиції мережі
національних та магістральних автомобільних доріг (АД) є вузли та
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ділянки доріг (точки та відрізки в моделі), системи транспорту, яким
дозволено рух по цим ділянкам, зупиночні пункти громадського
транспорту, маршрути руху пасажирського транспорту. Ділянки та
вузли мережі АД є основою для формування транспортних потоків
(ТП) за допомогою проведення процедури перерозподілу та маршрутів
громадського пасажирського транспорту.
Незважаючи на те, що основною метою даної роботи є моделювання мережі національних та магістральних АД України, обмеження
моделі ділянками доріг лише цих категорій призводить до зниження
точності результатів моделювання. Причинами цього є розриви мережі
АД загального користування в містах, відсутність безпосереднього
зв’язку багатьох населених пунктів або інших місць генерації та поглинання транспортних кореспонденцій з мережею національних та
магістральних АД, а також наявність альтернативних варіантів пересування транспортних засобів (ТЗ) по мережі регіональних або територіальних доріг.
У зв’язку з цим у моделі слід враховувати всі типи АД, а саме:
регіональні, територіальні АД й міські вулиці. Але врахування цих
типів АД повинне базуватися на принципі достатнього мінімуму, тобто
включення цих елементів в модель доцільно лише при їх явному впливі на точність розрахунків інтенсивності руху ТЗ на національних та
магістральних АД.
Рішення, щодо включення тієї чи іншої ділянки АД в модель при
її формуванні, має прийматися безпосередньо проектувальником на
основі конкретної ситуації, але модель повинна як мінімум забезпечувати нерозривність мережі АД, можливість трасування міжміських
автобусних маршрутів та надавати реальні альтернативи для варіантів
маршрутів, що проходять по автомагістралям.
Ще одним елементом моделі транспортної пропозиції є системи
транспорту, які обслуговуються мережею АД загального користування. Перелік цих систем, в основному, обґрунтований на попередньому
етапі робіт, згідно з чим, для кожного виду транспорту, тобто для вантажного та пасажирського, необхідно поділити вантажні та пасажирські ТЗ на дві категорії з точки зору впливу, який вони здійснюють на
АД: або суттєвий, або не суттєвий. Для першої категорії ТЗ в подальшому використовується термін «важкі транспортні засоби», для другої
категорії – «легкі транспортні засоби». Там же визначена залежність
навантаження на АД від основного експлуатаційного показника автомобіля, вантажопідйомності або пасажиромісткості. Але при складанні
моделі необхідно визначити безпосередні значення навантаження на
АД, перевищення якого для автомобіля буде означати, що він відно162

ситься до важких ТЗ. Для цього в даній роботі проведений аналіз експериментальних досліджень впливу ТЗ на різні типи дорожнього покриття в різних умовах експлуатації, оскільки теоретичні основи прогнозування впливу навантаження від автомобілів на дорожнє полотно
ще не надають змоги досягти бажаного результату.
В літературних джерелах наведений опис багатьох способів визначення навантаження, яке здійснює ТЗ на дорожнє полотно та відповідного обладнання, розробленого в Україні, країнах ЄС або в Росії.
При використанні природного способу здійснення навантаження на
дорожнє покриття за допомогою обгумованого колеса, вагове навантаження стендів коливається в достатньо широких межах (табл. 1).
Таблиця 1 – Значення навантаження на колесо при проведенні експериментальної
оцінки стійкості асфальтобетонного покриття до колієутворення за
допомогою стендів
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва приладу (методу)
Коліємір Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Установка лабораторії Laboratoire Central des
Ponts and Chaussees (LCPC)
Лінійна датська установка Danish Road Testing
Machine (DRTM)
Установка Lintrack університету Технологій Делфта, Нідерланди
Установка HVS Mark IV (HVS-Nordic) Технічного
дослідницького центру Фінляндії
Установка прискореного навантаження
Accelerated Loading Facility (ALF), США
Кільцевий стенд ДерждорНДІ
Кільцевий стенд ДНТЦ «Дорякість»

Значення навантаження на
колесо, кН
57,5
40 – 280
не більше 65
15 – 100
20 – 110
43 – 100
не більше 242
не більше 115

Як видно з даних табл. 1, нижня межа вагового навантаження
може розпочинатися з 15 Кн на колесо, що відповідає приблизно 3 тонам навантаження на вісь. Але основна частина обладнання призначена для оцінки впливу на дорожнє полотно значно більш високого навантаження, від 40 Кн (8 тон/вісь) та вище. Тобто дослідників, в основному, цікавить вплив високих, близьких до максимально припустимих значень навантажень на дорожнє покриття, що не зовсім відповідає цілям розділення ТЗ на важки та легкі.
Мінімальне навантаження на колесо для експериментального обладнання (табл. 1) може виступити у ролі мінімально можливого значення межі між легкими та важкими ТЗ, оскільки відображає погляди
дослідників на ступінь впливу навантаження на дорожнє покриття.
Менші значення вочевидь не здійснюють суттєвого впливу на дорожнє
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полотно. Однак як мінімально можливе значення межі між легкими та
важкими ТЗ доцільно прийняти не крайнє, а передостаннє значення
мінімального навантаження на колесо для експериментального обладнання 20 Кн. Тобто межа між легкими та важкими ТЗ повинна бути
меншою ніж 30 Кн та більшою або рівною 20 Кн на колесо.
З врахуванням цього, у кінцевому варіанті, доцільно прийняти
значення навантаження, що є межею між легкими та важкими ТЗ, в
діапазоні від 40 до 50 Кн на вісь або від 20 до 25 Кн на колесо. Конкретне значення навантаження слід визначати в цьому діапазоні окремо
для вантажних автомобілів і автобусів з міркувань зрозумілості експлуатаційного показника, за яким буде виконуватися розподіл ТП (вантажопідйомності або пасажиромісткості).
ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВОДІЯ
НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Рябцева Ю.Ю.
Науковий керівник – Любий Є.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Надійність водія – це його здатність безпомилково керувати автомобілем в будь-яких дорожніх умовах протягом усього робочого
часу. До основним чинникам, визначальним надійність водія, належать
його професійна придатність, підготовленість і висока працездатність,
тому, надійність водія дуже важливий показник, його якісне поліпшення дозволить з високою ефективністю підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах з урахуванням існуючих на них реальних умов
руху. Це самостійна проблема в дорожній науці, що вимагає для свого
рішення не тільки постановки спеціальних досліджень і заходів, але і
досить високою ступеня розробок суміжних теоретичних і методичних
аспектів, зокрема, виявлення особливостей сприйняття водієм дорожніх умов в залежності від його психофізіологічного стану. Проблема
надійності, стосовно до дорожнього руху, для свого рішення вимагає
знань про зв'язку між психофізіологічними показниками роботи водія
та дорожніми умовами.
На функціональний стан водія впливає безліч факторів. Найбільш
значущим з них є транспортний затор, що викликається, з одного боку,
перевищенням інтенсивності транспортного потоку над пропускною
здатністю ділянки дорожньої мережі і, з іншого боку, неправильно
розробленою технологією дорожнього руху. Транспортні затори призводять до погіршення функціонального стану водіїв, що призводить
до збільшення часу реакції. Час реакції водія відіграє важливу роль у
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забезпеченні БДР. Це свідчить про важливість проведення досліджень
з оцінки впливу зміни функціонального стану водія на БДР.
Функціональний стан водія оцінюється шляхом математичного
аналізу серцевого ритму водія та визначення показника активності регуляторних систем (ПАРС) за методом професора Баевского Р.М
Розроблена модель для водія-меланхоліка має наступний вигляд:
Пк = ВВ + ТО + Пн,
(1)
де Пк – ПАРЄ при виході з транспортного затору, бали;
ВВ – вік водія, років;
ТО – тривалість транспортного затору, хв;
Пн – ПАРЄ при вході в транспортний затор, бали.
Експериментальні дослідження дозволили визначити характер
зміни часу реакції водіїв різних темпераментів після виходу з транспортного затору. При цьому було виявлено, що для різних груп водіїв він
різний. Причому, на першій половині ділянки дороги між перехрестями, час реакції водія-холерика більше, а на другій ділянці – менше.
Час перемикання уваги, проводимо за допомогою методики «Чорно-червоні таблиці». Її мета: вивчення індивідуальних особливостей
перемикання уваги. Обладнання: секундомір, указка і таблиця Горбова-Шульте розміром 28х28 см з цифрами від 1 до 25 чорного і від 1 до
24 червоного кольорів. Висота цифр – 2 см, написані пером, чорною і
червоною тушшю. Для оцінки отриманих результатів користуються
спеціальними шкалами. Чим більше буде оцінка у випробовуваних,
тим швидше у них буде час реакції в екстрених ситуаціях. Це дає меншу кількість ДТП та оцінку надійності водія.
На безпечне керування автомобілем впливає стаж і вік водія.
Встановлено, що зі збільшенням стажу водія відбувається зниження
кількості ДТП. Найчастіше в ДТП потрапляють недосвідчені водії зі
стажем до 2 років і водії зі стажем 5 ± 1 рік.
Поряд зі стажем роботи на ймовірність попадання в ДТП впливає
також вік водія. Взаємозв'язок між віком і аварійністю проявляється,
перш за все, у водіїв молодше 25 років і у водіїв старше 60 років. Вважається, що від 25 до 60 років індивідуальна безпека водія зберігається
приблизно на одному і тому ж рівні. У групі старше 60 років необоротно превалює вікове зниження операторських здібностей. За рахунок
накопичених знань і досвіду водій здатний частково компенсувати це
зниження, проте зберігати свою захищеність при водінні на безпечному рівні стає складніше. Встановлено, що однакові навички, накопичені в різних вікових групах, можуть надавати різний вплив на поведінку
в дорожню обстановку. Як показали досліджень, при нестачі досвіду
початківці водії у віці від 45 до 60 років мають низький рівень аварій165

ності в порівнянні з молодшими віковими групами. Це пояснюється
підвищеним почуттям відповідальності, адекватним прогнозуванням
небезпечних ситуацій і менш ризикованим керуванням автомобіля.
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ
В МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ
Приз А.В.
Науковий керівник – Пономарьова Н.В. канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Транспорт – одна з найважливіших галузей суспільного виробництва, що покликана задовольняти потреби населення та інших галузей
суспільного виробництва в перевезеннях. Розвиток і вдосконалення
транспорту здійснюються відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного
прогресу і забезпечуються державою.
Становлення України як незалежної держави, реформування внутрішнього блоку, і, отже, розвиток зовнішніх зв’язків держави чимало
залежать від її транспортно-географічного положення та ефективної,
налагодженої транспортної системи.
Однією з визначальних систем, які забезпечують вантажні перевезення на території України, є транспортна система, до якої в ринкових умовах висуваються високі вимоги щодо якості, регулярності і
надійності транспортних зв’язків, збереження вантажів і безпеки перевезення, термінів і вартості доставки.
Автомобільні перевезення активно розвиваються на міжнародному ринку транспортних послуг. Приблизно половина перевезень зовнішньоторговельних вантажів, що здійснюються між країнами Євросоюзу, припадає на частку автомобільного транспорту.
Міжнародні перевезення – перевезення вантажів та пасажирів
між двома та більше країнами, що здійснюється відповідно до умов, встановлених міжнародними угодами (транспортними конвенціями), укладеними цими державами.
Сучасний етап інтеграційних відносин України зі світовим співтовариством характеризується активними «євро-орієнтованими» кроками нашої держави. Але слід зазначити, що вигідне геополітичне розташування території України з її транспортною інфраструктурою, яка
має великий потенціал для розвитку попри всі існуючі негаразди, зумовлює привабливість участі нашої держави у системі євразійських
транспортних коридорів.
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Роль автотранспортного комплексу в структурі економіки країни
важко переоцінити. Це важлива складова транспортного комплексу та
один з чинників, що забезпечують реалізацію геополітичного потенціалу України. Для досягнення встановлених державою інтеграційних
цілей необхідно стабільне та ефективне функціонування сфери автомобільного транспорту, зокрема в області вантажних перевезень.
На рисунку 1 наведена статистика перевезення вантажів автомобільним транспортом у період 2010-2015 роки.

Рисунок 1 – Перевезення вантажів автомобільним транспортом у період 2010-2015 роки

Проаналізувавши кількість заявок у період 2015-2016 можна бачити тенденцію, що найбільше заявок із України надходять до таких
країн як: Німеччина, Польща, Румунія, Болгарія та Росія (діаграма наведена на рисунку 2).
На рисунку 3 показано кількість заявок, які надходять в Україну.
Найбільше заявок надходить з: Туреччини, Росія, Білорусь та Польща.

Рисунок 2 – Діаграма кількості заявок,
що надходять з України у період
2015-2016року

Рисунок 3 – Діаграма кількості заявок,
що надходять в України у період
2015-2016 року

Отже, для України найбільш вигідними напрямками перевезення
вантажу є Німеччина, Польща та Росія.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ МІСТА
КРАМАТОРСЬК ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ
Сиромятнікова М.С.
Науковий керівник – Любий Є.В., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
У розвинених країнах електротранспорт є основним перевізником
пасажирів всередині міста, на його частку припадає понад 50% перевезень. Основними засобами міського пасажирського електротранспорту
є трамваї, тролейбуси, метрополітен, електропоїзди, застосовуються
так само монорельси, фунікулери тощо. Наявність того чи іншого виду
електротранспорту залежить від кількості населення в місті.
Дослідження було проведено в місті Краматорськ, Донецької області. Населення міста 165400 осіб. Перевезення здійснюються по 42
автобусним маршрутам, 3 трамвайних і 4 тролейбусним маршрутам.
Для задоволення потреб населення в пасажирських перевезеннях
у місті діє мережа автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів.
Довжина мережі тролейбусних маршрутів складає 30,61 км, трамвайних маршрутів – 31,54 км. Щільність маршрутної мережі, як середня
сукупна довжина всіх маршрутів, що проходить через територію площею в 1 кв. км, складає 13,74 км/кв. км.
Обсяг перевезень пасажирів на міському автомобільному транспорті та електротранспорті в останні роки скорочується. Так, на міських маршрутах електротранспорту за 10 місяців поточного року було
перевезено 13,0 млн. пасажирів, що на 17,2% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. За 10 місяців 2014 року отримані субвенції
за перевезення пасажирів пільгової категорії в електротранспорті - 12
551 тис. або 100% від потрібної суми. Динаміку зміни обсягів пасажирських перевезень автотранспортом та електротранспортом наведено на рисунку 1.
Причиною значного скорочення обсягів перевезень пасажирів у
міському пасажирському транспорті э результати бойових дій.
Проведемо аналіз існуючих тролейбусних маршрутів. Наведемо
приклад схеми тролейбусного маршруту (рисунок 2). №1. Прямує від
«КТТУ» до ВАТ «НКМЗ». Довжина маршруту – 5,9 км., інтервал
руху – 50 хв., кількість тролейбусів, які працюють на маршруті – 1 од.,
час роботи – 5:50-17:39.
Для обстеження пасажиропотоків був обраний табличний метод
обстеження пасажиропотоків. Табличний метод дозволяє отримати
пасажирообмін зупиночних пунктів, а в подальшому - пасажиропотік
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на маршруті та інші техніко-експлуатаційні характеристики його роботи. Переваги полягають у тому, що даний метод забезпечує високу
точність одержуваних даних, а недоліками є порівняно висока трудомісткість проведення обстеження і неможливість отримання матриці
кореспонденцій пасажирів.

Рисунок 1 – Динаміка перевезень пасажирів в місті Краматорськ

Рисунок 2 – Схема тролейбусного маршруту №1

Проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутній мережі
електротранспорту проводиться в три періоди: ранковий період-пік – з
6:00 до 10:00, між-піковий період – з 10:00 до 15:00 та вечірній періодпік – з 15:00 до 18:00. Обстеження проводиться в будні та вихідні дні.
Об’єктом обстеження виступав оборотний рейс маршрутного
транспортного засобу. Обстеження було побудовано таким чином, щоб
охопити як мінімум один оберт транспортного засобу кожного маршруту протягом кожного з виділених періодів робочого часу. Під час
обстеження обліковець повинен був випадковим чином обирати маршрут та час відправлення транспортного засобу громадського транспорту та обстежувати по одному оберту, після чого переходити на інший
маршрут.
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Основною вихідною інформацією є існуючий розклад руху на
маршрутах електротранспорту та дані про пасажирообмін зупиночних
пунктів обстежених рейсів електротранспорту.
Подальшим напрямом дослідження буде створення матриці кореспонденцій по прибуттю та відправлення пасажирів для міста Краматорськ.
ПІДВИЩЕННЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ АТП-16329 м. ХАРКІВ
Круподеря М.С.
Науковий керівник – Ковцур К.Г., канд. техн. наук, доцент
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
На сьогоднішній день на Україні транспорт є однією з найбільших базових галузей господарства, найважливішою складовою частиною виробничої і соціальної інфраструктури. Перевезення вантажів
автомобільним транспортом здійснюються по заздалегідь розроблених
маршрутах. Робота рухомого складу по заздалегідь складених раціональних маршрутах спрощує оперативне планування, забезпечує регулярність перевезення, сприяє підвищенню продуктивності рухомого
складу й ефективність системи доставки вантажів.
Мета дослідження – зниження витрат за рахунок розробки раціональних маршрутів на підприємстві АТП-16329 м. Харків. Об’єкт дослідження – процес доставки вантажів на підприємстві АТП-16329
м. Харків. Предмет дослідження - вплив параметрів перевізного процесу на ефективність маршрутів.
Для досягнення мети вирішуються наступні задачі:
 аналіз існуючих методів розробки раціональних маршрутів;
 опис об'єкту дослідження, збір вихідної інформації та опрацювання її за допомогою методів системного аналізу;
 розробка раціональних маршрутів на підприємстві АТП-16329
м.Харків.
На підприємстві АТП-16329 виник ряд питань щодо зменшення
обсягів перевезення. На самому початку маршрути функціонували
ефективно для малого обсягу перевезень, але далі обсяг почав падати,
тому було прийнято рішення провести маршрутизацію.
На основі аналізу літературних джерел виявлено, що серед найбільш використовуваних методів маршрутизації є: метод потенціалів;
метод функцій «вигод»; метод «гілок та меж»; метод «суміщених матриць»; метод таблиць зв’язків; метод сум. Кожен з представлених методів є прийнятним для конкретних умов перевезень та заданих харак170

теристик. Тенденції зміни попиту в перевезеннях призводять до якісної зміни вимог до рухомого складу, який був обраний на основі застарілих даних, що призводить до можливості підвищення ефективності
перевезень на підприємстві. На основі теоретичних досліджень при
виборі маршрутів руху автомобілів необхідно враховувати наступні
фактори: масу перевезень; розмір партій вантажу, котрий перевозиться; місце знаходження відправників і отримувачів вантажу; тип й вантажопідйомність рухомого складу; термін доставки вантажів; умови
здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт. Кожен розглянутий метод маршрутизації має свої переваги та недоліки. На основі
заданих вихідних даних розглянуто великопартійні міжміські перевезення вантажів по всій Україні, і тому для подальших розрахунків обрано метод потенціалів.

Рисунок 1 – Обсяги відправлень вантажів на підприємстві за період 1974-2015 рр.

АТП-16329 здійснює перевезення вантажів як по Харківській області, так і по території всієї України. Основні Вантажовідправники
зосереджені в східній та центральній Україні, які постачають вантаж
вантажоодержувачам по всій Україні. ВО – це розподільчі центри, різні оптові бази, торговельно-розважальні центри та крупні супермаркети, які роблять замовлення на перевезення один раз на два тижні. Тому
доречно ввести коефіцієнт регулярності надходження замовлень вантажів, який враховує час надходження заявки. Цей коефіцієнт розраховується як ймовірність находження заявки на перевезення в установлений термін

k

n
,
N

(1)

де n  кількість заявок, які поступають за потребою на виконання замовлення чітко в установлений термін;
 N  сумарна кількість заявок на виконання замовлення.
Існують три випадки коли коефіцієнт регулярності надходження
замовлень:
1) k < 1,0 , якщо заявка надходить рідше установленого терміну;
2) k = 1,0, якщо заявка надходить чітко в установлений термін;
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3) k >1,0, якщо заявка надходить частіше установленого терміну.
Тому, лінійна модель плану перевезень виглядає наступним чином
m

n

 aij  xij  kij  min б,

(2)

i 1 j 1

при обмеженнях
n

m

 xij  Si (i  1,2,..., m),

 xij  D j ( j  1,2,..., n).

j 1

i 1

xij > 0 для всіх і та j

(3)

де m – кількість постачальників;
n – кількість споживачів;
xij  об’єм перевезень між пунктами;

S i  обмеження за пропозицією;
D j  обмеження за попитом;
aij  відстань від пункту і до пункту j;
kij  коефіцієнт регулярності надходження замовлень.
Для складання оптимального плану перевезень використано
програму «Optimal 2.0» (рис. 2).

Рисунок 2 – Оптимальний план перевезень вантажів
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Таблиця 1 – Основні маршрути перевезень на підприємстві

Вантажовідправник

1
м.Харків, ЗАТ
«Харківська
бісквітна
фабрика» (А1)

Споживач

2
м. Цюрупинськ,
Херсонська обл., РЦ11 (В3)
м. Одеса, ТРЦ «City
Center» (В5)
м. Миколаїв, «Таврія
В» (В7)
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Приклад нових отриманих маршрутів приведені на рисунках 3-6

В ході роботи проаналізовано та оброблено статистичні дані по
замовленням споживачів, де доцільнім є вибір маршрутів, що відрізняються найменшою невизначеністю по регулярності надходження
заявки. Проведено розробку нових маршрутів за допомогою методів
потенціалів та встановлено нові маршрути для перевезення. Викладений підхід відрізняється від існуючих методів планування перевезень
тим, що в ньому враховуються фактори невизначеності часу надходження заявки від постачальника до споживача. Це дозволить заощадити автотранспортному підприємству значні кошти при виконанні
договорів та графіків перевезень в ході надання транспортних послуг.
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АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЯ.
СТВОРЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ,
МАТЕРІАЛІВ І ТЕХНОЛОГІЙ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ
ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВНИЦТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МІСЬКОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕННЯ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ
БУДІВЕЛЬ НА УКРАЇНІ
Шопін Д.А.
Науковий керівник – Пустовойтова О.М., канд. техн. наук, доцент
При аваріях, пов'язаних з вибухами, відбуваються сильні руйнування, найчастіше з великими людськими втратами. Руйнування є наслідком бризантної (руйнівної) дії продуктів вибуху і повітряної ударної хвилі [2].
Основними причинами виникнення вибухового впливу в житлових і громадських будівлях є: людський фактор, неправильна експлуатація газового обладнання, недбалість контролюючих і обслуговуючих
органів. Контроль цих причин і їх запобігання в повній мірі не представляється можливим, тому залишаються відкритим. Крім того, варто
відзначити, що останнім часом набули поширенні випадки, пов'язані із
застосуванням вибухових речовин, і перш за все – терористичні акти
[1].
Серйозним аспектом даної проблеми є збереження механічної
безпеки для людей, а так само майна і об'єктів житлового і не житлового фонду розташованих в межах впливу вибухового впливу. Боротися з цією проблемою слід двома шляхами: попередженням вибухів і
вибухозахистом.
Попередити вибух – значить, перш за все, не допустити витік газу. Якщо не брати до уваги випадків самогубств та інших умисних дій,
то вибухонебезпечні повітряні суміші утворюються в результаті несправностей газового обладнання. Найбільш ефективний спосіб боротьби з несправностями – необхідно проводити періодичні профілактичні роботи.
Що стосується вибухозахисту, то вона полягає – в вікном блоці,
як легко-скидається конструкція. Вікно на кухні може бути свого роду
запобіжним клапаном для захисту будівлі від руйнування під час вибуху. Проблема вибухозахисту кухонь в житлових будинках останнім
часом ускладнилася тим, що в них стали встановлювати сучасні металопластикові вікна з багатошаровими склопакетами. Але цей недолік
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металопластикових вікон цілком може бути усунутий їх розробниками
і виробниками. Для цього достатньо лише передбачити спеціальне
слабка ланка в конструкції їх кріплення у віконному отворі, наприклад,
у вигляді зрізного штифта або іншого ослабленого кріплення [1].
Виключити повністю аварійну ситуацію не можливо, так як вона
є швидкоплинною непередбаченою дією, проте необхідно вживати
заходів для можливого попередження вибуху, а також мінімізації їх
наслідків. У зв'язку з цим необхідно:
- аналізувати результати порівняння даних отриманих експериментальним шляхом і результатів реально, що сталося події, що дасть
повну картину про оцінку експериментальних даних і їх подальшого
застосування на практиці;
- дослідження нормативних документів на предмет протиріч, або
відсутності рекомендацій, діючих методик для інженерівпроектувальників і експлуатаційних служб;
- створити і впровадити в практику економічно обгрунтовані інженерні прийоми, а так само розрахунково-конструктивні рішення, що
дозволяють при стандартних витратах підвищити загальний зміцнення
і стійкість будівлі;
- прагнути до досягнення, хоча б мінімальних вимог щодо забезпечення міст необхідною технікою.
При розгляді проблематики з боку тероризму повинно враховуватися та обставина, що будь-які надзвичайні ситуації техногенного або
природного характеру – мають за критерієм наслідків певну частку
«випадковості події». Тоді як терористичний акт, що приводить до
подібної ситуації, готується досить ретельно і зводить до мінімуму
фактор випадковості, що в свою чергу призводить до більш серйозних
негативних наслідків.
Інженерно-технічні заходи по безпосередній захист території, будівель і приміщень об'єктів повинні відповідати рекомендаціям нормативних документів в цій галузі; основних положень інших нормативних актів, що визначають порядок і способи оснащення засобами інженерного захисту та охоронною сигналізацією проектуються, будуються або реконструюються будівель і приміщень з урахуванням методів підвищення технічної захищеності діючих об'єктів.
Як показав аналіз статистичних даних, проблематика рішення наслідків терористичної діяльності та їх запобігання – актуальна і вимагає детального опрацювання, не тільки на рівні досліджень і експериментів. Також необхідно впровадження в нормативну базу нових методик розрахунку, рекомендацій з приводу збереження або збільшення
часу стійкості будівлі для збереження механічної безпеки для людей і
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майна.
1. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / за ред. В.Г. Цапка. – 3-тє вид., стер. –
Київ: Знання, 2004. – 397 с.
2.
Будинки
та
споруди.
Житлові
будинку.
Основні
положення:
ДБН В.2.2-15-2005. – Київ: Державний комітет України з будівництва та архітектури,
2015. – 23 с.

ШТУЧНА ГРУНТОВА ОСНОВА ДЛЯ БРИЗКАЛЬНИХ
БАСЕЙНІВ ПІВДЕНННО-УКРАЇНСЬКОЇ АЕС
Пітько Н.К., Стеценко Т.О.
Науковий керівник – Шаповалов О.М., канд. техн. наук, доцент
При розширенні потужностей Південно-української АЕС виникла
необхідність у будівництві додаткових інженерних споруд для охолодження технологічної води діючого реактору. Експлуатаційним відділом станції було прийняте рішення проводити таке додаткове охолодження за допомогою будівництва декількох бризкальних басейнів.
При цьому забезпечується замкнутий водообмінний цикл з використанням існуючого Ташликського водосховища.
Інженерно-геологічні умови для будівництва бризкальних басейнів характеризуються дуже складними геологічними елементами та
високим рівнем ґрунтових вод. Щоб уникнути значного осідання плит
основи басейнів було прийняте рішення замінити ослаблені суглинки
штучною ґрунтовою основою з використанням насипного щебеневого
матеріалу. Товщина насипки складала 11,2 м. Фракційний склад щебеню коливався в дуже великих межах: від 100 до 300 мм, а в окремих
випадках досягав 500 мм.
Враховуючи значну неоднорідність гранітної щебеневої насипки
та велику площу її влаштування (140х390м), необхідно було визначити
основні фізико-механічні характеристики штучної ґрунтової основи і в
першу чергу модуль деформацій Еm, та середню щільність  m .
У відповідності до нормативних вимог [1] були виконані штампові випробування ґрунтової основи для визначення Еm. Усього випробовувались 18 точок всій площі басейну №1, щоб охопити усю площину басейну. Площа штампу складала 600см2, навантаження на штамп
досягав 0,25 МПа.
Проведені дослідження показали, що відсипана ґрунтова основа
має неоднозначні показники деформативних характеристик на всій
площі басейну. Діапазон відхилень модуля деформацій знаходиться в
межах від 13 МПа (мінімальне значення) до 70 МПа (максимальне значення). Такий неоднозначний показник пов'язаний з неоднорідністю
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гранулометричного складу відсипаного щебня та недостатнім ущільненням проміжних шарів відсипки. В місцях, де параметри елементів
скельових ґрунтів досягали розмірів 300-500 мм і більше, деформації
відсипаного шару були суттєво більшими в порівнянні з шарами товщиною 200-250мм.
Середня щільність штучної відсипки визначалась «методом лунок» [2] і дорівнювала 18,920,1 кН/м3.
На основі проведених досліджень, обробки отриманих результатів був зроблений висновок, що значний розкид значень модуля деформацій пов'язаний з недостатнім ущільненням окремих шарів відсипки
та відсутністю проміжних шарів розклинцовки дрібнодисперсними
матеріалами. Були розробленні рекомендації по усуненню виявлених
дефектів.
1. Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності та деформативності: ДСТУ Б. В. 2.1-7:2000. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2000.
2. Інженерні вишукування для будівництва: ДБН А.2.1-1:2014. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2014.

ВИКОРИСТАННЯ БРИЗКАЛЬНИХ БАСЕЙНІВ ДЛЯ
ОХОЛОДЖУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ОХОЛОДЖЕННЯ
АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Костюк С.Д., Портняга В.М.
Науковий керівник – Жиляков В.Я., канд. техн. наук, доцент
Охолодження робочих зон теплових та атомних електростанцій
здійснюється, як правило, технічною водою, потреби в котрій залежать
від потужності станції та конструкцій генераторів електричного струму. Потреба води в цьому випадку величезна – тому електростанції
будуються поряд з великими водоймищами. У випадках недостатнього
об’єму води для охолодження поряд зі станцією будують штучні водоймища для зберігання та охолоджування води.
При цьому, як що в цих басейнах води для охолодження замало,
то поряд з ними будують технічні споруди для охолодження води,
якими в більшості випадків бувають градирні. В більшості випадків це
відбувається у випадках реконструкції станцій з метою збільшення їх
потужності.
Фільтрація вологи з штучних басейнів з часом приводить до підтоплення прилеглої території, тому будівництво масивних споруд градирень виявляється дуже складною та фінансово дорогою задачею.
Модернізація існуючих станцій є невід’ємною частиною їх експлуатації – тому задача будівництва економічних та ефективних сис178

тем охолоджування технічної води поряд зі станціями на даний час є
дуже актуальною [1].
В Україні при будівництві та модернізації атомних електростанцій почали будувати нові системи охолодження технічної води з застосуванням бризкальних басейнів. Конструкція таких басейнів це велика
прямокутна залізобетонна ванна розмірами в плані 150 х 500 м. глибиною до 1,5 м. На окремих фундаментах над цією ванною розташовуються сталеві труби великого діаметру, через спеціальні отвори в цих
трубах під великим тиском розпиляється вода. Охолоджена повітрям
вода збирається в басейні та подається до агрегатів станції (рис. 1).

Рисунок 1 – Загальний вид фундаментів бризкального басейну

Такі бризкальні басейни вперше в Україні побудовані для охолоджування робочих агрегатів Запорізької атомної електростанції.
Дослідження конструкцій таких басейнів (основи, фундаментів,
плити та сталевих труб) проводяться невеликий час, тому зараз нема
достовірних результатів за їх поведінкою під фактичними навантаженнями в умовах існуючого виробництва.
Найбільшої уваги при дослідженні поведінки конструкцій бризкальних басейнів потребують фундаменти-опорі сталевих труб та їх
штучна основа.
Штучна основа фундаментів Південно-української АЕС
(ЮУАЕС) [2] складається з пошарово розташованих насипів з щебню,
починаючи з великих розмірів (800-1000 мм) до маленьких (20-40 мм)
та завершального шару з піску (товщина шару 50-80 мм).
Програмою дослідження конструкцій бризкального басейну передбачено перевірку осадок фундаментів та зміну характеристик використаних матеріалів в часі.
З цією метою були зняті початкові розміри та положення конструкцій басейну в просторі (під час будівництва влітку 2016 року),
були досліджені зразки бетону та арматури фундаментів під сталеві
труби та плити басейну). Восени 2016 року були повторені ці заміри.
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В подальшому після введення цих басейнів до експлуатації будуть періодично виконуватися заміри осадок фундаментів труб та самої плити басейну, перевірятися міцністні характеристики матеріалів.
Таке дослідження за поведінкою конструкцій бризкальних басейнів охолоджування води для потреб атомної енергетики дозволить
більш точно та ефективно проектувати та використовувати названі
конструкції.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ
Дяченко І.А.
Науковий керівник – Рапіна К.О., канд. техн. наук, доцент
При будівництві унікальних комплексів: висотних будівель, великопрольотних спортивних і торгово-розважальних центрів, мостів завдання забезпечення конструктивної безпеки набувають особливо високий пріоритет.
Одним з відносно нових елементів, які гарантують безпечну експлуатацію будівель і споруд, є автоматизовані системи моніторингу
технічного стану будівельних об'єктів.
Відповідно до ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» об'єкти класу наслідків (відповідальності)
СС3, руйнування яких може призвести до катастрофічних наслідків, в
обов'язковому порядку повинні бути обладнані автоматизованими системами моніторингу і управління.
Вперше найбільш чітко поняття «моніторинг технічного стану»
(англ. Structural health monitoring) щодо інженерних конструкцій і споруд, за аналогією з класичною медициною і охороною здоров'я, було
сформульовано в кінці 1980-х рр. В даний час такі системи використовуються не тільки в будівництві, але і в машинобудуванні, космічній і
авіаційній техніці.
Основними функціями систем моніторингу є контроль навантажень, які сприймаються конструкціями, або внутрішніх зусиль, що
виникають в конструкціях. Однак найбільш часто моніторинг застосовується тільки для контролю властивостей самої конструкції, і тому
процес моніторингу ототожнюють безпосередньо з процесом визначення пошкоджень конструкції (damage detection), який включає декілька рівнів:
 визначення наявності пошкоджень конструкцій;
 локалізація ушкоджень;
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 оцінка небезпеки пошкодження;
 прогноз безпеки подальшої експлуатації конструкції.
При оцінці завдань системи моніторингу визначається набір вимірюваних параметрів, виходячи з визначення найбільш вразливих і
потенційно небезпечних місць в конструкціях.
ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ФУНДАМЕНТIВ НЕЗАВЕРШЕНОГО
БУДIВНИЦТВА КОРПУСА ДЕРЖАВНОГО АВIАЦIЙНОВИРОБНИЧОГО ПIДПРИЕМСТВА (ХДАВП) В м. ХАРКОВI
Османов А.Е.
Науковий керівник – Лугченко О.I., канд. техн. наук, доцент
За запитом адміністрації авіаційно-виробничого підприємства
(ХДАВП) в січні-лютому місяцях 2016 року співробітниками кафедри
будівельних конструкцій ХНУМХ імені О.М. Бекетова за участю студентів 3 курсу спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
були проведені роботи по візуальному і приладометричному обстеженню монолітних залізобетонних фундаментів під колони недобудованого корпусу № 66, розташованого за адресою вул. Сумська, 134 в
м. Харкові. Метою обстеження було встановлення їх фактичного технічного стану. В якості початкових матеріалів були надані окремі креслення фундаментів, виконані у рамках робочого проекту «Корпус
№ 66 – ТМП. Блоки А. Блок Б» ХАСК 16-92245-КЖ і ХАСК 16-92078КЖ. Будівництво корпусу № 66 відбувалося в період з 1993 р. по
1995 р. Виконання робіт проводилося несистематично і часто в зимовий період. Роботи виконувалися зі значними тимчасовими зупинками.
У 1995 р. будівництво корпусу № 66 було призупинено. При цьому, не
було прийнято ніяких технологічних заходів щодо консервації зведених конструкцій. Унаслідок циклічної дії атмосферних опадів (повні
цикли заморожування-відтаювання без захисту матеріалу), під впливом дії сонячної радіації з одночасним додатком вітрових і снігових
навантажень, в матеріалах фундаментів сталися безповоротні процеси
деструктуризації бетону. Були виявлені значні по площі ділянки руйнування, спостерігається тріщиноутворення (як силового характеру,
так і від дії атмосферних явищ), прогрес активної корозії арматури
фундаментів і інші дефекти.
У рамках робіт по обстеженню були зроблені обмірочні роботи і
уточнення прийнятих схем; виконано визначення міцностних характеристик бетону фундаментів неруйнівним способом; зроблений огляд
технічного стану бетону фундаментів; виконані камеральные роботи
по аналізу отриманих даних.
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Виходячи з викладеного, і користуючись такими, що діють в
Україні нормативно – рекомендаційними документами [1-4] встановлений фактичний технічний стан існуючих монолітних залізобетонних
фундаментів, що окремо стоять, під колони корпусу № 66 (блоки А і Б)
на предмет можливості їх подальшої експлуатації з урахуванням виявлених дефектів і ушкоджень.
Роботи проводилися в два етапи. На першому етапі було виконано візуальне обстеження існуючих фундаментів, а на другому – приборометричне, пов'язане зі встановленням мінусних характеристик бетону неруйнівним способом.
При візуальній оцінці технічного стану фундаментів застосована
категорійна оцінка станів згідно «Правил оцінки фізичного зносу житлових та виробничих будинків. КП 2041-12». На підставі проведеного
візуального обстеження був зроблений висновок, що фундаменти знаходяться в непридатному технічному стані – III-я категорія станів [13].
Після проведення візуального обстеження і детального аналізу
технічного стану полотна виконаний другий етап робіт – приборометричне обстеження.
Міцність бетону в конструкції монолітних фундаментів визначена неруйнівними методами контролю за допомогою склерометра
Шмидта, еквівалентного по конструкції і за принципом дії склерометру КМ (по ГОСТ 22690.1-7, ГОСТ 226-88. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю) [5]. В процесі визначення міцнісних параметрів бетону неруйнівним способом для зменшення погрішності і кращої статистичної обробки даних було виконано більше 80 одиничних вимірів в різних контрольних точках різних
фундаментів.
Обробка даних по міцності виконана за програмою «Бетон», розробленою на кафедрі будівельних конструкцій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Середній клас бетону С встановлений натурним експериментом
по факту – 11,15 кН/см2. При цьому проектний клас бетону –
С12\15(В15). Така невідповідність є процесом деструктуризації бетону
від дії різних чинників природного і техногенного характеру, а також
недосконалість приведенного методу унаслідок значного руйнування
досліджуваних поверхонь.
1. Правила обстежень, оцінка технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. Затверджено наказом №184/140 Держбуду України від 28 липня 1999
року.
2. Правила оцінки фізичного зносу житлових та виробничих будинків. КП 204112, Україна 226-93. – Київ,1993.
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3. Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції
житлових будівель в містах і селищах України – КДП – 204/12. Україна, 193-91.
4. Ремонт і посилення несних конструкцій і підстав промислових будівель і споруд: ДБН В.3.1.-2002. – Київ: Державний комітет України з будівництва та архітектури,
2003. – 82 с.
5. Охорона праці і промислова безпека у будівництві: ДБН А.3.2-2-2009. – Київ:
Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2009. – 73 с.

ТЕМПЕРАТУРНА ЗАДАЧА ДЛЯ ТЕРМІЧНО НЕОДНОРІДНОЇ
КОНСТРУКЦІЇ
Липова Д.І., Липова М.І.
Науковий керівник – Гапонова Л.В., канд. техн. наук, доцент
Конструктивна система «Монофант» являє собою термічно неоднорідну конструкцію. Розглядаючи нестаціонарні процеси, такі як охолодження будівельної конструкції, її зволоження, введемо гранично
допустимий стан процесів, що впливають на особливості експлуатації
конструкцій.
завданнями, у даному випадку, є:
- аналіз конструктивного рішення огороджувальної конструкції
архітектурно-будівельної системи «Монофант»;
- аналіз термічно неоднорідної огороджувальної конструкції;
- чисельне і експериментальне дослідження і аналіз теплотехнічних параметрів цієї архітектурно-будівельної системи;
Елементом будівельної конструкції для випробувань є модель
плити конструктивної системи «Монофант» (рис. 1).

Рисунок. 1 – Модель будівельної конструкції системи «Монофант»

Мета дослідження – визначення усередненого термічного опору
зразка, експериментальне вивчення розподілу температур в різних характерних зонах як всередині, так і на поверхні конструкції з точки
зору визначення можливих зон промерзання і конденсації вологи.
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Випробування проводилися в кліматичній камері на базі лабораторії кафедри будівельних конструкцій ХНУГХ ім. О.М. Бекетова.
Досліджуваний зразок розташовувався горизонтально між верхнім і нижнім відсіками кліматичної камерами, в яких підтримувалася
задані температури повітряного середовища і умови теплообміну на
поверхнях зразка. Моделювання граничних умов теплообміну на поверхнях зразка здійснювалося подачею регульованих потоків повітря, на
шляху яких встановлювалися системи нагрівання та охолодження. Зовнішній вигляд і конструктивна схема кліматичної камери наведені на
рисунку 2.

Рисунок 2 – Загальний вигляд
кліматичної камери

Рисунок 3 –Схема кліматичної камери:
1 – датчик температури; 2 – датчик
вологості; 3 – система обігріву;
4 – вентилятор (вертикальний перетин)

Кліматична камера мала в нижньому відсіку вентилятор; датчик
контролю температури повітря в верхньому та нижньому відсіках камери; обігрівач; відсік для низьких температур (сухий лід); випробування зразок.
При моделюванні у об’ємі кліматичної камери створювалися метереологічні параметри, які забезпечуювали умови у кліматичній камері дійсним умовам експлуатації огороджуючої конструкції.
Результати свідчать про те, що несучі конструкції системи «Монофант» мають додаткові позитивні властивості, про що свідчіть їх
високий термічний опір. При запропонованій конструктивній схемі або
при умові створення слою термоїзоляції з спеціальної суміші дані
конструкції мають можливість використовуватися як огороджуючі
(при достатньо великому розбігу температур зовнішнього повітря:
-23оС ≤ T ≤ +41oC).
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГІДРАВЛІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ НАДІЙНОСТІ ПЕРЕКРИТТІВ ЦИВІЛЬНОЇ
БУДІВЛІ ПІСЛЯ РОЗКОНСЕРВАЦІЇ
Півоваров О.Г.
Науковий керівник – Петрова О.О., канд. техн. наук, ст. викладач
В даний час, у зв'язку з мінливою економічною ситуацією в країні особливо актуальним є питання можливості використання будівельних конструкцій недобудованих будівель після їх розконсервації. На
даний момент, не тільки на території Харківської області, а й по Україні в цілому, нараховуються десятки тисяч будівель і споруд різної поверховості та призначення, початок зведення яких було покладено в
2000-х роках і раніше, але з огляду на відсутність фінансування або з
інших причин, будівельно-монтажні роботи на майданчику були призупинені.
За даними Держстату, на 2014 рік в Україні налічувалось
14,9 тис. об'єктів незавершеного будівництва. Багато з них (близько
58,9%) були законсервовані згідно з вимогами нормативно-правових
документів [1]. Проте, будівельно-монтажні роботи на 41,1% об'єктів
були просто припинені, і будівельні конструкції були залишені без
належної консервації до «кращих часів». Відновлення робіт на таких
об'єктах породжує необхідність не тільки детального обстеження, але
часто і експериментальних досліджень будівельних конструкцій з подальшою видачею рекомендацій про їх можливе використання при
відновленні будівельно-монтажних робіт. Нерідко в результаті проведення комплексу експериментально-теоретичних досліджень таких
об'єктів виникає необхідність проведення робіт з підсилення конструктиву. В даний момент відсутній загальний підхід або методологія до
визначення надійності та експлуатаційної придатності тієї чи іншої
конструкції після розконсервації, тому при прийнятті рішень в кожній
конкретній ситуації застосовується індивідуальний підхід. У даній роботі наведені результати експериментального дослідження надійності
перекриттів на одному з об'єктів незавершеного будівництва, розташованого в м. Харкові, після розконсервації з використанням методу гідравлічних випробувань.
Проведення випробувань обумовлено необхідністю встановлення
дійсної міцності конструкції існуючих перекриттів з метою видачі рекомендацій щодо необхідності їх підсилення або подальшої безпечної
експлуатації без підсилення.
В даний час будівельні роботи на майданчику не ведуться – будівництво призупинено в 2008 році. На поточний момент зведені каркас
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і покриття підземного паркінгу, каркас і перекриття 1-й і 2-й секцій, а
також каркас переходів атріуму. У зв'язку із запланованим відновленням будівельних робіт, виникла необхідність у видачі рекомендацій
про можливість використання існуючих конструкцій будівлі. Оскільки
будівництво зупинено без належної консервації більше 8 років тому,
консолі міжповерхових перекриттів прогнулися, про що свідчать як
істотні переміщення країв консолей (в межах 10-70мм), встановлені
інструментально, так і тріщини в кладці стін (в зонах обпирання консолей).
Для визначення несучої здатності перекриттів будівлі було прийнято рішення про проведення натурних експериментальних досліджень з використанням гідростатичного методу навантаження [2]. Для
чого, на консольній ділянці перекриття 7-го поверху в осях «4-5», біля
ряду «Е» був зібраний басейн з розмірами в плані 2,80х5,6м і висотою
борту 1,15м. Проведенню натурних випробувань [3] передувало теоретичне їх моделювання з метою встановлення необхідного рівня навантеження.
Результати експериментальних досліджень дозволяють стверджувати, що перекриття під навантаженням працює пружно, оскільки
після зняття навантаження переміщення точок замірів повернулися до
початкових значень з похибкою 0,5-1мм. За підсумками досліджень
було встановлено, що в підсиленні перекриття необхідності немає.
Прикладене тривале гідравлічне навантаження (9кН/м2) моделювало
навантаження від стін, склад яких визначено завданням на проектування. Прогини консолі від даного навантаження істотно менші, ніж
гранично допустимі по ДСТУ. Також можна зробити висновок, що
тріщини в кладці стін з'явилися внаслідок порушення кладки, а не прогинів консолей з плином часу.
Таким чином, застосування методу гідравлічних випробувань
плит та оболонок одночасно p розрахунком в сучасних програмних
комплексах дозволяють в короткі строки адекватно оцінити дійсний
стан конструкцій недобудованих і законсервованих будівель. Такий
комплексний підхід є доцільним як з економічної точки зору, так і з
позиції економії часу, що витрачається на дослідження.
1. Наказ № 2 від 21.10.2005. Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва. – Київ: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2005.
2. Патент на корисну модель № 44125, Україна. Пристрій для натурних випробувань плит і оболонок / В.С. Шмуклер, А.А. Чупринін, Р. Аббасі. – 2010.
3. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні збірні. Методи
випробувань навантаженням, правила оцінки міцності, жорсткості, тріщиностійкості.
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ДСТУ Б В.2-6-7-95 – Офіц. изд. – Київ: Держ. Комітет України з питань містобудування
та архітектури, 2009.

АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ
НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПО БІЧНІЙ ПОВЕРХНІ
БУРОІН’ЄКЦІЙНОГО ПАЛЬОВОГО АНКЕРУ У ДИСПЕРСНИХ
ГРУНТАХ ЗА ІСНУЮЧИМИ МЕТОДИКАМИ
Луговий Є.О.
Науковий керівник – Табачніков С.В., канд. техн. наук, ст. викладач
Існує широкий клас фундаментних конструкцій на палях, які
сприймають як вдавлюючі, так і висмикувальні навантаження, де застосовуються анкерні палі великих діаметрів (рис.1)

Рисунок 1 – Конструкції виносних опор стадіону та анкерних паль
випробувального стенду

У сучасних нормативних документах, заснованих на попередньому «СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты», відсутнє врахування фактора спрямованості вертикального навантаження (висмикувального або вдавлюючого) при визначенні несучої здатності по бічній
поверхні паль. При цьому співвідношення несучих здатностей за рахунок сил опору по бічній поверхні f при вдавлюванні та висмикуванні
дорівнює Fd,f /Fdu,f = 1,25. Однак, численні польові випробування бурових паль на висмикувальні та вдавлюючі вертикальні навантаження
показують не тільки більші значення їх несучих здатностей, але й істотний вплив цього фактора на розвиток сил опору по бічній поверхні f,
тому актуальним є аналіз існуючих методик визначення несучої здатності паль за їх бічною поверхнею.
Метою роботи є аналіз існуючих вітчизняних та закордонних методів та методик визначення несучої здатності по бічній поверхні бурових паль при дії висмикувальних навантажень.
Розрахунки були виконані у відповідності до розглянутих методик на прикладі натурної буроін’єкційної палі-анкера діаметром
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630 мм і довжиною 12 м у водонасичених піщаних і глинистих ґрунтах.
Аналіз існуючих методик визначення несучої здатності по бічній
поверхні ін’єкційних анкерів та буроін’єкційних пальових анкерів у
дисперсних ґрунтах показав значний розкид значень, отриманих за
різними методиками, а також незастосовність деяких з них у порівнянні з результатами несучої здатності отриманими при польових випробуваннях такої палі (рис. 2).

Рисунок 2 – Результати розрахунку за існуючими методиками

МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПАЛЬОВИХ АНКЕРІВ
У ДИСПЕРСНИХ ГРУНТАХ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Тітова А.К.
Науковий керівник – Табачніков С.В., канд. техн. наук, ст. викладач
Існує широкий клас фундаментних конструкцій на палях, які
сприймають як вдавлюючі, так і висмикувальні навантаження, де застосовуються анкерні палі великих діаметрів, тому актуальними є експериментально-теоретичні дослідження з метою визначення оптимальних параметрів при моделюванні взаємодії палі з ґрунтами основи
при дії на неї різного зовнішнього навантаження, що можуть бути корисним при попередньому визначенні несучої здатності паль, що проектуються.
Метою роботи є застосування класичного методу моделювання
роботи паль з використанням пружно-пластичної моделі ґрунту з критерієм міцності Мора-Кулона для моделювання роботи пальових анкерів методом скінчених елементів. В роботі були вирішені завдання з
аналізу теоретичних та експериментальних досліджень розвитку сил
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опору по бічній поверхні паль при дії висмикувальних і вдавлюючих
навантажень та з проведення числових досліджень взаємодії ґрунтового масиву з палями при їх висмикуванні з використанням експериментальних методів дослідження несучої здатності паль в польових умовах (рис.1).

Рисунок 1 – Положення стенду під час випробувань: 1 – стенд анкерний СА-600;
2 – гидродомкрати; 3 – насосні станції з манометрами; 4 – реперна система з
вимірювальними приладами; 5 – дослідна паля

На підставі результатів польових випробувань двох паль для дослідження сил опору на бічній поверхні палі була створена аналогічна
модель, використовуючи метод кінцевих елементів, за допомогою програмного комплексу «Plaxis 3D Foundation».
Наведена методика поетапного створення просторової моделі
«пальовий анкер – основа» та аналізу напружено-деформованого стану
цієї системи за допомогою сучасного програмного комплексу (рис. 2).

Рисунок 2 – Модель палі в масиві ґрунту та його розріз
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Отримане за допомогою програмного комплексу числове рішення
напружено-деформованого стану системи «ґрунтова основа – паля» з
використанням пружньо-пластичної моделі ґрунту з критерієм міцності Мора-Кулона, результати якого показують неадекватність класичних підходів моделювання роботи паль на висмикуювальні навантаження.
МОДЕЛЮВАННЯ ОСІДАННЯ ГРУНТОВОЇ ОСНОВИ ПРИ ДІЇ
ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Пітько Н.К.
Науковий керівник – Александрович В.А., канд. техн. наук,
ст. викладач
Здійснено спробу визначення осідання водонасичених піщаних
основ фундаментів від впливу динамічних, зокрема гармонічних, навантажень моделюванням взаємодії основи з фундаментом при різних
динамічних навантаженнях МСЕ з використанням пружно-пластичних
моделей ґрунту. Така задача моделювання НДС пісків при динамічних
гармонічних коливаннях вирішувалась, використовуючи 15-вузлові
скінченні елементи (СЕ), в добре апробованому програмному комплексі PLAXIS (рис. 1). При цьому переміщення визначали за допомогою
інтерполяції четвертого порядку шляхом чисельного інтегрування за
12-ти гаусовськими точкам. Геотехнічні параметри піску середньої
крупності, водонасиченого, яким заповнювали лоток, і параметри лотку прийняті відповідними до натурного експерименту.
Для коректного використання пружно-пластичної моделі ґрунту з
критерієм міцності Мора – Кулона необхідні значення основних її параметрів: 1) дренована (Drained), недренована (Undrained) чи непориста (Non-porous) поведінка ґрунту; 2) питома вага в природньому γunsat
і у водонасиченому γsat (їх задають з урахуванням можливого підняття
ґрунтових вод); 3) коефіцієнти фільтрації kx, ky, kz (Permeability), котрі
мають фізичний зміст тільки для недренованої поведінки ґрунту; 4)
модуль деформації ґрунту Е; 5) коефіцієнт Пуассона ν; 6) кут внутрішнього тертя ґрунту; 7) його питоме зчеплення с; 8) кут дилатансії ґрунту ψ. Значення параметрів міцності (с, φ) моделі (Strength) ґрунту та
деформативності (Stiffness) ґрунту (Е) визначали лабораторним шляхом, а коефіцієнт Пуассона ν приймали у відповідності до норм.
Аналіз МСЕ з використанням пружно-пластичної моделі ґрунту
демонструє неможливість, на нинішньому рівні програми, коректного
моделювання осідання віброповзучості водонасичених піщаних основ
фундаментів при тривалості дії гармонійного навантаження більше 1
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год. Крім того, отримане навіть на такому короткому проміжку часу
значення осідання і характер її поведінки не узгоджується з дослідними даними. Тому дані, отримані при лоткових дослідах поки неможливо оцінити за допомогою наявних програм, які реалізують МСЕ для
моделювання НДС масивів з урахування динамічних навантажень.

а
б
Рисунок 1 – Розрахункова (а) та скінчено-елементна (б) схеми задачі моделювання
осідання водонасичених піщаних основ фундаментів від впливу динамічних
гармонічних навантажень

Таким чином, визначено, що найбільш надійним і перспективним
є прогнозування додаткового осідання водонасичених піщаних основ
від дії гармонійного динамічного навантаження на базі експериментальних віброштампових досліджень
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ПРИ ІНЖЕНЕРНОГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАННЯХ
Некрасова М.В.
Науковий керівник – Гаврилюк О.В., ст. викладач
Інженерно-геологічні вишукування – це комплексне вивчення
геологічних особливостей ділянки, відведеної під будівництво. Дослідження проводять для: визначення характеристик інженерногеологічних умов території та отримання вихідних даних для проектів
будівництва; прогнозування змін інженерно-геологічних умов під дією
природних і техногенних факторів; визначення допустимих впливів на
елементи геологічного середовища та способів досягнення потрібного
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стану цього середовища; оцінки ризику життєдіяльності людини на
конкретних територіях; розробки проектів захисту території та окремих об'єктів від несприятливих і небезпечних процесів. Згідно з цим,
інформація, що отримана в результаті інженерно-геологічних робіт, є
основою при розробки проектної документації. Виходячи з таких численних та важливих завдань, інженерно-геологічні вишукування під
будівництво є актуальною роботою, яку не варто ігнорувати і пропускати на передпроектній стадії.
Метою докладу є аналіз бурових та гірничопрохідницьких робіт,
що використовується при виконанні розвідувальних робіт під час
польового етапу інженерно-геологічних вишукувань.
Розвідувальні роботи проводяться для вивчення геологічної будови та властивостей ґрунтів. Такі роботи здійснюються за допомогою
буріння свердловин, проходки гірських вироблень і проведення геофізичних досліджень (рис. 1).

Рисунок 1 – Види гірських вироблень: 1 – штольня, 2 – розчищення,
3 – бурові свердловини, 4 – шурфи

Бурові та гірничопрохідницькі роботи виконуються для отримання інформації про склад ґрунтів і умови їх залягання, глибину залягання ґрунтових вод та інших водоносних горизонтів, наявність напору;
відбору зразків ґрунтів і проб води для лабораторних випробувань;
виконання польових досліджень властивостей ґрунтів; обладнання
системи спостережень за компонентами геологічного середовища;
встановлення меж прояву інженерно-геологічних процесів.
Буріння є одним з головних видів розвідувальних робіт, застосовуються в основному для дослідження горизонтальних або пологопадаючих пластів гірських порід. Процес буріння складається з двох
операцій: руйнування гірських порід та видалення зруйнованих порід
зі свердловини.
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Способи буріння свердловин бувають різними. Серед них найбільш популярні шнекове буріння, ударно-канатне та роторне. Кожен
із способів відрізняється не тільки витратами, але і технологією руйнування ґрунту та його витягом з свердловини. Технологія буріння свердловин за допомогою шнека дозволяє бурити грунт до 10 м, не промиваючи при цьому обладнання спеціальним розчином. Однак застосування даного способу допустимо тільки на місцевостях з м’якою породою або середньої твердості.
Правильний вибір машин та обладнання для проведення інженерно-геологічних вишукувань дозволяє отримувати якісні та достовірні
інженерно-геологічні данні території будівництва.
ДОСВІД ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАКИСЛЕНИХ ПІЩАНИХ ТА
ПИЛУВАТО-ГЛИНИСТИХ ГРУНТІВ СИЛІКАТИЗАЦІЄЮ
Костюк С.О.
Науковий керівник – Левенко Г.М., асистент
Постанова проблеми і її зв'язок з важливими практичними завданнями. Основне завдання хімічного закріплення ґрунтів полягає в
посиленні зв'язків між частинками ґрунту за допомогою хімічних реагентів. Існує велика кількість різних способів хімічного закріплення
ґрунтів. Деякі широко поширені і часто використовуються в будівництві, деякі ж застосовуються в окремих, виняткових випадках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом хімічне
закріплення стали застосовувати для стабілізації поведінки ґрунтів
основ у разі їх забруднення промисловими стоками.
Сучасні вимоги до підходів щодо вирішення різних техногенних
проблем вимагають обов'язкового врахування впливу застосовуваних
заходів на екологічний стан навколишнього середовища. Широко розповсюдженими методами боротьби з хімічним набряканням є методи
ін'єкційного закріплення ґрунтів основ.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В процесі роботи досліджувалися піщані і пилувато-глинисті ґрунти, закислені перуксусною кислотою, на можливість їх закріплення розчинами
силікату натрію різної щільності.
Чотири групи ґрунтів замочували розчинами перуксусной кислоти в концентрації 1%, 2%, 3%.
Для лабораторного закріплення ґрунтових зразків використовувалися розчини силікату натрію, приготовані на основі силікату натрію
по ГОСТ130-78-81. Скло рідке натрієве, з силікатним модулем – 2,7.
Робочі розчини мали щільність 1,10 г/см3, 1,15 г/см3, 1,20 г/см3.
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Час гелеутворення багато в чому залежить від об'ємних співвідношень Ω – перуксусна кислота / силікат натрію, щільності силікату
натрію і концентрації кислоти.
Після закріплення виконувалися випробування закріплених зразків ґрунту на міцність при стисненні за допомогою ручного пресу.
Механічні випробування отриманих закріплених зразків і дослідження виконувалися через 28 діб після проведення закріплення.
Дослідження були спрямовані на визначення міцності закріпленого ґрунту і визначення радіуса його закріплення для кожного інтервалу співвідношень Ω.
В результаті випробувань зразків закріпленого ґрунту встановлено, що зі збільшенням щільності силікату натрію і концентрації перуксусной кислоти збільшується R – розрахунковий опір ґрунту.
Механічні характеристики ґрунтів після закріплення значно підвищуються в порівнянні зі станом після закислення. Ґрунти набувають
міцність на стиск, яка перевищує значення міцності ґрунтів у природному стані (до закислення).
Висновки:
• після проведення закріплення ґрунти набувають значну міцність, механічні характеристики значно поліпшуються. У деяких випадках механічні характеристики закріпленого ґрунту перевищують їх
значення в природному стані;
• R збільшується в 1,81-3,01 разів, питоме зчеплення С збільшується в 9,6 раз, модуль деформації Е збільшується в 2,48 раз, кут внутрішнього тертя φ збільшується в 1,56 разів.
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ В УМОВАХ
РОЗВИТКУ ПОЖЕЖІ
Алексанян С.В.
Науковий керівник – Нікітченко О.Ю., канд. техн. наук, доцент
Відомо, що в кожному режимі механічного впливу, при постійній
або змінній температурі, працездатність полімерів визначається здатністю не руйнуватися і не розм'якшуватися. Стосовно до вертикальних
конструкцій, працездатність ототожнюють з її «несучою здатністю»,
яка відповідно до ДСТУ Б В.1.1-4-98* для умов розвитку пожежі регламентується навантаженням, що викликає обвалення зразка і граничним значенням поздовжнього зсуву навантаженого кінця. Визначивши,
таким чином, дані характеристики, припустимо дві причини, що викликають втрату працездатності. Перша причина - руйнування полімерного матеріалу, що настає при дуже малих деформаціях. Друга при194

чина – розм'якшення полімерного матеріалу, що викликає розвиток
великих деформацій без втрати цілісності.
Якщо говорити про руйнування твердих тіл, то зрозуміло, що
руйнування завжди пов'язане з втратою цілісності матеріалу, тобто з
розпадом його на частини. Коли мова йде про розм’якшення полімерних матеріалів, думки можуть бути різними. Характеризуючи розм'якшення полімерних матеріалів, у багатьох випадках мають на увазі
певну температуру (або інтервал температур), що відповідає крапці
склування. Вище цієї температури матеріал розм'якшується, стає еластичним, а нижче – знаходиться в твердому (склоподібного або кристалічному стані). Ця точка зору відображає лише один окремий випадок – розм'якшення полімеру за відсутності механічної напруги і в певному температурному режимі.
При механічних впливах, а також в різних і, в особливості, екстремальних умовах нагріву або охолодження, температура розм'якшення може приймати різні значення. В принципі будь-яка температура
може бути температурою розм'якшення при відповідному виборі навантаження. Хоча така залежність дає більш повну картину розм'якшення полімерів, вона абсолютно не враховує часовий чинник. Тим часом,
фізично обґрунтованої характеристикою розм'якшення може бути час,
або більш коректно в даному випадку говорити про довговічність форми полімерного матеріалу.
Таким чином, кажучи про збереження працездатності полімерного матеріалу при екстремальних теплових впливах (таких, як пожежа)
перш за все, необхідно вивчити взаємозв'язок між процесами руйнування і розм'якшення з моменту прикладення навантаження до руйнування або розм'якшення при обліку швидкостей цих процесів. Остання
обставина має на меті визначення та зіставлення часу життя матеріалу
(руйнування) і довговічності його форми (розм'якшення).
У зв'язку з особливостями поведінки композитів, в даній роботі
поставлена задача по дослідженню працездатності твердого матеріалу
з зазначенням області значень температури, напруги і довговічності, в
яких твердий конструкційний матеріал не руйнується і не перевищує
граничних значень деформації в умовах розвитку пожежі. Приклад
такої узагальненої характеристики розглядається для випадку дії постійного навантаження при характеристичних температурах режиму
зовнішнього пожежі.
Для побудови графіка об'ємної характеристики працездатності
матеріалу, необхідно окремо розглянути залежності міцності і релаксації напруги для умов наростання температури в режимі зовнішнього
пожежі.
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Випробовувалися склопластики із застосуванням склотканини
марки Т-10 і двох видів полімерних сполучних епоксіфенольними типу: на основі сумішевих системи олігомерів, що містить бромовані
компонент і сполучного на основі епоксідування дінафтола.
Таким чином, в представленій роботі побудована узагальнена характеристика працездатності полімерних композиційних матеріалів від
дії постійних стискають напруг і наростання температури за часом в
умовах розвитку пожежі. Встановлено, що область механічної працездатності матеріалу визначається сукупністю внутрішніх частин обох
кривих і координатними лініями.
Показано, що для композиту на основі епоксідування дінафтола
область працездатності в умовах зовнішнього пожежі описується тільки однієї кривої міцності, тобто руйнування завжди випереджає його
розм'якшення.
КОМПЛЕКСНИЙ ХАРАКТЕР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВНИЦТВА
Баєв В.В.
Науковий керівник – Скрипник О.С., канд. техн. наук, ст. викладач
Травматизм як явище формується безпосередньо на робочих місцях під впливом комплексу несприятливих факторів виробничого середовища, психо-фізіологічних та соціальних навантажень, великої
кількості суб'єктивних факторів, а також існуючого відношення, яке
склалося у робітників та керівників виробництва до питань з охорони
праці.
Комплексний характер впливу факторів виробничого середовища
визначає необхідність комплексного системного підходу до рішення
питань профілактики травматизму і профзахворювань. Реалізація такого підходу в виробничих умовах бачиться у створенні і функціонуванні системи управління охороною праці. Дійсний стан безпеки праці у
виробничих системах визначається частотою виникнення небезпечних
ситуацій, їх повторюваністю і тяжкістю, тривалістю існування, кількістю небезпечних факторів та людей, що знаходяться під їх впливом, а
також надійністю захисних засобів.
Сутність охорони праці полягає у визначенні можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що можуть проявитися при
проведенні запланованих для виконання робіт; прогнозуванні моментів прояву зазначених факторів; проведенні необхідних профілактичних заходів.
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Забезпечення безпеки праці на практиці здійснюється послідовною реалізацією таких етапів:
1) визначення (виявлення) небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів;
2) локалізація або усунення виявлених факторів;
3) визначення методів і засобів захисту працюючих (засобів колективного або індивідуального захисту);
4) визначення пільг і компенсацій за роботу в несприятливих
умовах.
В умовах сучасного виробництва, як правило, складної імовірнісної системи, забезпечення безпеки праці є сферою людської діяльності,
цілісною системою знань про людину, суспільство, виробничі відносини, методи і засоби захисту людини від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що має свою логіку.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ІЗ ШУМОМ
Бондарец Д.С.
Науковий керівник – Абракітов В.Е., канд. техн. наук, доцент
Жителі великих міст щодня зазнають впливу шуму: іноді непомітного, але постійного, що проникає в будинок з вулиці, що оточує нас
у побуті, у транспорті, на роботі. «Шумове сміття» може викликати й
так звану шумова хворобу, основними симптомами якої є головний
біль, дратівливість, нервова напруга й, як наслідок, безсоння. Ученими
було встановлено, що більш половини невротичних станів людину є
прямим наслідком тривалого шумового впливу. Погіршується слухова
чутливість – аж до приглухуватості й глухоти.
Негативні наслідки впливу шуму, мабуть, повинні мати своє відбиття в грошовому вираженні. Це докладним образом викладають автори багатьох наукових робіт.
Однак автори тих самих робіт з вирахування вартості шкоди шуму й заходів для боротьби з ним не враховують деякі моменти.
Економічні аспекти проблеми боротьби із шумом у математичному виді являють собою нерівність, в одній частині якого фігурують
негативні наслідки впливу шуму: (1 – сумарний економічний збиток
від впливу шуму), виражені в грошових одиницях; в іншій частині позитивні наслідки боротьби із шумом (2 + 3 + 4), також виражені в
грошових одиницях:
.
В ході наших досліджень виявлено, що з усіх можливих ситуацій
найбільш оптимальним є баланс
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.
Це означає, що боротьба з шумом () досягла мети:
(збиток від дії шуму 1 повністю відшкодований позитивним ефектом
від заходів по зменшенню шуму ()).
АКТУАЛЬНІСТЬ КАРТОГРАФУВАННЯ ШУМОВОГО
РЕЖИМУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІ
Борис М.А.
Науковий керівник – Абракітов В.Е., канд. техн. наук, доцент
Шумом називається звук, який порушує тишу, постійно заважає
слуховому сприйняттю і може призводити до порушення здоров'я.
Шум навколишнього середовища – це рівень звуку, який звичайний
для певного місця - цеху, заводу, вулиці тощо. Він виникає внаслідок
впливу багатьох джерел шуму, що можуть знаходитися на різних відстанях. Все частіше й частіше на найперше місце виступають питання
забезпечення акустичного комфорту та акустичної безпеки середовища
мешкання Людини. Відмінною рисою сучасних міст у нашій країні і за
рубежем є інтенсивний їхній ріст при обмежених просторових рамках.
Це приводить до зближення, а найчастіше до тісного переплетення
різних функціональних зон міста. У таких умовах неминучий негативний вплив одних зон на інші. Особливе значення при цьому здобувають питання охорони навколишнього середовища і, зокрема, захист
міських забудов від шумового забруднення. Шум, створюваний безліччю різноманітних джерел, неймовірним образом забруднює урбанізований простір сучасних міст, негативно позначається на здоров'ї і
психологічному стані їхніх жителів, найчастіше є причиною психічних
розладів і соціально-побутових конфліктів. При тому при виборі та
проектуванні шумозахисних заходів особливо важливо мати графічний
розподіл шуму на досліджуваній території, себто потребується: поперше над всім, зробити акустичні виміри; а по-друге – побудувати так
звану карту шуму, що надає графічну уяву про зони акустичного комфорту / акустичного дискомфорту.
Слід відзначити, що, згідно до свого визначення, карта шуму - це
фрагмент генерального плану території, що представляє собою топографічну підоснову з нанесеними на неї зонами акустичного комфорту
й акустичного дискомфорту. Графічне відображення точок з однаковими акустичними характеристиками, з'єднаних між собою ізолініями
рівного рівня, дозволяє відобразити зашумлені зони на території сучасного міста і запропонувати ті чи інші необхідні заходи боротьби із
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шумом в необхідних випадках. Отже, карта шуму – це є результат екологічного моніторингу техногенного забруднення стану довкілля за
фактором шуму.
НАНОСТРУКТУРОВАНІ ПОЛІМЕРНІ ЗВ'ЯЗУЮЧІ ДЛЯ
СКЛЕЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПІДВИЩЕНОЇ
ВОГНЕСТІЙКОСТІ
Коваль В.А.
Науковий керівник – Білим П.А., канд. хім. наук, доцент
Для поліпшення адгезійних властивостей будівельних розчинів
(мінеральних клеїв) в них здавна вводили органічні добавки. З появою
високоміцних синтетичних клеїв з'явилася можливість поєднувати з їх
допомогою несучі будівельні конструкції, які відчувають значні статичні, динамічні, вібраційні та інші навантаження. Клеї загальнобудівельного призначення забезпечують достатню термостійкість і
морозостійкість, клейових з'єднань, а також їх стійкість від дії вологи,
розчинників, кислот, лугів, грибків.
Однак полімерні клеї, як і інші будівельні матеріали, є горючими
і в більшості випадків досить небезпечними матеріалами, так при їх
згоранні виділяються токсичні продукти, які становлять велику небезпеку для людей. Крім того, через втрату міцності полімерного клею
вже на початковій стадії пожежі, створюється загроза обвалів збірних
конструкцій.
Таким чином, поряд з такими цінними для будівництва властивостями, як доступність, технологічність нанесення (склеювання), міцність, добрі теплоізоляційні якості, стійкість до корозійних впливів і
довговічність, клейове з'єднання, на відміну від інших поширених методів кріплення, при тепловій дії пожежі схильний до знеміцнення, що
різко знижує несучу здатність збірних будівельних конструкцій вже на
початковій стадії пожежі.
В роботі проведені дослідження змін основних фізико-хімічних і
теплофізичних характеристик епоксидних зв'язуючих при їх спільної
модифікації функціональними реакційними реагентами і наночастинками, як мікродобавок для клейових систем.
Для оцінки технологічності наповненого полімеру спочатку була
проведена оцінка седиментаційною стійкості суміші, а для підвищення
якості суміші застосовувалася ультразвукова обробка наповненого
сполучного.
Встановлено, що в'язкість епоксидного олігомера в процесі впливу на нього ультразвуку знижується до граничного значення, причому
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при більшій інтенсивності ультразвуку в'язкість знижується ефективніше. Із зростанням інтенсивності коливань ультразвукові криві проходять через мінімум, і при великих часах впливу в'язкість зростає. Це
пояснюється частковою деструкцією олігомера при малих часах обробки і початком процесу зшивання – при великих. Збереження низьких
значень в'язкості протягом 20-50 хв після впливу УЗ цілком достатньо
для нанесення клейового складу на елементи з'єднуються конструкцій.
Подальше зростання в'язкості грає позитивну роль в цих процесах, так
як дозволяє запобігти стікання сполучного.
На характер протікання структуроутворюючих процесів, а, отже,
на якість затверділого матеріалу впливає температурно-часовий режим
затвердіння композиції. Правильний вибір температурно-часових умов
затвердіння епоксидної композиції визначають рівень теплофізичних
властивостей матеріалу, і в першу чергу – підвищену теплову стійкість. На основі об'єднаного аналізу збереження жорсткості, теплостійкості, адгезійних властивостей і ступеня затвердіння зразків, з досліджуваних режимів затвердіння був вибраний оптимальний.
Таким чином, в роботі розглянуті основні принципи створення
наноструктуруємих полімерних адгезивів з поліпшеним комплексом
фізико-механічних і теплофізичних властивостей, що забезпечує їх
застосування для з'єднання (стикування) елементів будівельних конструкцій. Основні вимоги до технології отримання наноструктуруємих
матеріалів сформульовані і викладені у вигляді критеріїв і встановлені
їх кількісні значення.
Встановлено, що ступінь збереження функціональної надійності
полімерних адгезивів забезпечується правильним вибором режиму
твердіння наноструктуруємої поліепоксидної реакційної системи і залежить у першу чергу від рівномірного розподілу наночастинок в полімерній матриці.
Проведені дослідження по оптимізації теплової стійкості адгезивів дозволяє при певних обставинах експлуатації будівельних конструкцій застосовувати їх в умовах екстремальних теплових впливів.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНІВ НЕБЕЗПЕКИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
Левицький А.О.
Науковий керівник – Рогозін А.С., канд. техн. наук, доцент
Необхідною умовою запровадження ефективних заходів направлених на підвищення рівня безпеки територій є наявність адекватної та
достовірної інформації про стан безпеки території. Основною пробле200

мою при оцінці рівня безпеки є наявність цілої низки чинників, що
здійснюють прямий та опосередкований вплив на безпеку, ситуацію
також ускладнюють наявність між чинниками зв’язків різного характеру. Розв’язання задачі оцінки рівня небезпеки пропонується здійснювати використовуючи метод головних компонент для визначення
чинників що характеризують адміністративно-територіальні одиниці в
плані небезпеки, методи теорії ієрархії для отримання комплексного
показника рівня небезпеки та методи кластерного аналізу, для
об’єднання адміністративно-територіальних одиниць за її рівнем. Метод головних компонент (англ. Principal component analysis, PCA) один з основних способів зменшити розмірність даних, втративши
найменшу кількість інформації. Обчислення головних компонент зводиться до обчислення власних векторів і власних значень коваріаційної матриці початкових даних. Ці власні вектори і є ваговими коефіцієнтами, за допомогою яких шляхом згортання початкових даних будуються вторинні узагальнені показники. Як метод ранжирування адміністративних територіальних утворень по рівню пожежної безпеки
обрано метод аналізу ієрархій (Analytic Hierarchy Process – Т.Сааті). На
підставі отриманих значень будується рейтинг адміністративнотериторіальних утворень. Після ієрархічного відтворення проблеми
ранжирування складається множина обернено симетричних квадратних матриць парного порівняння адміністративно-територіальних
утворень між собою – матриці порівнянь. Для цього адміністративнотериторіальні утворення попарно порівнюються відносно кожного показника. Після обчислень комплексного показника пожежної небезпеки методом к-середніх визначаються групи з відповідним рівнем пожежної небезпеки. Кількість груп визначаються за співвідношенням
Старджеса
n  1  (3.32  lg N )
(1)
де N – кількість спостережень.
ЗВУКОІЗОЛЮЮЧА СПРОМОЖНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ БДМ
Нікітенко А.В.
Науковий керівник – Заіченко В.І., канд. техн. наук, доцент
За останні роки інтерес до створення і впровадження принципово
нових конструкційних матеріалів, які володіють підвищеними механічними та акустичними якостями по відношенню з традиційними матеріалами значно виріс. Широко ведеться пошук і розробка нових, більш
ефективних експлуатаційно-стійких вібропоглинаючих тонколистових
матеріалів з неметалевими, металевими і комбінованим шаровим по201

криттям. Тому дослідження нових композиційних матеріалів шарової
структури, здатних розсіювати енергію коливань, дуже актуальні.
Сучасні кабіни будівельно-дорожніх машин (БДМ), як правило,
складаються з металевих листів товщиною 1,5-2 мм і скла товщиною
~5 мм. Самі по собі ці елементи володіють значною звукоізоляцією,
котра складає 16-30 дБ в діапазоні частот 125-8000 Гц. В той же час
середня звукоізоляція кабін з цих елементів складає на цих частотах 515 дБ, що значно недостатньо для втримання санітарно-гігієничних
норм. На більшості БДМ використання традиційних засобів захисту
від шуму скрутно із-за специфіки конструктивного виконання, а також
вимог до об'ємів і масам шумозахисту, який використовується. Особливістю процесів шумоутворення є випромінювання звука пластинами
в замкнутий об'єм, де знаходиться робоче місце оператора. Прийнятим
методом захисту від шуму є встановлення м'яких акустичних екранів
чи звукоізоляційних перегородок на поверхні, що випромінюють звук.
Такі конструкції виконуються багатошаровими і працюють вони на
декількох принципах шумоглушіння: знижають звуковипромінювання
шляхом вібродемпфування; зменшують реверберацію в приміщенні
шляхом звукопоглинання, а також ізолюють звук випромінювача від
робочого місця.
Завдання вибору ефективного комбінованого шумозахисту полягало в знаходженні матеріалу з більшим коефіцієнтом звукопоглинання і малою звукопровідністю, яке володіє демпфуючими і механічними
якостями.
Як виявили дослідження такими якостями володіють шарові металеві композиції, отримані шляхом зварювання конструкційних матеріалів зі сплавами, які володіють пластичністю (цинк, алюміній та
інш.). Композиційні матеріали по відношенню до сталевих пластин
володіють підвищеною демпфуючею спроможністю. Швидкість затухання звуку в шарових металевих композиціях в 4-5 разів більше ніж в
сталевій пластині. Найбільшою демпфуючою спроможністю характеризується композит пластичний сплав-сталева пластина-пластичний
сплав. Швидкість затухання звуку на середніх і високих частотах нормуємого діапазону складає в середньому 5 дБ/с, тоді як у сталевій пластині – 1 дБ/с. Найбільш ефективно і доцільно використовувати композиційні матеріали в яких об’ємна доля пластичних сплавів складає
50-75%. Шарові металеві композиції, наряду з підвищеною демпфуючою спроможністю, володіють також високими механічними якостями,
які перевищують вихідні складових матеріалів.
Таким чином, шарові металеві композиції володіють достатньо
високими демпфуючими і механічними якостями, що дозволяє вико202

ристовувати їх для виготовлення конструкцій БДМ з підвищеними
шумовими і вібраційними характеристиками.
ЕПОКСІФЕНОЛЬНІ СКЛОПЛАСТИКИ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ
ГОРЮЧІСТЮ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Фоменко Я.І.
Науковий керівник – Білим П.А., канд. хім. наук, доцент
Полімерні матеріали та композити на їх основі завдяки своїм високим характеристикам мають більші можливості для широкого застосування в різних галузях техніки. Найбільшою областю застосування
полімерних композиційних матеріалів залишається будівельна індустрія.
Істотним фактором, що стримують впровадження таких матеріалів є їх горючість - комплексна характеристика полімерного композиту, яка включає параметри займання (температуру і час затримки запалювання), швидкості вигоряння і розподілу полум'я по його поверхні.
Для вирішення пожежної безпеки армованих полімерних матеріалів особливий інтерес представляє встановлення основних закономірностей поширення полум'я по поверхні композиту і вигоряння полімерного сполучного. Це пов'язано з тим, що не дивлячись на підвищені
питомі показники міцності і жорсткості (модульності) анізотропні пластики є досить чутливими до напрямку фронту впливу полум'я.
У зв'язку з цим цікаво провести дослідження широко застосовуваних на сьогодні епоксіфенольні склопластики, що забезпечують підвищені вимоги до конструкцій спеціального призначення. Для більш
детального розгляду характеру зміни горючості доцільним було провести оцінку ступеня дефектності полімерного композиційного матеріалу методом рівноважного водопоглинання і визначення щільності відформованих зразків.
Як об'єкт дослідження було обрано пластик на основі епоксфенольнимі сполучного марки 5-211. Компоненти попередньо розчиняли в
спирто-ацетоновій суміші до необхідної консистенції і після повного
суміщення наносили на склотканина марки Т-10. Тканина попередньо
Карамелізовані - відпалювали при 350 °С протягом 0,5 години. Після
сушіння преконденсата на склотканини, набору в пакет (препреги) і
його крою, отримані зразки поміщали у вакуумний чохол і формували
в автоклаві за ступінчастому режиму: 100 °С – 1 год (стадія форконденсаціі) + 150 °С – 5 годин.
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Вміст наповнювача в композиті визначали шляхом видалення полімерної матриці вимиванням. Горючість композитів оцінювали за
умовною втрати маси в вогневої трубі. Оскільки час запалювання для
досліджуваних систем дещо відрізнялося, кінцеву ступінь вигорання
визначали при повному їх загасання. Дефектність характеризували
сорбційним методом, використовуючи експериментальні залежності
кінетики водопоглинання пластиною склопластику. Розрахунок коефіцієнта дифузії проводили уздовж шарів склотканини. Щільність визначали пікнометричним методом.
В ході проведених досліджень було встановлено, що умови компресії при формуванні істотно впливають на стійкість матеріалу до дії
полум'я. Підвищення тиску формування призводить до різкого підвищення частки згорілої частини полімерної зв'язки. У досліджуваних
зразків спостерігалося розшарування з торця при дії полум'я і поява
карбонізованого шару. Така поведінка пояснюється тим, що композит
набуває більшої дефектності, яка визначає нестабільність його фізичних властивостей. Одним з достовірних методів виявлення ступеня
дефектності є сорбційний спосіб. Так по рівноважним показниками
сорбції цілком допустимо охарактеризувати ступінь монолітності сполучного.
У цьому випадку мають на увазі утворення внутрішніх пор, які в
більшості випадків накопичуються на кордоні розділу скло-смола. Отже, зростання тиску формування призводить до того, що вміст
зв’язуючого в пластику буде недостатнім і воно буде не в змозі заповнити всі проміжки між волокнами. В результаті пористість композиту
підвищиться, що тягне за собою втрату монолітності і полегшує підведення окислювача до високонагретим передполуменевою зоною реактопласту.
Таким чином, незважаючи на поліпшення і стабілізацію міцнісних властивостей, жорсткості композиційного матеріалу і його захисних властивостей, при дії надлишкового тиску формування, реальні
показники горючості можуть бути знижені. З огляду на складну гетерогенну структуру і різні по вихідним властивостям складові, реальну
кількісну оцінку горючості композиту слід проводити шляхом зіставлення структурної дефектності і пористості, які формуються в ході
повного технологічного циклу виготовлення композиту.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БОРОТЬБИ З ШУМОМ В МІСЬКІЙ
ЗАБУДОВІ
Хряпіна А.І.
Науковий керівник – Нестеренко С.В., канд. техн. наук, ст. викладач
Різноманітність джерел шуму, шляхів його передачі і поширення
викликає необхідність застосування різнохарактерних засобів боротьби з ним.
Джерела міського шуму – промисловість, транспорт, внутрішньо
будинкове обладнання, активна діяльність людей в акустичному відношенні характеризуються рівнями звуку і рівнями звукового тиску в
октавних смугах частот, а також розподілом рівнів в часі.
Річний економічний збиток від шумового забруднення міст обчислюється сотнями мільйонів гривен. Боротьба з шумом має економічні
цілі: при усуненні шуму - значно підвищується продуктивність праці,
знижується кількість помилок при розрахункових роботах, зменшується рівень захворювань.
Ефективність методів поліпшення шумового клімату підприємств
і прилеглої до неї житлової зони залежить від об'єктивної оцінки фактичного рівня шуму в конкретних точках обстежуваної території.
Дана робота має інформаційний характер щодо сучасного стану
проблеми боротьби з виробничим шумом, а також про основні завдання, рішення яких сприятиме значному зниженню виробничого шуму.
Необхідно відмітити, що шумовий режим на багатьох промислових
підприємствах дуже несприятливий і значно перевищує допустимі норми. Перевищення норм має місце на багатьох Харківських підприємствах будіндустрії. Для організації боротьби зі шкідливим чинником
на виробництві потрібна інформація про характеристики основних
джерел шуму і про шумові режими на робочих місцях. Проводячи порівняння фактичних параметрів шуму на робочих місцях з гранично
допустимими згідно діючих нормативів, можна виявити, чи необхідно
знижувати ці параметри і на скільки. Санітарно - гігієнічну оцінку роблять шляхом порівняння акустичних характеристик джерел шуму з
санітарними нормами допустимих шумів для тих або інших будівельних об'єктів з нормованим шумовим режимом.
Необхідно також враховувати тривалість дії джерел будівельного
шуму. Якщо джерело має змінний рівень звуку, то шум його непостійний. Наприклад, як правило, шуми транспортних засобів, що пересуваються, відносно тих або інших пунктів в міській забудові безперервно змінюються в часі в значних межах, тому вони відносяться до непостійних шумів.
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Боротьба з шумом в міській забудові для забезпечення вимог
норм ведеться в основному за двома напрямами: безпосередньо в джерелі і в навколишньому середовищі щодо обмеження шумового поширення. Метод його зниження у джерелі виникнення, тобто щоб обладнання, механізми, заважали менше – найбільш ефективний, але його
проведення пов'язане з низкою серйозних труднощів технічного і економічного порядку. У тих випадках, коли неможливо локалізувати
шум у джерелі, використовується другий метод зниження – видалення
джерела від «тихих» об'єктів, застосування звукоізолюючих огорож
(стін, перегородок, перекриттів), звукопоглинальних облицювань і ін.
Сюди відносяться архітектурно-будівельні методи, що розробляються
на підставі складання характеристики джерел міського шуму і законів
поширення його в житловій забудові як в натуральних умовах, так і
шляхом моделювання.
Для вибору методів зниження шуму в джерелі в першу чергу необхідно знати причину його утворення.
У зв'язку з вищевказаними заходами можна зробити висновок, що
інтенсивна виробнича діяльність людини в останнє десятиріччя призвела до великого антропогенного навантаження на навколишнє середовище і як наслідок – до проблеми екології. Серед обширної інфраструктури екологічних питань істотне місце займає акустична екологія. У цих умовах здійснення повномасштабних заходів проти акустичного забруднення середовища проживання будівельними підприємствами, є актуальною задачею
Об'єкти будівельної галузі, які розташовані, найчастіше, у сформованої житлової забудові і є акустичними забруднювачами, як виробничого середовища, так і навколишньої селитебної зони.
В цілях боротьби з виробничими шумами проводиться ряд заходів щодо зниження шуму в джерелі його виникнення. Однак у більшості випадків це важко здійснити, так як це може призвести до порушення технології процесу. Значно легше здійснюються заходи щодо
зменшення шуму на шляху його поширення.
Таким чином, застосування комплексних підходів у проведенні
шумозахисних заходів дозволяють забезпечити безпеку середовища, як
на виробництві, так і в місцях проживання та відпочинку людей.
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ОСНОВНА ВИМОГА «БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ»
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Яценко Н.М.
Науковий керівник – Скрипник О.С., канд. техн. наук, ст. викладач
Вимога щодо експлуатаційної безпеки визначає аспекти будівельних об'єктів, які пов'язані з ризиком тілесних пошкоджень, що виникають у людей на будівельному об'єкті чи поряд з ним, з будь-якої
причини. Неприпустимість ризиків тілесних пошкоджень означає, що:
- будівельні об'єкти (включаючи їх обладнання та спорядження)
викликають ризики нещасних випадків, які фактично та економічно
неможливо усунути;
- будівельні норми лише знайомлять з ризиками, які можуть виникнути у користувача будівельного об'єкта;
- прийнятність ризику оцінено серйозністю нещасного випадку,
ймовірність його виникнення та можливість вжиття технічно і економічно доцільних профілактичних заходів.
Оцінка ризиків ґрунтується на нормальній чи очікуваній експлуатації будівельних об'єктів, що передбачає користування будівельними
об'єктами людьми похилого віку, інвалідами та дітьми, які несвідомо
чи з наміром можуть бути ризикуючими користувачами.
Основна вимога «безпека експлуатації» стосується трьох груп ризиків:
- ковзання, падіння, удари;
- опіки, електроудари, вибух;
- нещасні випадки як наслідок руху транспортного засобу.
Перша група ризиків стосується перешкод через:
- ковзання і удари, обумовлені, наприклад, падінням, спотиканням чи ковзанням користувачів будівельних об'єктів;
- прямі удари чи контакти, спричинені падінням елементів будівельних об'єктів на користувачів;
- тілесні пошкодження як наслідки контакту чи маніпуляції з
елементами рухомих частин будівельних об'єктів (затиснення, трощення, різання тощо).
Друга група ризиків пов'язана з наявністю спеціального устаткування чи обладнання будівельних об'єктів, контактів з ними або використанням і стосується:
- електроударів, опіків і вибухів від електричного обладнання та
устаткування;
- опіків і вибухів від термічного обладнання та устаткування; опіків та ошпарень від водного обладнання.
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До третьої групи ризиків відносяться поранення людей у транспортних засобах або пішоходів на узбіччі доріг (пристрої пасивної
безпеки, дорожнє обладнання). Третя група ризиків не стосується чинників, пов'язаних з безпекою транспортного засобу, правилами дорожнього руху тощо.
Принципи щодо підтвердження основної вимоги «безпека експлуатації» мають бути підпорядковані положенням цієї основної вимоги. Основної вимоги щодо безпеки експлуатації дотримуються протягом економічно обґрунтованого терміну експлуатації будівельного
об'єкта. Відповідність основній вимогі забезпечується взаємопов'язаними заходами, які стосуються:
- планування, проектування та будівництва будівельних об'єктів і
їх технічного обслуговування у відповідності з порядком, передбаченим нормативними документами категорії А (організаційно-методичні
норми, правила і стандарти);
- використання будівельних виробів із властивостями і характеристиками, що відповідають вимогам нормативних документів категорії В (технічні умови).
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА
БУДІВНИЦТВІ
Косенко В.В.
Науковий керівник – Атинян А.О., канд. техн. наук, доцент
Економія енергії сьогодні розглядається багатьма розвиненими
країнами як найважливіша національна екологічна і економічна проблема: екологічна – оскільки зниження енергоспоживання означає
скорочення виробництва енергії тепловими станціями і відповідно зниження забруднення навколишнього середовища викидами ТЕЦ; економічна – тому, що енергетичні витрати сьогодні складають левову
частку собівартості будь-якого виду продукції, товарів або послуг. На
вирішення цієї проблеми в багатьох країнах спрямована вся міць законів і норм творчості, довгострокові програми, діяльність різних державних, громадських і приватних організацій і фірм.
Проведення енергозберігаючої політики, підвищення енергоефективності економіки є однією з центральних завдань сучасного етапу
економічного розвитку.
Це завдання необхідно вирішувати комплексно. Перш за все формувати правову і нормативну основу впровадження енергозбереження у всіх областях будівництва і житлово-комунального господарства.
Програми з підвищення енергоефективності мають такі завдання:
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- модернізація нормативно-технічної документації та системи
сертифікації, включаючи створення системи енергозберігаючих стандартів в будівельній галузі;
- підвищення енергетичної та екологічної ефективності продукції
масового будівництва;
- розробка і введення в дію ринкових механізмів, що стимулюють
впровадження в міське будівництво нових енергоефективних матеріалів, конструкцій, обладнання, а також механізмів залучення позабюджетних коштів в енергозберігаючі проекти, включаючи вдосконалення системи підготовки та проведення торгів при реалізації інвестиційних проектів у сфері енергозберігаючого домобудівництва на території
міста .
- розвиток експериментального проектування і будівництва, що
передбачає натурні апробацію ефективних матеріалів, технологій, обладнання на експериментальних об'єктах;
- створення системи науково-технічного забезпечення енергозберігаючого будівництва та організацію науково-дослідних і дослідноконструкторських розробок енергоефективних матеріалів, конструкцій, технологій і устаткування.
Також найголовнішим із завдань є створення системи навчання та
підготовки кадрів, а також системи інформаційної та методичної підтримки населення в рішенні проблем економії паливно-енергетичних
ресурсів. Також проблемою ЖКГ є опалення будинків і споруд та на
це витрачається мільйони тон умовного палива, а це величезний відсоток річних енергоресурсів країни, то стає ясно, що для народного господарства першорядне значення має підвищення експлуатаційних характеристик будівель, оскільки саме тут закладені перспективи реальної економії енергоресурсів. Крім того, в умовах розвитку ринкових
відносин зростання цін на енергоносії в чималому ступені диктує зростання цін на сировину і будівельні матеріали, а це веде до збільшення
вартості будівництва.
На що слід звернути увагу. Зараз утворився розрив між практикою застосування нових будівельних матеріалів і обладнання систем
інженерного забезпечення будівель і практичної оцінкою ефективності
і навіть доцільності їх використання. Наприклад, в більшості типових
великопанельних будинків посилення теплоізоляції виконано введенням в шар утеплювача (пінополістиролу) тепловідбиваючого екрану,
що за розрахунками дозволяє, не збільшуючи товщину теплоізоляції і
не змінюючи форми для виготовлення панелей, перейти на більш високий етап вимог з енергозбереження.
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Також проблеми енергозбереження при освітленні вирішуються
впровадженням енергоефективних освітлювальних приладів. Не тільки
в світлофорах і ліхтарях, а й у під'їздах, сходових клітках, ліфтових
кабінах і безпосередньо в квартирах. Установка термостатів у квартирах дозволить контролювати індивідуально використання тепла.
Розробка і реалізація програм енергозбереження позво літ зекономити значна кількість паливно-енергетичних ресурсів і, як наслідок, – поліпшити екологічну обстановку в місті та безпосередньо в
країні.
ПІСКОСТРУЙНА ОБРОБКА – НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИЙ
МЕТОД ПІДГОТОВКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
БУДІВЛІ ДЛЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО РЕМОНТУ
Крашениця М.Д.
Науковий керівник – Болотских О.М., канд. техн. наук, доцент
Піскоструйні апарати випускаються сучасною промисловістю різних видів та конструкцій і є найефективнішим інструментом для обробки різних поверхонь, в тому числі всіх видів будівельних конструкцій. Вони можуть використовуватися як у внутрішніх приміщеннях
будівель, так і зовні будівель. Для піскоструйної обробки можуть використовуватися різні матеріали. Піскоструйна обробка поверхонь з
метою їх очищення від маломіцних шарів матеріалу значно менш трудомісткий процес порівняно з іншими методами очищення. Піскоструйне очищення може широко використовуватися при ремонті будівель і окремих конструкцій будівель. Використання піскоструйних
апаратів у багатьох випадках вимагає використання індивідуальних
засобів захисту персоналу, що виконує ці роботи.
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУКАТУРНИХ ФАСАДНИХ
СИСТЕМ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ
Гончар А.І.
Науковий керівник – Золотова Н.М., канд. техн. наук, доцент
Ідея створення багатошарових конструкцій виникла через потребу
в надійних будівельних системах створюють оптимальні умови для
життя людини. Сучасні огороджувальні конструкції повинні забезпечувати здоровий мікроклімат у внутрішніх приміщеннях, бути міцними і довговічними, бути недорогими в зведенні і не вимагати істотних
витрат при експлуатації будівлі. Економити енергію, яка витрачається
на опалення і кондиціонування будівлі, і тим самим зберігати екологі210

чний баланс у природі. Вони повинні відповідати сучасним уявленням
про дизайн, гармоніювати з сусідніми будівлями і вписуватися в навколишній пейзаж.
Системи утеплення фасадів умовно можна розділити на кілька
основних типів: «мокрі» фасади (утеплення під штукатурку): легкі
штукатурні системи; важкі штукатурні системи; багатошарові конструкції; вентильовані фасади.
Легкі штукатурні фасадні системи утеплення є багатошаровою
теплоізоляційно-декоративною системою, в якій утеплювач закріплюється за допомогою клейових розчинів і механічного кріплення на зовнішній стороні стіни і покривається армованим захисно-декоративним
шаром штукатурки. Сумарна товщина штукатурних шарів, як правило,
не перевищує 15 мм.
До переваг даної системи можна віднести високі теплоізоляційні і
звукоізолюючі властивості, відсутність містків холоду і стійкість до
механічних навантажень. У таких системах немає обмежень по висоті
будівлі, і застосовуються вони на всі типи основ, будь то цеглина, піноблоки, ракушняк або монолітний бетон.
Як утеплювач застосовують жорсткі мінераловатні плити на основі базальту щільністю близько 120-160 кг\м.куб. Із синтетичних матеріалів застосовується пінополістирольні плити щільністю 25 кг /
м.куб. Рідше екструдований пінополістирол.
Очевидно, що пінопластовий утеплювач значно легше плит з кам'яної вати. До того ж він значно дешевше. Геометрія порізки дозволяє
вибрати плити практично будь-якої товщини від 20 до 500 мм. Ці особливості роблять його особливо привабливим варіантом при виборі
теплоізоляції для утеплення фасаду.
Важкі штукатурні фасадні системи складаються з послідовності
наносяться один на одного шарів утеплювача і штукатурних складів,
що несуть функції в яких виконує арматурна сітка. При цьому товщина
штукатурних шарів після шару теплоізоляції, на відміну від легких
штукатурних систем, може досягати 50 мм. Ще однією відмінною особливістю є те, що теплоізоляційна плита не приклеюється до поверхні,
що ізолює стіни, а кріпитися за допомогою спеціальних дюбеліванкерів. Анкер кріпиться в просвердленому отворі за допомогою спеціального дюбеля з вушком. Анкер фіксується в спеціальному затиску
вушка дюбеля і, розташовуючись перпендикулярно поверхні, що ізолює, дозволяючи нанизати на себе теплоізоляційну плиту. Після чого
вона фіксується затискними пластинами або фіксатором анкера, схожим на маленьку кочергу. Нанизавши утеплювач, анкера зриваються з
затиску і стають рухливими .
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Важливою перевагою важких систем утеплення фасадів є відсутність необхідності вирівнювати фасадну поверхню. У порівнянні з легкими штукатурними системами це значно економить час і дозволяє
знизити вимоги до кваліфікації робітників, що виконують монтажні
операції. Використання насосів і розпилювачів теж значно економить
час.
Утеплювач, що не приклеюється до стіни, надійно покриває зовнішню сторону фасаду і, використовуючи анкери, залишається рухомим по відношенню до стіни фасаду. У разі її зрушень при осіданні
або при температурних коливаннях, теплоізоляційний шар, а разом з
ним і штукатурний шар, залишаються цілими. На фасаді не утворюються тріщини і інші пошкодження. Можливий варіант, коли до складу фінішного покриття вводяться еластомери, додатково перешкоджають утворенню тріщин.
Дані системи мають набагато більш довгими термінами служби в
порівнянні з легкими штукатурними фасадами. Гарантований термін
експлуатації деякими виробниками декларується до 50 років (легкі
системи гарантовано служать близько 15 років).
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛИВНОГО
УТЕПЛЮВАЧА ПІНОІЗОЛУ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ БУДИНКІВ
Ковальська М.А.
Науковий керівник – Золотова Н.М., канд. техн. наук, доцент
Старі будинки, як правило, мають невеликий шар теплоізоляції
або не мають його взагалі. Це тягне за собою великі рахунки за опалення взимку і кондиціонування влітку. При цьому загальний стан будівлі і невелике зношування дозволяють експлуатувати його ще багато
десятиліть. Вихід із ситуації один, підібрати прийнятний варіант ефективного утеплення будинку.
Правильно спроектована зовнішня теплоізоляція будинку з точки
зору теплотехніки найбільш оптимальна. Вона забезпечує захист стін і
внутрішнього простору від агресивних впливів навколишнього середовища: холоду взимку, спеки влітку, опадів і вітру. Утеплювач достатньої товщини значно зменшить величину променистого і конвекційного теплообміну, дозволяючи підтримувати комфортні умови проживання з мінімальними енергетичними і фінансовими витратами, а якісний і довговічний утеплювач гарантує це на десятиліття.
Вирішили утеплити будинок зовні, прийняли правильне рішення,
тому що зовнішня теплоізоляція найбільш ефективна. А що робити,
якщо будинок старий і цей варіант з яких-небудь причин не підходить?
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Заливний утеплювач піноізол, під тиском заповнює повітряні порожнини всередині стін, фундаментів підвалів та й перекриттів горищ –
що дозволить значно скоротити втрати тепла і цих будівлях. Піноізол
дозволяє виробляти утеплення будівель і споруд без шкоди для їх зовнішнього вигляду, не пошкоджує зношені конструкції старих будівель.
Здійснення ідеї енергоефективного будинку починається, перш за
все, з належного рівня теплоізоляції стін і перекриттів будинку. Коли
він добре утеплений, потрібно менше енергії для обігріву та охолодження.
Перше полягає в тому, що необхідно збільшити товщину шару
утеплювача в стінах і горищних перекриттях. Теплоізоляція утеплювач
необхідний для збереження тепла взимку, а також теплоізоляція так
само тримає прохолоду влітку, допомагаючи зберегти комфорт усередині приміщення при високій температурі на вулиці.
Друге, важливо так само розуміти, що внутрішні і зовнішні паровітро захисні шари обшивки будинку повинні бути досить герметичні,
не дозволяючи продувати шар утеплювача холодним повітрям взимку
з боку вулиці і не пропускати охолоджене повітря з будинку на вулицю влітку. За допомогою заливний піни - піноізол, можливо провести
герметизацію пустот будь-якої складності, виключивши продування,
протяги, а також значно поліпшивши теплоізоляційні характеристики
будівель. Адекватна товщина шару утеплювача на стінах, мансардних
поверхах і горищних перекриттях дозволить економити на електроенергії і опаленні від 30 - 50% і більше круглий рік.
Трете затінення будинку, його вікон і дверей в літній період від
прямого сонячного світла. Сонячне світло і тепло, проникаючи в ваш
будинок через вікна і двері, змушують систему кондиціонування працювати в більш напруженому режимі. Ситуацію можна виправити
шляхом установки жалюзі, навісів, посадки дерев перед вікнами. При
всьому при цьому, якщо ваша система кондиціонування не справляється в літній період з охолодженням приміщень, не варто поспішати
міняти кондиціонер на більш потужну модель, цілком можливо, що
ваш будинок погано утеплений і герметизирован і навіть в рази потужніший кондиціонер все одно не дасть очікуваного комфорту.
З економічної точки зору утеплення нового будинку збільшує вартість будівництва всього на 5-7% але ці додаткові витрати швидко
окупляться економією енергії в процесі експлуатації і підвищенням
рівня комфорту. У довгостроковій перспективі зовнішнє утеплення
благотворно позначиться на стані і збільшенні довговічності всіх конструкцій, що дасть чималу економію, враховуючи вартість поточних і
капітальних ремонтів.
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Висновок: зовнішня теплоізоляція будинку з достатнім шаром
утеплювача найбільш ефективна. Ціна теплоізоляції будинку зазвичай
не перевищує 5-7% його вартості. При чому за ці гроші, при грамотному підході, можна утеплити будинок дуже добре. Але якщо будинок
старий і зовнішня теплоізоляція неприйнятна або неможлива, можна
закачати рідкий утеплювач в порожнині стін. Одним з небагатьох рідких утеплювачів не пошкоджується стіни є – піноізол. З усіх пропонованих на ринку утеплювачів тільки піноізол за своїми фізичними властивостями дозволяє найбільш якісно проводити такого виду роботи.
Тільки піноізол не пошкодивши конструкції, заповнить всі порожнини,
щілини і порожнечі, позбавить від протягів і продувки, основного бича
зношених будівель.
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТІНОВИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Герасименко О.С.
Науковий керівник – Кондращенко О.В., д-р техн. наук, професор
Стіни будинку відіграють роль своєрідного «щита», що приймає
на себе весь тягар ударів руйнівних факторів навколишнього середовища. Вибір стінових матеріалів завжди є основоположним моментом,
який надалі буде визначати архітектуру будинку і використання тих чи
інших будівельних технологій. До стінових конструкцій цивільних
будівель висувають вимоги за міцністю, вогнестійкістю. тепло- і звукоізоляцією, довговічністю, економічною доцільністю.
Від вибору стін безпосередньо залежить вибір фундаментного
рішення, обмеження по виду покрівлі і варіантів оздоблення. Зазвичай
для зведення будівель застосовували традиційні стінові матеріали. Цегла керамічна або силікатна, для приморських територій України –
черепашник або пісковик, в останній період активно почали застосовувати бетон і залізобетон.
Матеріали для будівництва стін слід вибирати ще на етапі проектування будинку. У такому випадку можна розрахувати майбутні навантаження і фундамент, внести точну кількість матеріалів у кошторис
і значно скоротити зайві витрати. На етапі вибору матеріалу для стін і
технології його укладання слід враховувати багато факторів. Необхідно враховувати кліматичні умови району будівництва, визначити кількість планованих поверхів майбутньої будівлі, оскільки від цього головним чином залежить вибір стінових матеріалів і тільки потім переходити до вибору матеріалу для стін.
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У більшості випадків стіни є основним елементом будинку, тому
слід звернути увагу на їх конструкційну міцність. Протягом експлуатації стіни несуть навантаження своєї власної ваги, ваги перекриттів і
покрівлі, інженерних агрегатів і комунікацій, а також всього інтер’єрного оздоблення приміщень, без ознак пошкоджень або руйнування.
Наступними за важливістю функціями будь-якої споруди, безумовно, є створення комфортних умов для перебування в ній людей.
Тепловий комфорт в приміщенні безпосередньо залежить від товщини
стіни, теплопровідності матеріалу і від температурної зони експлуатації будинку. Ще стіни повинні мати достатні звукоізоляційні властивості. Треба враховувати водопоглинення матеріалу для стін, бо його
експлуатація без додаткової вологозахисту проблематична, при зволоженні слід очікувати погіршення властивостей матеріалу, таких як збільшення теплопровідності, зменшення міцності, погіршення умов комфортного перебування всередині приміщення.
Іноді швидкість зведення стін може виявитися найважливішим
вимогою всього будівельного процесу. Якщо не встигнути до настання
холодів звести стіни і накрити будівлю покрівлею, буде втрачена не
тільки можливість почати оздоблювальні роботи незалежно від погодних умов, але, і є підвищений ризик піддати суворим зимових випробуванням дорогі оздоблювальні матеріали та обладнання, які могли
бути вже придбані.
Тому вибрана тема є дуже важливою та актуальною.
ЕФЕКТИВНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
ЗОВНІШНІХ РОБІТ
Смірнов В.Є.
Науковий керівник – Кондращенко О.В., д-р техн. наук, професор
Фасад своїми пропорціями і формами визначає архітектурний
стиль будівлі і її індивідуальність. Дизайн фасаду будівлі повинен забезпечувати ті функції, для яких призначена ця будівля. Головними функціями фасадного покриття, поряд з декоративними, є захист від потрапляння вологи, впливу негативних і змінюваних температур, мінеральних солей, біокорозіі (гриби, цвіль, мох тощо), тому найважливішими експлуатаційними властивостями фасадних покриттів варто
вважати світлостійкість (стійкість до дії ультрафіолетового випромінювання), паропроникність, адгезійну міцність (стійкість до відшаровування), стійкість до механічних впливів (відколи, подряпини, удар),
атмосферостійкість, стійкість до забруднення і миття.
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Важливими функціями оздоблювальних матеріалів для фасаду
також є тепло- і гідроізоляція. Оздоблення повинне захищати фасад від
зовнішньої вологи, а також від капілярного підсосу ґрунтових і талих
вод на нижніх поверхах будівлі.
На сьогодні способи оздоблення для зовнішніх робіт можна розподілити на такі групи: фарбування; тинькування фасаду спеціальними
сумішами; личкування фасаду різними оздоблювальними матеріалами.
Найбільш популярними на сучасному будівельному ринку є такі різновиди матеріалів:
– натуральний камінь;
– штучний камінь;
– фасадна плитка;
– личкувальна цегла;
– сайдинг;
– профільовані листи;
– шпунтові дошки тощо.
Важливою особливістю застосування фасадних покриттів є їхня
сумістність з різними видами поверхонь. Фасадні покриття залежно від
різновиду основи ділять на три групи: для металевих, кам’яних і дерев’яних поверхонь. Найпоширенішими кам’яними поверхнями є бетонні, оброблені різними видами тинькувань або пісковиком.
Таким чином, вибір опоряджувальних матеріалів громадських і
житлових будинків є важливим завданням сучасного будівництва.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Торосян В.Е.
Науковий керівник – Морковська Н.Г., канд. техн. наук, доцент
З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в глобальному масштабі, практично у всіх країнах проводяться різні заходи,
покликані зменшити кількість споживаної енергії як у промислової,
так і в соціальної сферах. У багатьох країнах світу прийняті національні програми по енергозбереженню. Така програма розроблена й у нашій країні.
Основою проведення енергозберігаючої політики в нашій державi є «Комплексна державна програма енергозбереження України».
Головними завданнями комплексна державна програма енергозбереження є визначення загального iснуючого та перспективного потенцiалу енергозбереження, розробка основних напрямкiв його реалiзацiї у матерiальному виробництвi та сферi послуг, створення програми першочергових та перспективних заходiв i завдань з пiдвищення
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енергоефективностi та освоєння практичного потенцiалу енергозбереження. Програма призначена для практичного використання на
пiдприємствах та в органiзацiях, на мiсцевому, галузевому та державному рiвнях; вона мiстить конкретнi, найважливiшi енергозберiгаючi
заходи, якi при їх реалiзацiї даватимуть значний енергозберiгаючий та
економiчний ефект.
Програма здiйснюватиметься в три етапи. Перший етап особлива
увага придiлялася припиненню невиправданого споживання палива та
енергiї, забезпеченню впровадження в життя некапiталоємних енергозберiгаючих заходiв. Це дало можливiсть зменшити на 10-15% витрати
паливно-енергетичні ресурси i вiдповiдно зберегти понад 200 млн. дол.
США.
Другий етап пов'язаний з впровадженням заходiв з пiдвищення
енергоефективностi iснуючого технiчного та технологiчного потенцiалу, що дозволить зберегти ще 15-25% вiд необхiдного обсягу
паливно-енергетичні ресурсу та близько 300 млн. дол. США.
Третiй етап який обумовлений структурною перебудовою економiки України, що дозволить зменшити потреби в паливноенергетичного ресуру до 30%, стабiлiзувати їх споживання та досягти
оптимального рiвня само-енергозабезпечення. Валютнi витрати зменшуватимуться на 4,7 млрд. дол. США.
На першому етапi комплексна державна програма енергозбереження України впроваджувалися технологiї, якi швидко окупалися та
не потребували значних iнвестицiй. До таких технологiй можна
вiднести: iндивiдуальне (децентралiзоване) опалення будiвель, використання тиску пари для виробництва електроенергiї у великих опалювальних та промислових котельнях, променеве (радiацiйне) опалення
примiщень, децентралiзоване виробництво електричної та теплової
енергiї iз застосуванням газодизель- або газотурбогенераторiв, замiна
електронагрiвання газовим тощо.
Протягом другого та третього етапiв комплексна державна програма енергозбереження України впроваджуватимуться сухе гасiння
коксу, вдування вугiльного пилу в доменнi печi для замiщення коксу
та природного газу, замiна мартенiвського виробництва сталi конверторним та утилiзацiя теплоти конверторних газiв, впровадження установок безперервного розливу сталi, надбудова котлiв електростанцiй
газотурбінної установки, використання пари надкритичних параметрiв,
створення вiтчизняних парогазової установки з коефiцiєнтом корисного використання енергії 52% та вище, реконструкцiя енергоємних установок з виробництва амiаку, карбамiду та метанолу, впровадження
вторинних методiв видобутку нафти та газу, поглиблення ступеню
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переробки нафти за рахунок впровадження вторинних процесiв, використання гiдротермальних джерел енергiї та iнших.
На завершення зазначимо, що комплексна державна програма
енергозбереження України вмiщує комплекс практичних заходiв щодо
пiдвищення енергоефективностi, який охоплює всi галузi економіки та
соцiальну сферу. Загальний обсяг економiї паливно-енергетичних ресурсів за програмою практичних заходiв (108,8 млн. т у. п.) становить
близько двох третин iснуючого загального потенцiалу енергозбереження (145-170 млн. т у. п.). Це свiдчить про те, що в результатi реалiзацiї Програми має докорiнно підвищитись енергоефективнiсть
нацiональної економiки.
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДИНКУ З ІНВЕРСІЙНОЇ
ПЛОСКОЮ ПОКРІВЛЕЮ
Кулинич Н.А.
Науковий керівник – Морковська Н.Г., канд. техн. наук, доцент
Використання плоскої покрівлі широко поширене в будівництві
як адміністративних будівель, так і сільськогосподарських і виробничих будівель. Залежно від виконання і застосовуваних покрівельних
матеріалів, плоскі дахи ділять на традиційні і інверсійні.
У більшості випадків при будівництві будівель з традиційною
плоскою покрівлею покрівельний матеріал укладають безпосередньо
на теплоізоляцію. Слабке місце такої технології – гідроізоляційний
шар. Він приймає на себе і перепади температури, і атмосферні дії, і
механічні навантаження при експлуатації.
Ще одним недоліком можна назвати складність пошуку, трудомісткість і дорожнечу ремонту протікання, що може значно збільшити
вартість ремонту плоскої покрівлі.
Основна відмінна риса інверсійної плоскої покрівлі в тому, що
шар утеплювача знаходиться безпосередньо над гідроізоляцією. Як
наслідок, гідроізоляція плоскої покрівлі захищена як від різких температурних перепадів, так і від впливу сонячних променів і механічних
пошкоджень. І укладена під утеплювач гідроізоляційна плівка буде
працювати також як і пароізоляція. Широке поширення інверсійної
покрівлі обумовлено можливістю раціонально використовувати будьякий простір в умовах щільної міської забудови. Така конструкція
більш вимоглива до якості і конструктивним особливостям теплоізоляційного шару. Застосування інверсійної конструкції на підземних
об'єктах дозволяє обладнати на ній зелені зони, гостьові стоянки або
спортивні майданчики.
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У світлі сучасних тенденцій в архітектурі все частіше постає питання про те, як зробити плоский дах більш функціональним. Найчастіше пристрій плоскої покрівлі стає неможливим без безпосередньої
участі ландшафтного дизайнера, адже тут висаджують не тільки газонну траву, а й чагарники, можлива навіть посадка дерев. Застосовують
різні варіанти поєднання доріжок для ходіння і спеціальних ділянок з
грунтом для рослин. Там же можуть бути обладнані місця для відпочинку або занять спортом.

Рисунок 1 – Система експлуатованого даху
під пішохідне навантаження з пластиковими
опорами: 1 – тротуарна плитка;
2 – пластикові опори; 3 – голкопробивний
теплообробний геотекстиль; 4 – полімерна
мембрана; 5 – розділовий шар –
стеклохолст; 6 – клиновидні плити;
7– екструзійний пінополістирол;
8 – бікроеласт ТПП; 9 – цементно-піщана
стяжка; 10 – залізобетонна підстава

Рисунок 2 – Будинок із плоским дахом

Для улаштування зеленої покрівлі використовують спеціальні системи гідроізоляційних і покрівельних матеріалів. Особлива увага
приділяється спеціальним дренажним мембранам. Це бітумнополімерна рулонна ізоляційна плівка, що перешкоджає вростання коренів рослин у глиб ізоляційного шару.
Ці ізоляційні матеріали мають спеціальне просочення, що перешкоджає росту кореневої системи рослин. Такий захисний шар має
сенс використовувати і при простій гравійної засипці.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОКРІВЛІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО
МЕГАПОЛІСУ
Вернигора А.В.
Науковий керівник – Морковська Н.Г., канд. техн. наук, доцент
Найбільш перспективним варіантом в умовах сучасного мегаполісу вважається експлуатована покрівля. Вона може застосовуватися в
якості перекриття для підземних споруд, наприклад, паркінгів або торгових майданчиків.
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Рисунок 1 – Плоска покрівля підземного паркінгу

Типове улаштування плоскої покрівлі підземного паркінгу має
таку конструкцію: 1. бетонне перекриття; 2. шар гідроізоляції; 3. утеплювач; 4. фільтруючий шар; 5. гравійна засипка; 6. тротуарні плити.
Якщо планується використовувати верхню поверхню підземної
споруди в якості автомобільної стоянки, замість плит і засипання гравієм застосовують суцільне армоване бетонне покриття. Зовні таке
перекриття має вигляд упорядкованій майданчика.
Найбільш складний пристрій і, як наслідок, трудомісткий процес
планування відбувається в разі застосування комбінованої даху, коли
пішохідні зони поєднують із зеленими насадженнями (рис. 2). Вони
додатково збільшують корисну площу і допомагають в боротьбі з міським смогом.

Рисунок 2 – Великий сад з стежками на плоскому даху

Це сприяє більш широкому використанню відновлюваної енергії
сонця шляхом встановлення сонячних батарей і колекторів для нагрі220

вання води. Провідні архітектори світу проектують і успішно реалізують проекти облаштування басейнів на такому даху та облаштування
на ній вертолітного майданчика. Можливість посадити вертоліт в міських умовах – це не тільки VIP-послуга дорогих готелів, але в окремих випадках – питання порятунку людей. Наприклад, під час пожежі,
який заблокував вихід через нижні поверхи. Обладнати такий майданчик, звичайно ж, можна тільки на плоскій покрівлі.
ДИНАМІКА ЕКОНОМІКИ ТА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
УКРАЇНИ
Бортнік В.Е.
Науковий керівник – Помазан М.Д., канд. техн. наук, доцент
З метою визначення основних тенденцій в економіці України в
цілому і житловому будівництві зокрема спільно розглянемо їх розвиток за пострадянський період. Розвиток будівельної галузі в цілому
корелює з динамікою ВВП України і на 2015 рік обсяги житлового
будівництва і ВВП досягли 60% від рівня 1990 року.
Ринкова самоорганізація привела не тільки до падіння загальних
обсягів, а й зміни структури житлового будівництва. Так в 1990 році
частка малоповерхового будівництва становила 25%, а в пострадянський час в середньому 57%. При цьому обсяги багатоповерхового будівництва знижувалися від 2,5 до 5 разів, а обсяги малоповерхового будівництва в період з 1992 по 2000 рік знизилися всього на 24%, а до
2004 року були відновлені обсяги 1990 року, а з 2007 року по 2015 рік
обсяги в середньому на 28% вище, ніж в 1990 році.
З 2000 по 2008 рік ВВП України зріс приблизно в два рази, причому без зростання зовнішніх запозичень, а з 2008 по 2016 рік ВВП
(валовий внутрішній продукт) знизився на 20% при трикратному збільшенні державного боргу.
Одним з основних керуючих параметрів економічної моделі
України є курс валют. Приблизно дворазове співвідношення ВВП за
ПКС (паритету купівельної спроможності) до номінального ВВП в
дол. США є критичним для курсу національної валюти і призводить до
її девальвації, так при співвідношенні 2,25 і 2,21 в 2008 і 2013 роках
гривня була девальвована в 1,5 і 3 рази відповідно.
Щодо співвідношення ВВП за ПКС до номінального ВВП курс
національної валюти в 2015 і 2016 роках співвідноситься з курсом
2004-2005 років, а курс 2000 року співвідноситься з 2016 роком при
значенні 40 гривень за долар США. Виходячи з цього, можливо, в 2009
році замість нарощування зовнішнього боргу слід було девальвувати
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гривню не в 1,5 рази, а в 3 рази, так як все одно це довелося зробити в
2014 році, і в цьому випадку курс у 2009 році склав би 15-16 гривень за
долар (еквівалент курсу 2000 року). І відповідно, якщо не вдасться запустити економічне зростання при поточному курсі, то за існуючої
економічної моделі, ймовірно, доведеться девальвувати гривню до рівня 2000 року (40 гривень за долар на початок 2017 року), або необхідно буде змінити економічну модель на модель з низькими процентними ставками за кредитами та обмеженнями на валютні спекуляції.
КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДОПОДІБНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ
Тітова А.К.
Науковий керівник – Помазан М.Д., канд. техн. наук, доцент
Пропонується наступна тріада критеріїв для природоподібних
технологій: відновлення навколишнього середовища або максимізація
екологічного благополуччя, максимізація рівня життя людства, мінімізація витрат ресурсів.
Тут виникає питання про одиниці виміру, наприклад, витрати ресурсів вимірюються в грошах. Однак, при вимірюванні вартості в грошах є відомі проблеми, пов'язані з інфляцією, цінами на енергоносії і
вільним курсом валют. Все це вносить нестійкість при визначенні раціональних рішень. Крім того, термін служби будинків становить 50100 і більше років, що вимагає стійкості оптимального рішення в часі.
У фізиці універсальною валютою є енергія, тому доцільно оцінювати вартість не в грошах, а в енергії, наприклад, в кіловат-годинах, що
дозволить істотно збільшити стійкість рішень у часі. При цьому слід
розглядати весь життєвий цикл будівлі від проектування, будівництва
та експлуатації до демонтажу та повторного використання матеріалів.
Зазначену тріаду критеріїв можна згрупувати в один критерій
ефективності:

де Е – ефективність, φ – критерій екологічного благополуччя,
α – критерій людського розвитку, β – вартість життєвого циклу будівлі
в кіловат-годинах.
Якщо вдасться висловити чисельник і знаменник критерії (1) в
однакових одиницях виміру, тоді він перетворитися в безрозмірну величину, тобто коефіцієнт корисної дії (ККД).
На сьогоднішній момент критерій (1) точно порахувати неможливо, так як неможливо точно порахувати його складові і це завдання
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вимагає ще свого вирішення. Справді, критерії чисельника (1) можна
представити у вигляді індексів екологічної ефективності і людського
розвитку, але ці індекси характеризують країну в цілому, і стоїть завдання переходу від цих глобальних індексів до локальних і визначення впливу локальних параметрів на глобальні. І знаменник (1) також
точно не порахуєш, так як незрозуміло як перевести всі розрахунки в
кіловат-години.
Якщо витрати вимірювати в кВт-год, а сьогодні вартість вимірюється в гривнях, то для дуже грубого перекладу цих величин і за аналогією з (1) можна розглянути відношення ВВП (валовий внутрішній
продукт) до об'єму первинної енергії. Згідно енергетичного балансу
України в обсяг первинної енергії входять вугілля і торф, нафта сира,
нафтопродукти, природний газ, атомна енергія, гідроелектроенергія,
вітряна і сонячна енергія, біопаливо і відходи, електроенергія, теплоенергія.
Даний розгляд показав, що від одиниці енергії в еквіваленті кВтгод спрямованої в економіку України з 2007 по 2015 роки на виході
виходило від 9 до 13 центів, від 23 до 33 центів за ПКС (паритету купівельної спроможності) і від 44 до 189 копійок. Крім того, за останні
роки спостерігається тенденція зближення цих значень з максимальним тарифом на електроенергію. Тому вартість у гривнях можна переводити в кіловат-години по максимальному тарифу на електроенергію
або по співвідношенню ВВП до обсягу первинної енергії.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИРОДОПОДІБНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У БУДІВНИЦТВІ
Місюра М.В.
Науковий керівник – Помазан М.Д., канд. техн. наук, доцент
На пленарному засіданні ювілейної 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку було запропоновано вирішувати проблеми вичерпання природних ресурсів, руйнування середовища проживання і
зміни клімату шляхом впровадження «... принципово нових природоподібних технологій».
Для формування природоподібної техносфери необхідна конвергенція (від лат. converge – наближаюся, сходжуся) нано-, біо-, інфо-,
когнітивних і соціально-гуманітарних наук і технологій (НБІКС - технології). Прикладом конвергенції нано- та інформаційних технологій
може бути сучасна електроніка, а конвергенцією інформаційних і соціогуманітарних технологій – прийоми маніпулювання суспільством.
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Основний контур природоподібної містобудівної концепції полягає в тому, що якщо в 20-м столітті відбувалася міграція населення з
сіл у міста, то в 21-му столітті доцільний зворотний процес, але на новому технічному рівні. Для реалізації такого проекту слід розробити
національну стратегію приблизно на 50 років з переселення 50-70%
міського населення в високотехнологічні природоподібні поселення на
принципах приватно-державного партнерства.
Однак, міста – це села, які розрослися. Тому, щоб нові села не
переростали в міста слід при їх проектуванні передбачати обмеження
зростання на рівні їх структури. У природі планети Земля, так і у всьому всесвіті в цілому, переважають, насамперед, спіралеподібні форми,
динаміка яких побудована на золотому перетині. Тому ці принципи
доцільно використовувати для створення поселення.
Приблизні габарити поселення повинні бути такими, щоб від
краю до центру селища можна було дійти пішки за 30 хвилин, що еквівалентно діаметру поселення в 3-4 км. Чисельність населення повинна
бути не більше 3000 чоловік.
Природно припустити, що природо подібні принципи слід застосовувати і безпосередньо до малоповерхового будинку, проте в силу
новизни даної тематики вона знаходиться на початкових етапах свого
становлення, відповідно більш конкретні дослідження в майбутньому,
і можна говорити про природоподібні: архітектуру, будівельні матеріали, конструкції, технології, інженерні системи та ін. Наприклад, створювати природоподібні будівельні конструкції можна на основі біонічних принципів і методу адаптивної еволюції, а природоподібна організація будівництва споруд характеризується рівномірністю (равнорітмічний потік).
Таким чином, доцільна спіралеподібна модель природоподібного
малоповерхового поселення, що забезпечує обмеження його зростання
і вписування в існуючий ландшафт, а також актуальні подальші дослідження в цьому напрямку.
КОНЦЕПЦІЯ БУДІВЕЛЬ З НУЛЬОВИМ ЕНЕРГЕТИЧНИМ
БАЛАНСОМ
Костичева Ю.С.
Науковий керівник – Рапіна Т.В., канд. техн. наук, доцент
Очевидно, що питання енергозбереження при експлуатації будівель на сьогоднішній день актуальні як ніколи. Сталим рішенням даної
проблеми можуть стати будівлі з нульовим енергетичним балансом(Net Zero Energy Building).
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Їх концепція заснована на ідеї, що будівля може задовольнити всі
свої енергетичні потреби за рахунок недорогих, територіально доступних, екологічно чистих, поновлюваних джерел енергії. При цьому кількість вироблюваної відновлюваної енергії має дорівнювати або перевищувати річне енергоспоживання будівлі.
Якщо власне вироблення енергії в якийсь період не покриває енергоспоживання будівлі, використовуються традиційні джерела енергії,
такі як електрика, природний газ, центральне теплопостачання. У період, коли власне вироблення перевищує потреби будівлі, надлишки
електроенергії експортуються в зовнішнє енергосистему або організовується їх локальне зберігання.
Для створення будівель з нульовим енергетичним балансом необхідно забезпечити мінімізацію їх енергоспоживання і компенсацію
споживаної енергії з альтернативних джерел.
Основними способами мінімізації енергоспоживання є:
- утеплення будівлі;
- застосування ефективних інженерних систем та обладнання.
Для будівлі з нульовим енергетичним балансом доступні різні
технології подачі енергії з відновлюваних джерел (сонячні батареї,
нагрів води сонячною енергією, використання енергії вітру, гідроенергетика та біопаливо), які, безумовно, краще традиційних джерел енергії. При цьому джерела відновлюваної енергії можуть бути розташовані всередині будівлі і на прилеглій території (наприклад, сонячні батареї і системи сонячного нагріву води, розташовані на даху будівлі, і
сонячні або вітряні системи, розташовані на прилеглих до будівлі територіях).
ЦЕМЕНТНА ЦЕГЛА З ПОКРАЩЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ
Муратов І.В.
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент
Розроблено новий вид цегли, зовні схожий з елементами відомого
конструктора Лего. Особливість форми таких цеглин значно полегшує
їх використання, а також підвищує міцність споруджуваного об’єкта.
Кожна цеглина має кілька отворів і виступів, які є свого роду
замком. Особливість використання цеглин такого виду – фіксація матеріалу здійснюється за допомогою спеціального клею, звичайний розчин непридатний. Канали, утворені отворами цеглин при бажанні можуть послужити магістралями інфраструктурних вузлів, наприклад,
кабелів тощо. Виготовляється будівельний матеріал за допомогою
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спеціального верстата методом гіперпресування. До складу цеглин
входять відсіви вапнякових порід, зв’язуючий матеріал (зазвичай
портландцемент), вода, барвники. Стандартні розміри цегли можуть
становити 250x125x65 мм або 300x150x100 мм. На якість і надійність
будматеріалу впливають використовувані вапнякові фракції або пісок:
чим менше розмір складових, тим вище міцність готового виробу.
Приблизна вага цеглини становить 3 – 3,5 кг. Характеризується дана
група цеглин наступними показниками в залежності від виробника:
морозостійкість не менше 200 циклів; водопоглинання близько 5 – 6%
(підходить для використання в регіонах з підвищеною вологість повітря та великою кількістю опадів);щільність 1550 кг/м3; теплопровідність 0,4 – 0,45 Вт/(м·К); марка за міцністю М100-200 (застосовується
для зведення багатоповерхових приватних будинків або комерційних
будівель).
Цементні цеглини по міцності кладки перевершують керамічні
аналоги у 1,5 рази. Утворена конструкція мінімально піддається механічним впливам і надійна в періоди сейсмологічних впливів
ВИДИ ФАНЕРИ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
Пучкова П.В.
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент
Фанера являє собою слоїстий матеріал, який складається із склеєних між собою листів лущеного шпону. В основу її класифікації покладено ряд конструктивних и технологічних при знаків, визначаючих
експлуатаційну якість її виді.
Фанеру загального призначення виготовлюють із 3 чи більше
слоїв шпону. Її використовують для виготовлення меблів, тари, в будівництві.
Фанера будівельна виготовляється із шпону хвойних порід дерев.
Від других видів вона відрізняється великою товщиною.
Фанера березова авіаційна складається зі слоїв березового високоякісного шпону. Її використовують при виготовленні легких літаючих апаратів, музикальних інструментів.
Бакелізовану фанеру виготовляють при високому тиску з великою кількістю клею. Вона виділяється високою міцністю і щільністю.
Лицювальну фанеру виготовляють із 3 чи більше слоїв шпону, але з
деякими добавками для підняття її експлуатаційної якості.
Облицювання фанери виконують з одного чи двох сторін. Фанеру
загального призначення облицьовують папіром, пластиком, скловоло-
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кном, металом, іноді полівінілхлоридної та полівінілфтористої плівки.
Її надалі оброблюють.
Армовану фанеру виготовляють із заміною внутрішніх шарів
шпону на металеві, гумові листи, металеві сітки.
Профільована фанера являє собою складну форму, переважно
трапеції чи хвильової конфігурації.
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
БУДІВНИЦТВА
Трилевський С.А.
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент
Масове застосування сухих будівельних сумішей стало загальносвітовою тенденцією розвитку будівельної справи на порозі XXI століття. Замість традиційної суміші піску з цементом або вапном, приготовленої безпосередньо на місці виконання робіт, будівельники віддають перевагу готовим сумішам, вироблених в промислових умовах.
На відміну, від звичайних розчинів (цементних, або вапняних),
модифіковані сухі суміші, складаються з трьох компонентів – в'яжучого, наповнювача і хімічних добавок. В якості в’яжучого застосовують:
цемент (портландцемент, білий цемент, високоглиноземний цемент),
вапно, гіпс. Наповнювачами можуть бути кварцовий пісок, крейда,
вапняк, каолін, перліт, керамзит, спучений вермикуліт, пемза, фібра. В
якості добавок служать різні за хімічним складом речовини – сповільнювачі і прискорювачі схоплювання, загусники, пластифікатори, гідрофобізатори та ін. Сфера застосування сухих будівельних сумішей
включає наступні види робіт:
 кам’яні роботи;
оздоблювальні роботи (штукатурні розчини для вирівнювання
стін і стель, клейові розчини для облицювання поверхонь штучними
матеріалами);
 роботи по улаштуванню підлог (вирівнюючи стяжки, суміші
для нанесення фінішних покриттів підлог);
 гідро - і теплоізоляційні роботи;
 роботи по відновленню залізобетонних конструкцій.
В залежності від призначення рецептура кожної суміші ретельно
розробляється в лабораторних умовах. Для одержання сполук із заданими властивостями особливу роль відіграють ефіри целюлози.
Готові суміші, модифіковані ефіри целюлози, зберігають пластичну консистенцію і клеючу здатність при оптимальному водоцементному співвідношенні, гідратація цементу відбувається значно
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повніше, при затвердінні склад набирає більшу міцність на стиск та на
згин. Спеціальні марки ефірів целюлози надають підвищені тиксотропні і фіксуючи властивості клею для керамічної плитки, що дозволяє
наклеювати її без додаткових закріплюючих пристосувань. А для досягнення більшої міцності при відриві – для шпаклівок, штукатурок, підлог, що самовирівнюються, гідроізолюючих мас – спільно з ефірами
целюлози. При замішуванні сухої суміші з водою, утворюються клейова полімерна дисперсія, яка створює еластичні містки розчину в порах
і на кордоні з основою.
Переваги сухих сумішей.
 Якість:
спеціально розроблені рецептури, з ідеальним співвідношенням
компонентів;
точність дозування і ретельність перемішування ще на стадії виробництва самої суміші;
використання тільки кращого сировини (високоякісний цемент,
фракціонований пісок) і хімічних добавок виробництва провідних світових виробників.
 Економія:
Скорочення трудовитрат і строків будівництва (особливо при використанні засобів малої механізації (розчино змішувачі, розчинонасоси, штукатурні станції), що підвищують продуктивність праці в
3-5 разів.
Зниження транспортних та складських витрат.
ВІДНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ СТІН ФУНДАМЕНТІВ
Конотоп А.В.
Науковий керівник – Якименко О.В., доцент
Руйнування вертикальної гідроізоляції й високий рівень ґрунтових вод призводять до насичення фундаментів водою, затоплення
ґрунтовими водами приміщень й поступового їх руйнування. Посилення або влаштування нової зовнішньої гідроізоляції виконують у
такій послідовності.
Уздовж стін підвалу відривають траншею на глибину на 0,5 м
вище підошви фундаменту. Після цього для улаштування ізоляції нижнього пояса стіни відривають траншею окремими ділянками довжиною 2...3 м з інтервалом 6...8 м. Чолову сторону стіни очищають і промивають поверхню. Потім наносять цементно-піщаний розчин.
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Гідроізоляційний шар може бути влаштований в залежності від
проектного рішення з рулонних матеріалів, асфальтових мастик, полімерних композицій, цементно-піщаного розчину. Під час влаштування
ізоляції з рулонних матеріалів, в тому числі полімерних плівок, висушену тиньковану поверхню грунтують з подальшим наклюванням рулонного матеріалу в кілька шарів.
Для виключення доступу ґрунтових вод до поверхні використовуються водознижувальні пристрої, а після виконання робіт влаштовується глиняний замок з жирної м’якої глини товщиною не менше ніж
20 см. Потім проводять зворотне засипання з пошаровим ущільненням.
Відривання траншей з метою звільнення поверхні стіни від ґрунту
здійснюється екскаватором з місткістю ковша 0,15...0,25 м3. Потім
вручну здійснюється доопрацювання ґрунту до основи фундаменту.
Поверхня стіни і фундаментів очищається, промивається і висушується. Якщо проектом передбачено рулонну гідроізоляцію, то поверхню
стіни і фундаменту вирівнюють штукатурним цементно-піщаним розчином, після тверднення якого виконується грунтування поверхні і
наклювання 2-, 3-шарового гідроізоляційного килима.
Під час влаштуванні гідроізоляції у вигляді торкрет-шару останній влаштовується після очищення і зволоження поверхні. При цьому
2-3 шари торкрет-бетону наносяться зверху вниз із взаємним перекриттям шарів. При наявності в проекті захисту гідроізоляційного шару у вигляді цегляного мурування або мурування з бетонних блоків
цей процес виконується паралельно виконанню робіт із гідроізоляції.
Об’єкт розбивається на приблизно рівні захватки, на кожній з
яких ведеться певний вид робіт. Після закінчення гідроізоляційних
робіт здійснюються їх приймання та оцінка якості. Потім проводять
зворотне засипання з пошаровим ущільненням, відновлення вимощення та асфальтового покриття.
ВІДНОВЛЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ СТРІЧКОВИХ
ФУНДАМЕНТІВ РАЗРЯДНО-ІМПУЛЬСНИМ МЕТОДОМ
Антипова К.О.
Науковий керівник – Якименко О.В., доцент
Відновлення несучої здатності стрічкових фундаментів разрядноімпульсним методом полягає в їх цементації шляхом буріння свердловин на 2/3 глибини фундаменту з подальшим заповненням цементним
розчином. Розрядно-імпульсний пристрій потужністю до 4,0 кВ занурюється в свердловини й здійснюється серія імпульсів із послідовним
підійманням розрядника й доповненням суміші в свердловину. У мо229

мент проходження імпульсів створюється надлишковий гідродинамічний тиск, що сприяє заповненню зруйнованих швів і окремих порожнин стрічкових фундаментів.
Для відновлення бутового або цегляного мурування фундаментів
енергія електричного розряду приймається в межах 0,3…1,5 кДж, а
частота подавання імпульсів 10…150 в хвилину. Для цементації зони
«фундамент-ґрунт» енергія електричного розряду підвищується до
5…15 кДж. Вплив розрядними імпульсами виконують до повного насичення цементним розчином мурування, яке візуально оцінюється,
наприклад, з боку підвальній частині .
Для відновлення несучої здатності фундаментів розробляються
проект виконання робіт і технологічні карти. З урахуванням ступеня
зносу фундаментів призначаються технологічні режими цементації:
енергія електричного розряду, частота пульсації, крок свердловин і
тривалість динамічного впливу.
Для оцінювання технологічної ефективності й якості робіт здійснюють контрольне відривання шурфів по периметру будівлі, візуальну
й інструментальні оцінки ступеня заповнення швів цементним розчином, а також монолітності фундаментів в цілому.
За результатами обстежень складають акт на приховані роботи.
Для більш детального оцінювання несучої здатності фундаментів
проводять відбір кернів і їх випробування в лабораторних умовах.
УЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ВІБРАЦІЙНИМ
МЕТОДОМ
Тимченко С.В.
Науковий керівник – Якименко О.В., доцент
Найбільш прогресивним і ефективним є встановлення жорсткої
гідроізоляції вібраційним методом. Він заснований на руйнуванні матеріалу шва цегляного мурування або стику панелей під дією високочастотної вібрації або віброударних впливів. Під час цього вібраційний
або виброударний вплив передається через гофровану пластину, яка
після руйнування матеріалу залишається в розроблюваній порожнині і
служить жорсткою гідроізоляцією.
Горизонтально спрямована вібрація створює умови віброударної
взаємодії занурюваної пластини і матеріалу шва. Такі режими істотно
підвищують технологічний ефект, збільшуючи швидкість занурення
пластин.
З метою однорідного впливу на опрацьований матеріал пластина
по всій ширині закріплюється з джерелом коливань за допомогою
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струбцин, а віброагрегат забезпечується віброізольованими держаками. При загальній масі віброагрегата 6...8 кг забезпечується ручна робота по влаштуванню жорсткої гідроізоляції.
Для забезпечення необхідної довговічності матеріал жорсткої гідроізоляції виконується з оцинкованої сталі товщиною 1,0...1,2 мм або
з алюмінієвого сплаву. Ширина смуг становить 0,4...0,6 м при довжині,
рівній товщині ізольованої стіни.
Залежно від фізико-механічних характеристик матеріалу шва
швидкість занурення може коливатися в досить широких межах.
На процес руйнування матеріалу шва істотний вплив роблять
профіль робочого органу, а також інтенсивність вібраційного впливу.
У першому випадку гофрований профіль забезпечує необхідну жорсткість системи, а її періодичний профіль – більш інтенсивне руйнування
матеріалу.
Віброударний режим на відміну від гармонійних коливань несе
вищу енергію при більш низькій частоті коливань. При частоті
25…30 Гц і амплітуді коливань 0,5…0,8 мм ефективність руйнування
матеріалу більш висока, ніж під час гармонійних коливань з частотою
50, 100 і 200 Гц і амплітудою коливання відповідно 1,0; 0,6; 0,3 мм.
Збільшення міцності розчину призводить до деякого зниження
швидкості руйнування. Ця залежність близька до лінійної. Встановлена деяка пропорційність швидкості руйнування від механічних характеристик розчинної частини.
Створення ефективного каменерізального обладнання дозволило
перенести досягнення в цій галузі на реконструктивні роботи. Зокрема,
фірмою Cedima випускається різальне обладнання у вигляді дискових і
ланцюгових алмазних пил, що забезпечують сухе різання залізобетонних й кам’яних конструкцій з глибиною різу до 800 мм. Використання
алмазного інструменту дозволяє істотно інтенсифікувати процеси і
підвищити продуктивність праці.
ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ІН’ЄКТУВАННЯМ
КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ З’ЄДНАНЬ
Павленко Ю.М.
Науковий керівник – Якименко О.В., доцент
Під час цього способу вибурюють горизонтальні отвори діаметром 20…25 мм на глибину 0,8…0,9 товщини стіни по одній горизонтальній лінії на рівні гідроізоляційного шару з відстанню 0,6…0,7 м. Потім в циліндричні порожнини, що утворилися, встановлюються
ін’єктори, в які нагнітаються кремнійорганічні сполуки типу ГКР-10
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або ГКР-11. Володіючи високою проникністю й малої в’язкістю, кремнійорганічні сполуки поширюються по периметру ін’єкційних трубок
в радіусі 0,5…0,6 м.
Отвори під ін’єктором після закінчення циклу нагнітання тампонуються. Відстань між ін’єкторами приймається таким чином, щоб
зони ін’єктування перетиналися не менше 1/3 діаметра. Цей параметр,
як правило, приймається експериментально і враховує пористість матеріалу мурування, стан швів і окремих каменів.
Роботи по відновленню гідроізоляції здійснюються зсередини
підвального приміщення і тільки в рідкісних випадках – з боку фасадних поверхонь. Здатність кремнійорганічних сполук вступати в реакцію з елементами мурування і утворювати щільні гелеві структури
забезпечує необхідний рівень гідроізоляції.
Контроль якості виконання робіт здійснюється візуально, за моментом появи середовища, що ін’єктується, на зовнішній поверхні
мурування. При цьому трудомісткість робіт в 1,5…3 рази нижче, ніж
для випадків, розглянутих вище.
Під час відновлення горизонтальної гідроізоляції фундаментів з
малим ступенем фізичного зносу застосовується більш проста технологія, заснована на створенні кристалізаційного бар’єру шляхом
ін’єкції високопроникаючих розчинів лужних кремнійорганічних
з’єднань типу метілсилікат калію з низькою щільністю – «в’язкістю».
В результаті взаємодії хімічно активних кремнійорганічних
з’єднань з вуглекислим газом, а також з розчинами солей й вапном
утворюються кристали нерозчинних гідросилікатів. Далі відбувається
зростання кристалів, які блокують капіляри, пори й тріщини в матеріалі стін, а також створюють внутрішній гідрофобний бар’єр.
Завдяки методу просочувального введення розчину створюється
водонепроникний екран товщиною 30…40 см. Хімічний процес завершиться через 28…30 діб .
Середня витрата розчину для цегляної стіни товщиною 52 см становить 6…8 л на погонний метр в горизонтальному напряму.
Виконання робіт складається в улаштуванні отворів в швах мурування на 2/3 її товщини, установленні ін’єкторів й системи полімерних
труб, що відходять від ємності з композиційним розчином.
Основними перевагами даного методу є мала трудомісткість підготовчих робіт, універсальність й висока технологічність. Процес насичення розчином контролюється за витратами використовуваного
композиту й часу, необхідного для кристалізації новоутворень.
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ВТОРИННЕ ВИКОРИСТАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ
Адаменко А.В.
Науковий керівник – Морковська Н.Г., канд. техн. наук, доцент
Останнім часом відбувається підвищення будівельної діяльності
у великих містах та невеликих. В нашій країні збільшилась потреба у
вільних незабудованих майданчиків в центральних частинах міста. У
зв’язку з цим з’являються різноманітні варіанти звільнення кількості
площ під будівництво нових будинків та об’єктів. Один із варіантів
вирішення цієї проблеми руйнування багато старих будівель, що не
підлягають експлуатації та займають значні території. На територіях
промислових зон, військових частин знаходиться певна кількість будівель, які потребують руйнуванню для звільнення території.
З’являється гостра необхідність у вирішенні питання утилізації
будівельних відходів, отриманих у ході демонтажу будівель і споруд.
Ще одним утворенням будівельних відходів являються матеріали, які
утворюються під час спорудження будинків. Їх основна маса становить бита цегли, дроблений гіпсокартон, залишки затверділого бетону
та будівельного розчину, брак стінових блоків з керамзитобетону, пінопласту, мінеральної вати тощо. Також є відходи промисловості такі,
як відсів щебеневих кар’єрів, бракована цегла, браковані залізобетонні
конструкції, склобій тощо.
Усі будівельні відходи складаються за таких продуктів, за масовим вмістом 52 % - становить бетон та залізобетон, 32 % - кам’яні стінові матеріали (цегла, стінові блоки, піно- та газобетон), 8 % - відходи
асфальту та будівельних розчинів, 4 % - відходи металів, 2 % - відходи
дерева та пластмас, 1 % - керамічні вироби (керамічні плитки, сантехнічна кераміка), 1 % - гіпсокартон, скло та інші відходи.
Зовсім недавно всі будівельні об’єкти, непридатні для використання, ліквідовувалися єдиним чином: будівлі підривали і залишки
вивозили екскаваторами. Величезні завали металу, скла і бетону розібрати було досить складно. Для цього використовувалися самоскиди,
що перевозили купи відходів для подальшої утилізації в відведені для
цього місця. Демонтаж старих будівель здійснюється цим методом і
сьогодні, але місця для поховання будівельних відходів залишається
все менше і менше — вивезення відходів стає ще більш складним завданням, ніж раніше.
На сьогоднішній день міські звалища заповнені на 90%, вивозити
будівельне сміття стає дорого, та й за великим рахунком нікуди. З економічної точки зору це так само не є раціональним дією, так як його
можна переробляти, економлячи величезні кошти в державному бю233

джеті і в казні багатьох міст, а так само уникнути забруднення навколишнього середовища. Переробка будівельних відходів буде в найближчому майбутньому невід'ємною вимогою при здійсненні демонтажу будь-яких будівельних конструкцій.
Саме за допомогою переробки будівельного сміття друге «життя»
знаходять багато матеріалів - це і деревина, і коріння викорчуваних
дерев, і залізобетонний лом, і пластик, і скло, і старі шини, також цегельний бій і багато інших матеріалів. Економія переробних відходів
очевидна, у цьому процесі досягається тим, що ці відпрацьовані матеріали немає потреби перевозити з місця демонтажу, тобто нести витрати на навантаження, транспортування і розвантаження. Також можна
не турбуватися про те, що необхідно платити за місце на полігоні під
поховання будівельних відходів.
Щорічно в сучасному світі кількість будівельних відходів збільшується на 2,5 мільярда тон. Це дуже згубно впливає на екологію всієї
Землі - до такого висновку прийшли фахівці з Європейської Асоціації.
У всьому світі переробка будівельних відходів є досить прибутковою
галуззю. Обсяги будівельних відходів з кожним роком збільшуються, і,
як вважають учасники цього перспективного ринку, головною проблемою стає не стільки транспортування, скільки вторинне використання,
утилізація і, що важливо, екологічне поховання будівельних відходів.
Вторинна сировина не є повноцінним будівельним матеріалом,
вона володіє низькою вартістю і обмеженою сферою застосування. Бетон, перероблений в щебінь, служить для засипки боліт і котлованів, а також для створення тимчасових доріг. Щебінь використовують на будівництвах, при засипці котлованів, які залишаються після
знесеної будівлі. Асфальт повторно застосовують у будівництві доріг,
але спочатку його термічно обробляють при дуже високій температурі.
Арматура так само повторно використовується в будівництві, крім
цього її використовують ще в багатьох випадках.
Та незважаючи на всі переваги переробки відходів, багато будівельних фірм та організацій в нашій країні, не замислюються про майбутнє, екологію та здоров’я людей. Вони вважають, що вивезення будівельних відходів на полігони, там їх захоронення є менш дороги заняттям, ніж їх переробка. Тільки економічне обґрунтування та власний
інтерес, зможе підштовхнути будівельну галузь до придбання лінії по
вторинній переробці будівельних відходів.
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ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ В
ЗОНАХ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ
Абашина М.В.
Науковий керівник – Мартишова Л.С., канд. архіт., доцент
Проблема реновації промислових територій в структурі сучасного міста, що розвивається, в останні роки є особливо актуальною. Під
реновацією розуміється адаптивне використання будівель, споруд,
комплексів при зміні їх функціонального призначення, а також комплексне оновлення архітектурно-ландшафтної міського середовища.
Сьогодні використання територій недіючих промислових підприємств має різнобічний характер і актуально як ніколи, про що свідчать
численні терміни, які увійшли в словник сучасних архітекторів. Промислові райони мають великий містобудівний потенціал, їх реновація і
ревіталізація покращують містобудівні, екологічні, візуальні, естетичні, психологічні та інші характеристики, дозволяючи створити органічне архітектурно-ландшафтне середовище міста. Питання реорганізації міського середовища шляхом реновації промислових територій виявилося в центрі уваги наприкінці ХХ століття. Особливо це відноситься до питань комплексного вирішення проблем промислових територій в зонах унікальних ландшафтів міста, прибережних територій, а
також дослідженню питань, пов'язаних з впливом промислових об'єктів на формування ландшафтно-архітектурної та просторової композиції міста.
Багато сучасних промислових підприємств, що розмістилися на
прибережних територіях історичних околиць міст, виявилися не тільки
в його межах, а й в межах центральних частин міст, що робить цю тему ще більш актуальною.
Проблема організації прибережних територій, пов'язаних з реновацією промислових районів міста існує в багатьох розвинених країнах. Зарубіжний досвід показує підвищену увагу до ландшафтної організації в зонах реновації різних просторів міста. Особлива увага приділяється територіям колишніх промислових районів в зонах унікальних ландшафтів (горбиста місцевість, наявність акваторії, специфічна
рослинність, особливий мікроклімат і ін.). Багато держав здійснюють
масштабні програми організації унікальних ландшафтів прибережних
територій в зонах реновації та реконструкції промислових районів міста.
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РОЛЬ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ У ФОРМУВАННІ
АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
ОЛЕКСІЇВСЬКОГО ЛУГОПАРКУ МІСТА ХАРКОВА
Казаков А.С.
Науковий керівник – Мартишова Л.С., канд. архіт., доцент
Водні об'єкти завжди відігравали важливу роль в житті міст, їх
структурі, просторової і архітектурно-ландшафтної композиції. Вони
служили транспортними артеріями, використовувалися в господарських цілях, для відпочинку та ін. Як частина унікальної ландшафтної
структури кожного міста, вони визначають естетичну привабливість
міської території. Згідно водного кодексу України, водний об'єкт - це
природний (море, океан, озеро, болото) або штучна водойма (водосховище, ставок), водотік (річка, підземні води) або інший об'єкт постійного або тимчасового зосередження вод на поверхні суші, що має характерні форми і ознаки.
Динамічний розвиток міст, перетворення їх у великі міські структури і мегаполіси, спричинило трансформацію міського середовища.
Проте, водні об'єкти продовжують виконувати в містах ряд дуже важливих функцій: містоутворюючу, композиційну, культурно-історичну,
рекреаційну та ін. Водойми різного масштабу, річки та струмки формують ландшафтний вигляд міст, як невід'ємні елементи ландшафтноархітектурних систем, структур і композицій.
Великі рекреаційні території міста створюються як лісопарки, лугопарки, гідропарки та ін. та завжди використовують природні особливості: водойми, рельєф, луки, скелі і т.д. Розвиток міського середовища
неможливий без повноцінного використання естетичного, просторового, композиційного, психологічного та потенціалу водних об'єктів.
Межі міст втрачають свою жорсткість і однозначність, забудова і природні простори стають одним з найважливіших принципів розвитку
міст і систем розселення. Багатство природного ландшафту територій
міста, великі лісові масиви, великі водойми, парки розміром в сотні
гектарів, робить їх унікальними.
Композиція Олексіївського лугопарку у Харкові є один з елементів «зеленого каркасу» міста, в основі якого лежить структура природних домінант міста, його водних об'єктів - річок Лопань і Харків, зон
унікальних ландшафтів пагорбів, архітектурні домінанти міста, а також зв'язків між ними (поперечний «зелений» діаметр Харкова, пов'язує три найцікавіших об'єкта міста: лісопарк, лугопарк і гідропарк).
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ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В УМОВАХ
РЕНОВАЦІЇ ІВАНІВСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ
Тітаренко К.О.
Науковий керівник – Древаль І.В., д-р архіт., доцент
В даний час рішення задач житлового середовища набуває усе
більшого значення у зв'язку зі зростанням потреб населення і різноманітністю запитів. У всіх регіонах потрібно проводити заходи щодо знесення ветхих та аварійних будинків, будівництва нового житла і об'єктів соцкультпобуту.
В архітектурно-містобудівній науці цьому напрямі традиційно
приділялася велика увага в працях провідних вчених, до яких слід віднести роботи Алейников C. B, Овсянніков Ст. А, Бранч М. П, Бугу П.
М, Щелков Ю. Д, Габель Р. Т і т. д. Однак питання формування нового
житла в умовах реконструкції промрайонів розташованих в центральній частині історичного міста ще вивчені недостатньо.
В Іванівському промисловому районі проектована житлова забудова характеризується високою комфортабельністю в модульній системі. Забудова характеризується відносною автономністю. Вона по
периметру обмежена магістральними вулицями районного значення, а
всередині розділена житловими вулицями. Він відрізняється компактною щільною забудовою (не більше 8 поверхів), вбудованими в перших поверхах установами і підприємствами соціально-побутового обслуговування, навчально-виховними установами, виробничими та іншими об'єктами. Поява виробництв нового покоління, які не потребують великих територій, що не потребують великих санітарно-захисних
зонах, дає можливість розміщувати на реконструйованій території житлового району, Модуль включає:
– території об'єктів, що визначають тип модуля (цільову функцію);
– території об'єктів соціального обслуговування (загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних установ, громадських і торговельних
закладів тощо).
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КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИНЦИПИ КВІТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ
В СТРУКТУРНО-ПРОСТОРОВІЙ СИСТЕМІ МІСТА
Сіренко М.В.
Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент
Міське квіткове оформлення виражається в складній системі квітників, що відповідають структурно-просторовій системі міста. Квіткове оформлення використовується на відкритих просторах в найбільш відповідальних архітектурно-планувальних вузлах і найбільш
відвідуваних місцях – в загальноміських та районних центрах, місцях
відпочинку, парках, садах, скверах, бульварах, у дворах. Квіткове оформлення території додає простору привабливості, створює композиційний акцент в якості яскравої плями.
Досить часто колористика квітника, його малюнок, фактура і
емоційна спрямованість дисонують з навколишньою архітектурою, яка
є основою міського простору та не відповідають масштабним та функціональним рівням просторів.
Для того щоб розуміти цілі і завдання квіткового оформлення необхідно в першу чергу розуміти його художнє і функціональне призначення для кожної конкретної території, роль у міському просторі та
відповідність структурному рівню відкритого простору.
Міські інтер'єрні простори розрізняються за формою, геометричним принципом локальні, лінійні, системи розчленованих просторів.
Магістралі та вулиці. На магістралях і квітники розміщуються,
як правило, в спеціальних розділових смугах, лінійно, або утворюючи
невеликі компактні групи. У переходів і перехресть передбачається
оформлення квітниками.
Території житлової забудови. При реконструкції насаджень на
територіях житлової забудови приймається до уваги специфіка її використання жителями і планувальні особливості.
Прибудинкові смуги. Для прибудинкових смуг характерна відкрита ділянка газону і вільно розташовані компактні групи чагарників;
доречні квітники поблизу входу у під'їздів (в вазонах). Основне завдання зробити ділянки прибудинкових смуг привабливими, що підкреслюють вхід в будинок. У ряді випадків можливе розміщення чистого газону, розчленованого, «модулями» з плиток з вкрапленням в ці
модулі квітників з багаторічних рослин.
Композиційна структура, яка встановлює емоційно-естетичні взаємини між усіма компонентами відкритого міського простору становить систему його художньої організації. Художні компоненти, що
формують загальний вигляд архітектурного середовища, зокрема, кві238

ткове оформлення, можуть виступати домінантами, акцентами або фоном. Квітково-декоративне оформлення є одним з головних компонентів міської ландшафтної архітектури. Виходячи з вищевикладених
принципів, проектувати квітники слід, враховуючи організацію об'ємно-просторових структур, композиційну структуру простору, архітектурні теми. Таким чином, будь-яке квіткове оформлення повинне відповідати навколишньому оточенню.
ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ПРОСТОРОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ЯПОНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ
Сєлєзньов Є.І.
Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент
В Японії творча діяльність архітектора підпорядковується строгим закономірностям просторового розуміння, сформованим ще в давнину, що залишаються актуальними досі. Сформовані принципи побудови простору, що спираються на основоположні світоглядні категорії,
сягають далеко вглиб культури, тісно переплітаючись з релігією, філософією, способом життя і естетичними уявленнями японського народу.
Центральними категоріями, що становлять основу просторового
сприйняття архітектури в Японії, виділити наступні: пустота, проміжок, тінь.
Ці категорії можна вважати інваріантами культури країни Висхідного Сонця, тому що стійкість їх застосування простежується не
тільки в середні століття, а і в наш час. З їх допомогою в культурі сформувався і зберігається до теперішнього часу принцип гармонії як її
найважливіша умова існування і функціонування. Роль центральних
категорій в сучасній архітектурі Японії – зв'язок з традиціями. Розкриття сенсу тріади основних просторових категорій, їх поява і то в
якому вигляді вони дійшли до нас. Пустота – це початок і кінець в
якому все відмінності зливаються в єдине ціле. Пустота має можливість впливати на емоції, почуття, підсвідомо сприймаючись як модель
світобудови. Філософське усвідомлення поняття пустоти пронизує
архітектурну творчість і сприйняття споруди навіть сьогодні. Саме за
допомогою пустоти передається відчуття нескінченності простору і
його глибини, підкреслюється естетика простоти і виразності.
Проміжок – як провідний принцип світорозуміння, плавно перетікання з одного в інше з відсутністю різких меж. Проміжна зона знаходить своє втілення в традиційній архітектурі у вигляді енгава, яка
«призначена для того, щоб висловити зв'язок між природою та архітектурою, і об'єднати разом різні архітектурні групи». За допомогою га239

лереї архітектура Японії зв'язується з природою, вона відкриває будівлі природі і, в той же час, завдяки їй, природа включається в архітектурну споруду.
Тінь – ядро естетичних уявлень японців. Тінь є обов'язковим заповненням традиційного будинку і основною якісною характеристикою галереї.
Втілення і розуміння центральних категорій у творчості сучасних
японських архітекторів: Маекава Куніо, Танге Кендзо, Курокава Кісі,
Андо Тадао, Кікутаке Кієнорі. Архітектори вбудовують свої твори в
культурний контекст, в повній мірі використовуючи художні можливості, що надаються комбінацією таких категорій як «пустота», «проміжок» і «тінь» для організації архітектурного простору. Виділені категорії – «пустота» – «проміжок» – «тінь» мають найважливіше значення для сприйняття «японського» простору. Кожен із сучасних архітекторів Японії вибирає свою точку зору на поєднання виділеної смислової тріади, надає своє розуміння традиції. Результатом такого підходу стало філософське осмислення простору, що враховують, крім гармонії з природою, також і гармонійне існування в цьому просторі людини.
ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ
В ЗОНАХ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ
Ворожб'ян М.М.
Науковий керівник – Мартишова Л.С., канд. архіт., доцент
Реновація промислових територій сучасного міста одна з найактуальніших проблем, де реновація – адаптивне використання комплексів будівель і споруд, при зміні їх функціонального призначення і комплексне оновлення архітектурно-ландшафтної міського середовища.
Вирішення цієї проблеми, за рідкісним винятком, знаходиться на рівні
стратегічних концепцій і пропозицій, хоча саме цей напрямок містить
рішення численних соціальних, містобудівних, архітектурних, екологічних, естетичних, психологічних та інших завдань. Промислові райони мають великий містобудівний потенціал, оскільки рекреація - це
специфічний вид діяльності зі своїми особливостями, структурою та
ін.
Питання реорганізації міського середовища шляхом реновації
промислових територій виявився в центрі уваги наприкінці ХХ сторіччя. Особливо це відноситься до питань комплексного вирішення проблем промислових територій в зонах унікальних ландшафтів міста,
рекреаційних територій, а також дослідженню питань, пов'язаних з
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впливом промислових об'єктів на формування ландшафтноархітектурної та просторової композиції міста. Багато промислових
підприємств, що історично розташовані вздовж композиційних осей
міста на його периферії, виявилися сьогодні в межах центральної частини міста, що робить тему ще більш актуальною.
Проблема ландшафтної організації рекреаційних територій, пов'язаних з реновацією промислових районів міста існує в багатьох розвинених країнах. Зарубіжний досвід показує підвищену увагу до
ландшафтної організації в зонах реновації різних просторів міста. Особлива увага приділяється територіям колишніх промислових районів в
зонах унікальних ландшафтів (горбиста місцевість, наявність акваторії,
специфічна рослинність, особливий мікроклімат і ін.). Багато держав
здійснюють масштабні програми організації унікальних ландшафтів
рекреаційних територій в зонах реновації промислових районів міста.
Європейське рішення, реалізоване в останні десятиріччя, – кардинальне перетворення промзон в високотехнологічні, екологічно чисті виробництва, технопарки або житлові квартали, громадські та зелені зони.
ПРИНЦИПИ І ПРИЙОМИ ЛАНДШАФТНОГО ФОРМУВАННЯ
СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
Літовченко А.А.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
Початок двадцять першого століття ознаменувався новим поворотом до проектування і будівництва соціально значущих об’єктів. Їх
багатофункціональність визначила розвиток нових типологічних структур, в тому числі і серед об’єктів спортивного призначення. Поряд з
новими багатофункціональними громадськими центрами культури,
торгівлі, бізнесу, з’являються спортивні, туристичні, де сучасні тенденції в розвитку суспільства і спорту зумовлюють прагнення до зближення рівня об’єктів для професійного і аматорського спорту, де проектуються простори універсального використання, де функціональне
насичення засноване на привабливості для спортсмена, для жителя
міста, адміністрації, інвестора. Включення таких комплексів в містобудівну тканину необхідно розглядати як створення сприятливого середовища для суспільства, де незалежно від інших умов формується
здорова, цілеспрямована особистість.
На відміну від великого числа типів громадських споруд, які
пройшли тривалу еволюцію впродовж століть, спортивні споруди мають дуже невеликий досвід експлуатації. Тривалий застій в будівництві споруд для спорту і активного відпочинку змінився бурхливим їх
241

розвитком. Україна в 2010 році проголосила туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки і створює
сприятливі умови для туристичної діяльності. Проголошено, що основними напрямами державної політики в галузі туризму є:
- залучення громадян до раціонального використання вільного
часу;
- проведення змістовного дозвілля;
- ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним
середовищем;
- організація оздоровлення населення.
Перераховані вище фактори вказують на те, що сьогодні роль архітектури в розвитку національного туризму і в удосконаленні спортивно-туристичних об’єктів дуже актуальна.
Проблемою даного дослідження є недостатнє використання особливостей природньої основи для формування спортивно-туристичних
комплексів засобами архітектурно-містобудівної композиції. Метою
дослідження є визначення принципів та прийомів ландшафтного формування спортивно-туристичних комплексів.
Проблемам формування спортивних комплексів присвячені роботи наступних авторів: JI. В. Аристової, Е. Н. Барнабішвілі, Е. П. Голубєвої, А. Ю. Кістяківського.
У роботах цих та інших фахівців міститься системний аналіз соціальних, функціональних, містобудівних, об’ємно-планувальних і
композиційних рішень формування громадських комплексів.
Однак, сучасні тенденції в розвитку суспільства, спорту і туризму
зумовлюють необхідність в розробці нових підходів до архітектурної
організації багатофункціональних спортивно-туристичних комплексів,
використовуючи особливості природньої основи для формування цих
об’єктів засобами архітектурно-містобудівної композиції. Тому подальше вивчення даної проблеми становить науковий інтерес.
ЕКОРЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ
ВЕЛИКИХ МІСТ
Безпала О.В.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
Розвиток більшості сучасних великих міст виявляється
пов’язаним з проблемою реконструкції територій промислових комплексів. Це обумовлено тим, що частина промислових комплексів перестали виконувати пряму задачу, а в ряді випадків взагалі виявляються зупиненими.
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Зосередження різних підприємств у містах, інтенсивно забруднюючих атмосферне повітря, ґрунти, воду і природно-ландшафтні
комплекси, істотно впливає на здоров’я людей і на екологію в цілому.
Актуальною стає задача проведення робіт по реконструкції промислових територій і створенню умов сталого розвитку міста.
Екореконструкція дозволяє зберегти об’єкт змінивши його функціональне призначення і поліпшити існуючий екологічний стан території.
Даний напрямок є новим і передбачає аналіз ступеня забрудненості території та розробку методів по найбільш ефективному її відновленню і подальшому використанню. Важливим також є впровадження
екотехнологій при перетворенні існуючого об’єкта. Основні принципи
екореконструкціі: принцип екологічної наступності (збереження і підпорядкування природньому ландшафту), принцип системності, принцип біопозитивності (створення максимально наближеного до природи
середовища), принцип соціальної спрямованості. Екореконструкція відновлення природної рівноваги, техногенного ландшафту та будівель
з використанням природних компонентів.
Принципи екореконструкції широко використовуються у світі,
наприклад The High Line, Нью-Йорк, США; Tianjin Qiaoyuan Park, Китай.
Усі ці території несли у собі загрозу для людей та екологічного
стану, сьогодні ж вони навпаки відновлюють та підтримують екологію
та забезпечують місто новими місцями тяжіння та формують неповторний образ міста. Таким чином, райони, які раніше були депресивними, починають відновлюватись та розвиватися за рахунок «привабливості» як для населення так і для інвесторів.
На території Харкова також існує ряд промислових територій, які
потребують відновлення. Застосування екореконструкціі дозволить
зберегти сформовані містобудівні вузли, надасть можливість створити
новий центр, що включає в себе все необхідне для функціонування
району, дозволить «оздоровити» територію і дасть новий цікавий
об’єкт, який стане місцем притягання для мешканців та інвестицій.
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ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ МЕЖ
КОМПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЛАНДШАФТНОРЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
Пономаренко В.І.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
Формування просторових меж в структурі ландшафтнорекреаційних комплексів міського середовища, взаєморозміщення і
взаємодія житлових, громадських, природних та інфраструктурних
складових стає більш важливим завданням, але в той же час виникає і
суттєва проблема.
Дослідження композиційної ролі просторових меж архітектурномістобудівної структури є актуальним, оскільки це пов’язано зі ще недостатньо вивченим питанням відчуття людиною простору, відчуттям
себе в навколишньому середовищі і оцінюванням цього середовища як
комфортного. Межі служать суттєвим організуючим фактором простору, вони є невід’ємною частиною образу, який формується в свідомості
людини. Функцією меж є тільки розмежування, в той час як її образ
має безліч інтерпретацій – перегородка, зв’язка, перехід, поріг і т. д.
Таким чином межа є сильним бар’єром, це скоріше «шов», уздовж якого міцно з’єднуються два простори. Межа – це відчуття затишності,
впорядкованості простору, орієнтації. Отже, виникає проблема невідповідності функції і образу меж в архітектурно-просторовому середовищі міста. В ході даного дослідження необхідно сформулювати принципи формування просторових меж в композиційній структурі на прикладі ландшафтно-рекреаційних комплексів, виявити і обґрунтувати
композиційні принципи дії обмеження простору в архітектурномістобудівних структурах через виявлення естетико-емоційних аспектів їх сприйняття.
Міське середовище має два основних типи простору: відкриті і
закриті. До відкритих міських просторів належать незабудовані території, це водно-зелені системи, проспекти, набережні, пішохідні зони,
площі, бульвари та інші елементи, які складають систему відкритих
просторів. Коли людина знаходиться в таких просторах, то вона менше
захищена від впливу природи. Також важливою характеристикою просторових систем є візуальний зв’язок. У міській структурі важливим
аспектом сприйняття простору є потреба фіксації просторових меж,
початку і кінця, яка закладена в людині ще на рівні архаїчної свідомості, як архітектурне вираження ситуації зіткнення якісно різнорідних
просторів у вигляді бінарних опозицій.
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Межі служать організуючим фактором простору. Безперервність
меж, близькість частин між собою, повтор ритмічних інтервалів, схожість, однорідність або гармонійна впорядкованість – ці якості полегшують сприйняття складного простору. Просторовими межами можуть виступати: міська забудова, лінійний парк, бульвар, огорожа, перепади рельєфу, межі середовища, малі архітектурні форми – ці елементи сприяють «зчитуванню» людиною підсвідомо характеру меж та
ідентифікувати простори на інтуїтивному рівні.
Просторова структура міського середовища являє собою «каркас», утворений вуличною мережею, природним ландшафтом, архітектурними спорудами та іншими середовищними об’єктами і системами.
Більшість міських просторів зливаються, «перетикають» один в одного, складаючи безперервний ланцюг різних «галузей діяльності» і вражень. При цьому просторові межі в міському середовищі або чітко не
виявлені або взагалі відсутні, що ускладнює орієнтацію людини в просторі. Це ставить перед проектувальниками особливе завдання:
а) вміти «розділити» засобами архітектури суміжні простори, що
зливаються разом;
б) знати прийоми «з’єднання», гармонізації не тільки функціональних процесів, але і вражень від різних куточків міста, що примикають один до одного.
Таким чином, важливим аспектом сприйняття простору є потреба
фіксації просторових меж, початку і кінця, яка закладена в людині ще
на рівні архаїчної свідомості, як архітектурне вираження ситуації зіткнення якісно різнорідних просторів у вигляді бінарних опозицій.
ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ
З ПРОБЛЕМНОЮ ЕКОЛОГІЄЮ
Хрущ А.А.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
Навколишнє середовище є невід’ємною складовою життя кожної
людини. У той же час енергія, що отримується за рахунок природних
ресурсів, є опорою сучасності. Сучасна енергетика тягне за собою погіршення екологічної структури на всіх рівнях, як локальних, так і глобальних, але на даному етапі без неї людство не може рухатися вперед.
Екологічна ситуація в світі з кожним роком все погіршується, тому проблема впливів енергетичних станцій на навколишнє середовище
стає особливо актуальною.
Найбільше екологічне навантаження несуть теплоелектростанції,
зокрема минулого століття. Це обумовлено тим, що в період станов245

лення енергетики більше керувалися економічною стороною, ніж екологічною. В результаті згорання ресурсів в атмосферу виділяється численна кількість речовин, які негативно позначаються на оточенні. Так
само в результаті роботи ТЕС під величезний вплив потрапляють прилеглі водойми, які в підсумку страждають від теплового забруднення.
У більшості випадків повністю вирішити проблему теплоелектростанції неможливо. Однак потреба в енергії зростає, аналогічно з
цим і зростає кількість шкідливих викидів. Серед яких особливо небезпечні діоксид вуглецю, оксид азоту та діоксид сірки.
В результаті викиди теплоелектростанції негативно позначаються
на навколишньому середовищу. Вивчення і рішення проблем впливу
ТЕС є важливим питанням, що обумовлює актуальність даної роботи.
У зв’язку з тим, що не можна вплинути на хід роботи застарілих теплоелектростанцій, можливо, варто звернутися до методу зміни ландшафтних територій для стабілізації проблеми з екологічним навантаженням.
У світовій практиці для цього використовується збагачення буферних зон і зелених насаджень прилеглих територій породами дерев,
стійких до даних забруднень, що забезпечує збільшення кисню. Також
створення штучних водоймищ та рельєфу території, змінюючи при
цьому напрями повітряних мас і атмосферного тиску, що забезпечує
зниження рівня забруднення повітря в розташованих поблизу населених пунктах.
Як приклад таких рішень можна розглянути дослідження англійського соціолога Е. Говарда на початку XX століття. В основі роботи
пропонувалося оточувати житлові квартали садово-парковим поясом,
що покращувало екологію міських територій і забезпечувало тісний
зв’язок міста з природою.
Також варто відзначити технологічний аспект зниження рівня викидів і необхідність в переобладнанні застарілих підприємств.
Сучасні вимоги підвищення якості середовища для забудови територій пов’язані з подоланням негативних наслідків урбанізації. Прояви порушення екологічної рівноваги призводять до необхідності пошуку нових технологій для відновлення порушених територій. Традиційно зони близького сусідства промислових і житлових функцій розглядаються як санітарно-захисні або як контактно-стикові. Дана територія схильна до взаємної інтеграції, якій властивий комплекс проблем: невпорядковане розташування промислових, комунальних і
сельбищних зон, складна екологічна та соціальна обстановка, відсутність композиційно-естетичного єдності міського середовища.
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Таким чином, вирішення проблеми забруднення житлових територій являє собою комплекс заходів, який стосується різних видів галузей, серед яких на перший план виходять екологія, інженерія та містобудування.
Завдання, поставлені перед містобудівниками, складаються в
розробці планувальних рішень, що регулюють як взаємне розташування сельбищних, промислово-комунальних, рекреаційних та інших зон,
так і використання спеціальних прийомів планування, забудови та озеленення, які зможуть забезпечити найкращі умови дезактивації небезпечних впливів, враховуючи всі аспекти негативного впливу промислових підприємств на жителів населеного пункту і в цілому на навколишню територію.
РОЛЬ ПРОСТОРОВО-СТРУКТУРНОГО ЧИННИКА
У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ МІСТА ХАРКОВА
Жагрін С.С.
Науковий керівник – Соловйова О.С., канд. мист., доцент
Актуальність виявлення просторово-структурного чинника у формуванні міста як сталого феномена декларується в архітектурній науці і практиці. Але путі досягнення переконливих досліджень у цій області відрізняються, як і має бути в професійній спільноті. Місто виникло внаслідок бажання людини просторового освоєння середовища її
мешкання. У ході еволюції міста – з первісних поселень доісторичної
доби – до сформованих соціально-економічних і територіальнопланувальних містобудівних утворень сучасності – виникла необхідність пізнання міста як об’єкта нагляду, оцінки і прогнозування його
поведінки.
Проблемами міста, як середовища сталого розвитку, займаються
не тільки архітектори, містобудівники і урбаністи, а й соціологи і економісти, екологи і кібернетики, біологи і семіотики, політики і менеджери, філософи і методологи (Задірако П.С., Лисенко В.А., Carmela
Crescenzi, Мікуліна К.М., Благовідова Н.Г., Лежава І.Г., Єгоров Ю.І.,
Божко Ю.Г. та інші). Проблема полягає у виробленні критеріїв дослідження просторово-структурних чинників сталого розвитку міста як
цілісної містобудівної системи. Така проблема породжує ряд завдань,
таких як – дослідження процесів структурування за принципом просторової ієрархії, основними елементами якої є міські, районні та мікрорайонні об’єкти і відображення цих процесів у просторовокомпозиційній структурі.
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Мета дослідження – виявлення засобів побудови просторовоструктурної єдності як чинника сталого розвитку міста. До такого чинника належить образно-просторова система, що складається, зокрема,
із потенційних та освоєних базових ландшафтно-урбанізованих елементів – виразних панорам і видових картин різних структурноієрархічних рівнів.
Для міста-мегаполіса Харкова система панорам і крупних видових перспектив є візитною карткою міста. Вона дає уявлення про місто
в цілому, оскільки вона сприймається (з дальніх під’їздів) як цілісна
картина, тобто не розділена на окремі об’єкти. В просторовоструктурному сенсі панорама є відображенням і «підсилювачем» структури ландшафту, що відповідає одному із основних завдань архітектурних побудов. Оскільки панорами «прочитуються» при зовнішніх
під’їздах до міста або з видових плацдармів у самому місті на крупні
відкриті міські простори, то вони (панорами) є втіленням стику контрастних просторових співставлень. Цей рівень сприйняття виявлено як
зовнішній - вищий. Внутрішні міські перспективи, що відповідають
нижчим рівням сприйняття, вбудовуються в загальну цілісну просторово-структурну систему. Послідовний перехід просторів у напрямку
домінуючого об’єкту дає картину загальної естетичної єдності. Загальна просторова єдність середовища створює відчуття стабільності, надійності, усталеності.
Таким чином, можна зробити наступні висновки.
1. Просторово-структурна компонента є одним із чинників сталого розвитку міста як естетично затребувана категорія.
2. Одним із критеріїв побудови просторово-структурної єдності
є використання принципу ієрархії.
3. Принцип просторової ієрархії відображає структурновізуальні характеристики відкритих просторів міста як системи розвитку архітектурного сюжету – при під’їздах по заміських автомагістралях та з головних міських вулиць. Ці структурно-візуальні зв’язки відбиваються у містобудівних вузлах, що прочитуються у панорамах у
виді акцентів- архітектурних комплексів.
4. Для міста-мегаполіса Харкова, що має програму довгострокового розвитку на 2030 рік має бути пропонована програма прогнозування композиційного розвитку міста.
5. Можна стверджувати, що одним із просторово-структурних
чинників формування довкілля є панорами. Вони виступають у ролі
носіїв архітектурно-ландшафтної цінності, а значить – неповторності
міста. Однією з таких візиток є панорама Журавлівських схилів міста
Харкова, яка формується східним схилом центрального плато і відкри248

вається з однієї з центральних міських автомагістралей – вулиці Весніна.
ТУРИСТИЧНЕ ОСВОЄННЯ РЕЗЕРВНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ
ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛА МЕЧНІКОВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Бусєл А.О.
Науковий керівник – Вітченко Д.М., ст. викладач
Висновки науковців доводять, що негативні аспекти технічного
прогресу та урбанізації привели до відчутних деформацій довкілля.
За дослідженнями соціологів, у суспільстві накопичується втома
від техногенної цивілізації, виникає потреба у поверненні до природи,
відриву на певний час від урбанізованого середовища. Це обумовило
появу нових форм активного дозвілля у векторі «історія – екологія».
Увагу туристів все більше привертають периферійні аграрні території,
котрі до недавнього часу не вважалися рекреаційними зонами.
Тяжіння сучасних проявів туристичної діяльності до територій
рекреаційного резерву часто обумовлене розташованими в сільській
місцевості об’єктами культурної спадщини й їх комплексами та
пов’язане зі створенням на їх базі екологічно-просвітницьких, рекреаційно-туристичних центрів. Значно підвищуючи рекреаційний потенціал, вони створюють передумови для покращення економіки регіонів
та реабілітації місцевих об’єктів культурної спадщини.
Прикладом такого комплексу об’єктів культурної спадщини служить територія колишньої садиби Мєчнікових у с. Мечнікове Токарівської сільської ради Дворічанського р-ну Харківської обл. Село Мечніково (первісна назва Панасівка) в 19 ст. було у власності відомої
дворянської родини Мєчнікових. В селі пройшли дитячі роки майбутнього Нобелівського лауреата в галузі фізіології та медицини (1908 р.),
всесвітньовідомого науковця І.І. Мєчнікова (1846-1916 рр.).
Збережена історико-культурна спадщина та природні об’єкти на
території села представлена комплексом об’єктів таких видів:
- Садово-паркового мистецтва: залишки парку 19 ст. із ставком та
криницею;
- Ландшафтні: прилеглий природний степовий ландшафт із чашоподібними балками, пагорбами та рукотворним 200-х літнім дубово-ясеневим лісом на південно-західній околиці села;
- Історичні: руїни людської (будинку для прислуги); льох із циліндричним цегляним склепінням, рештки стін садибного будинку Мєчнікових 19 ст. включені у більш пізню будівлю. Не збереглися госпо249

дарські будівлі садиби. Будівлі колишньої панської садиби формували
великий господарський двір садиби, який зараз зайнятий ділянками
приватних садиб мешканців села.
- Археологічні: 11 курганів, розташовані навколо села.
Руйнування об’єктів комплексу споруд садиби Мєчнікових актуалізує проблематику його реставраційного відтворення згідно положень Порядку відтворення визначних пам’яток архітектурномістобудівної спадщини. У відтвореному за аналогами садибному будинку має розміститися музей родини Мєчнікових. Так само можуть
бути відтворені втрачені паркові об’єкти. Але реалізації цього підходу
заважає брак наявних іконографічних та описових матеріалів.
До того ж, накопичений науково-практичний досвід свідчить, що
реконструкції не можуть замінити артефакту, втрачену матеріальну
структуру об’єкту культурної спадщини відновити неможливо.
Але можна культивувати туристичну функцію села, спираючись
на збережену історико-культурну спадщину та природні ресурси.
Село включено у туристичний маршрут «Золоте кільце України».
У селі активно розвивається зелений туризм: діє гостьова садиба «Родинна хата». В сільському клубі відкрита музейна експозиція присвячена родині Мєчнікових, проводяться виїзні наукові читання та концерти присвячені пам’яті І. І. Мєчнікова. Планується проведення літніх
практик студентів-біологів та художніх пленерів.
Ці культурні явища у недалекому майбутньому, при стабільному
розвитку, можуть сформувати на території села і сільської ради нові
типи рекреаційних об’єктів: оздоровчі центри аромотерапії та іпотерапії, експедиційні бази науковців (археологів, біологів), впорядковані
території для проведення масових заходів екологічного спрямування
(етнічних фестивалів, виїзних наукових семінарів, тощо) біля території
пам’яток культурної спадщини та природи.
Опрацювання цих типів об’єктів розкриває широкі можливості
для освоєння та використання резервних рекреаційних земель із застосуванням сучасних архітектурних концепцій застосування переосмисленої культурної спадщини регіону й принципів екологічної архітектури та буде апробоване в дипломному проекті бакалавра на кафедрі
містобудування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
Тема проекту – туристичний центр, поєднує у собі вищевказані
функції готелю, оздоровчого та екологічно-просвітницького центру,
експедиційної бази науковців та студентів (археологів, біологів, етнографів, тощо), місця проведення виїзних наукових семінарів, масових
заходів екологічного та культурного спрямування.
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ШЛЯХИ РЕКРЕАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕЗЕРВНИХ
ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Сєлєзньов Є.І.
Науковий керівник – Вітченко Д.М., ст. викладач
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як складова
процесу глобалізації, виводить на новий рівень розвитку туристичнорекреаційну діяльність, сприяючи розвитку економіки регіонів.
Окупація Криму Росією в 2014 р. фактично виключила найрозвинутіший туристичний регіон держави з мережі міжнародних та внутрішніх рекреаційних центрів. Водночас Україна має приморські території, які до недавнього часу вважалися рекреаційним резервом.
На тлі існуючої політичної та економічної ситуації виникла необхідність у програмі своєрідної культурно-економічної експансії резервних рекреаційних територій узбережжя Чорного та Азовського морів.
Системне утворення на цих територіях низки рекреаційних комплексів
сприятиме розвитку економіки, утворенню нових робочих місць, збалансуванню рекреаційного навантаження на територію, формуванню
позитивному іміджу держави у регіоні.
Непривабливість та одноманітність степових ландшафтів Українського Причорномор’я та Приазов’я, при сприятливих кліматичних
умовах можуть бути компенсовані якістю антропогенного середовища,
а насиченість територій пам’ятками археології та природи обумовлює
особливій підхід до формування середовища.
Науково-методичні основи цього питання розроблялися у роботах Т.Ф. Панченко, Т.В. Устенко, аналіз і систематизація територій
розглядалася у статтях Н.М. Сажнєвої.
На сьогоднішній день маємо багато прикладів рекреаційного
освоєння рекреаційних регіонів в інших країнах. Час показав не тільки
позитивні але й негативні сторони подібних проектів. До останніх насамперед слід віднести нестримну урбанізацію узбережжя та його перетворення на суцільну стіну з курортних будівель. Нові курорти на
узбережжі швидко перетворюються у маєтки чи будинки з квартирами для відпочинку, які своїм виглядом дуже нагадують багатоповерхову стандартну забудову спальних районів великих міст. Окрім того,
результати моніторингу стану рекреаційного будівництва показали, що
найбільш швидко розвивалися кемпінги, наметові й автотрейлерні
містечка, тощо.
Постає питання у пошуку нових типів діяльності, які б обумовили появу об’єктів, які зроблять середовище більш цікавим при униканні надмірної урбанізації. Поява нових активних форм дозвілля, що ба251

зуються на екологічному та аграрному туризмі, етноісторичному моделюванні, екстремальних видах спорту, тощо, потребує формування
нових типів рекреаційних об’єктів. Для їх розташування і можуть бути
залучені резервні рекреаційні та безперспективні аграрні території.
При досягненні стабільного розвитку вони можуть формувати таки
типи рекреаційних комплексів:
- Туристично-рекреаційних центрів різного тематичного спрямування та рівня комфортності;
- Впорядкованих туристичних маршрутів із мережею місць для
відпочинку та стоянок автотранспорту.
- Адаптованих до потреб рекреації промислових споруд 20 ст.;
- Центрів і таборів різного роду релігійних та громадських організацій.
- Таборів аматорів «екстремальних» видів спорту, клубів історичної реконструкції;
- Експедиційних баз археологів та центрів експериментальної археології, археологічних скансенів;
- Організованих територій для проведення масових заходів різних
напрямків поруч із пам’ятками культурної спадщини та природи.
Опрацювання нових типів рекреаційних об’єктів розкриває широкі можливості для освоєння резервних земель із застосуванням сучасних архітектурних ідей та концепцій, залученням переосмисленої
спадщини древніх місцевих культур та принципів екологічної архітектури, що передбачає поєднання факторів екологічності будівництва,
матеріалу та експлуатації.
Розробка подібних об’єктів це шлях до глибинного розвитку прибережних територій. Екологічні матеріали, архітектурні форми, гармонійні із регіональним ландшафтом, адаптовані до сучасних потреб
можуть формувати новий стиль в архітектурі – так званий «екологічний історизм».
МІСТОБУДІВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ «ІДЕАЛЬНОГО
МІСТА»
Півень Д.В.
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент
«Ідеальне місто» – теоретична ідея, що полягає в створенні поліса, який би задовольняв абсолютно всім потребам і вимогам соціуму.
Основним фактором, який впливає на концепцію «ідеального міста», є
сам проектант, який, в свою чергу, схильний до впливу замовників,
споживачів кінцевого продукту-городян; а також економічних, політе252

хнічних, соціально культурних умов, кліматичних особливостей і традицій регіону, де народився і жив архітектор і т. п. Таким чином, проект міста, його особливість та «ступінь ідеальності» є відображенням
особистого уявлення конкретної людини.
Починаючи з I ст. до н. е., планувальні рішення багато в чому були обумовлені бойовими завданнями і створювалися на основі військових таборів, часто мали прямокутно-планувальну систему. В епоху
Ренесанса проекти міст представляли собою різні об’ємно-просторові
композиції фортеці. Цей період був цікавим появою нових ідей і уявлень про «ідеальне місто», що не мали аналогів в минулому, які можна
об’єднати в групу міста-фортеці або зіркоподібні міста. Фортифікаційний фактор визначив і внутрішнє планування «ідеального міста» епохи
Відродження. Зіркоподібна форма плану виникла в результаті рішення
у сфері оборони [3]. Міста-утопії з’явилися на початку XVI століття. Їх
виникнення пов’язане з появою літературних романів про подорожі,
пригоди і відкриття нових незвіданих світів. Автори закладали в свої
твори ідеї рівності, комуни, уявлення про ідеальне суспільство, яке,
зрозуміло, має бути в ідеальному поселенні. На зламі XIX – XX століть
виникли нові концепції містобудівного розвитку: «Місто-сад» Е. Говарда, «Індустріальне місто» Тоні Гарньє, «Лінеарне місто» Артуро Соріа-і-Мата, концепція реконструкції міст Ж. Енара і багато інших. Сучасним прикладом концепції ідеального міста є проект «Венера» Жака
Фреско і Роксани Медовс. Проект пропонує кругової план міста, який
буде використовувати найскладніші доступні ресурси і методи будівництва. Його геометрично елегантне і ефективне кругове розташування буде існувати в оточенні парків і садів, які мають бути включені в
проект міста.
Проаналізувавши досвід в проектуванні і будівництві міст, можна
відмітити, що ідеї «ідеального міста» не втрачають своєї актуальності.
Так як і раніше існує потреба в переосмисленні та створенні нових
концепцій розселення динамічно зростаючого населення нашої планети. Концепції лише змінюються візуально, вбираючи і впроваджуючи
сучасні досягнення людства у сфері інженерії, IT технологій, культурній сфері і т. п.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ «ПЕРЕХОПЛЮЮЧИХ»
ПАРКОВОК У СТРУКТУРІ НАЙБІЛЬШОГО МІСТА
Колеснік К.Ю.
Наукові керівники – Древаль І.В., д-р архіт., доцент,
Пономарьов В.В., доцент
В даний час однією з найбільш актуальних проблем найбільших
міст є перевантаженість вулично-дорожньої мережі потоками автомобілів, кількість яких збільшується щороку. Найбільше транспортне
навантаження на вулично-дорожню мережу міста припадає на ранковий і вечірній час «пік», коли кількість транспортних засобів на дорогах міста максимальна. Також характерна спрямованість найбільших
потоків: в бік центра міста вранці, і від центру ввечері. [1]. Така ситуація пояснюється тим, що в центральній планувальній зоні міста зосереджена велика частина ділового життя міста, а значить місць прикладання праці. Завантаження основних магістралей міста настільки велика, що час, який потрібен автовласникам для досягнення центру міста,
набагато перевищує комфортні межі. Низька швидкість руху, велика
кількість витраченого на поїздку часу створюють стресові для автовласників умови руху, генерують цілий комплекс проблем – транспортних, психологічних, екологічних, економічних. Дане питання має також соціальний і естетичний аспект.
Ефективним вирішенням даної проблеми є створення системи
«перехоплюючих» парковок. «Перехоплюючі» парковки часто розташовують на вхідних магістралях міста в великих пересадочних вузлах,
поблизу станцій метрополітену або зупинок наземних видів транспорту. Робота окремої стоянки не може активно вплинути на транспортну
ситуацію, в той час як їх сукупність результативна.
Керуючись світовим досвідом можна встановити, що «перехоплюючі» парковки вирішують транспортну проблему і користуються
попитом у мешканців. Так, встановлено, що в м. Мілуокі (США)
66 ... 73% пасажирів різних видів маршрутного пасажирського транспорту є водіями і пасажирами автомобілів. [2]
Звільнення центра міста від індивідуального транспорту сприяє
поліпшенню привабливості міста як для жителів так і для туристів,
формує естетичний образ міста і в цілому поліпшує якість життя в місті. Перенавантаження транспортним рухом транспортних мереж призводить до загострення транспортних проблем, зниження ефективності
та безпеки руху. У містах світу для скорочення обсягів руху індивідуального транспорту і підвищення привабливості маршрутного пасажирського транспорту використовують «перехоплюючі» парковки. Аналіз
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результатів використання такого засобу в містах світу показує їх ефективність. Дослідження досвіду формування «перехоплюючи» парковок
є однією з першорядних завдань, необхідних для формулювання архітектурно-містобудівного формування «перехоплюючих парковок» і
набуває особливої актуальності у зв'язку з необхідністю розгляду
впровадження системи «перехоплюючих» парковок в м. Харкові.
АРХІТЕКТУРНА БІОНИКА – МОВА СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Ковальова А.В.
Науковий керівник – Богданова Л.О., ст. викладач
Нещодавно, в сучасній архітектурі, сформувався такий науковий
напрям, як – біоніка. Від грецького, Біоніка – це життя.
Біоніка в архітектурі, по суті – це прикладна, тобто наука, що має
практичне застосування, яка торкається організації різних систем і
технологій, де в основі лежатимуть властивості і функції природних
об'єктів.
У наш час – це одно з напрямів постмодернізму, відмінна риса
якого застосування обмежених форм і природне їх об'єднання з довкіллям, що прогресивно розвиваються. Ще з давніх часів люди звикли
запозичувати архітектурні лінії і об'єми у природи. Це привело до надзвичайних змін сучасної архітектури.
Можна сказати, що неофіційному «батьком» біоніки являється
найбільший генії людства – Леонардо да Вінчі. Якщо подивитися на
його креслення літальних апаратів, то неважко помітити, що в них він
намагався відтворити ті ж механізми, які використовують у своєму
житті птаха, коли намагаються створити підйомну силу для польоту.
У двадцятих роках ХХ в. у Німеччині та Нідерландах, виникла
нова архітектурна течія, якій було властиво спотворювати загальноприйняту форму лише для досягнення видовищності об'ємів експресивної архітектури. Вони нагадували природні утворення: гори, пагорби,
ліси і прекрасно вписувалися в існуючий ландшафт.
Першим же, хто почав використати принципи біоніки в архітектурі був великий архітектор Антоніо Гауди. Саме йому вдалося не лише відкрити декоративні елементи природи в архітектурі, але і надати
спорудам подібність навколишньої природи. У сучасній архітектурі
спроектована і побудована велика кількість житлових будівель за проектом Антонио Гауди. А так само монастир Гюєрь, знаменитий
«Sagrada Familia» у Барселоні і нині залишаються і неперевершеними
архітектурними шедеврами і, одночасно, найбільш талановитим і ха-
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рактерним прикладом асиміляції архітектурних природних форм – їх
застосування і розвитку.
Детально вивчав цей напрям в архітектурі Лебедєв Ю.С., методи
архітектурної біоніки, механізм пізнання і практичні реалізації взаємозв'язку архітектури і живої природи.
Основне завдання біоніки в архітектурі – це пошук оптимальних
рішень у будівництві в уподобанні до природних систем.
Прикладами біонічної архітектури є Сіднейський оперний театр
арх. Йорна Утзона і храм Лотоса в Індії, побудований за проектом Фариборза Сахба.
На початку ХХІ ст. біоніка в архітектурі знаходиться на новому
витку еволюції завдяки розвитку технологій будівництва і виникненню
цифрового об'ємного проектування. Звертаючись до органічних форм
природи, сучасна архітектура поєднує в собі риси футуризму, структуралізму, біотека і характеризується, як архітектура в стилі лінійної архітектури (дігітальної).
Бельгійський архітектор Вінсент Коллбаут розробив своєрідне
«зелене місто» – групу еко-хмарочосів, скляних модулів, що є «стопкою», схожих за формою з морською галькою. У систему органічних
хмарочосів включені ферми по вирощуванню сільськогосподарських
культур. Виходячи із задуму архітектора, електропостачання хмарочосів робитиметься тільки з використанням енергії сонця і вітру.
Інший проект цього плідного на ідеї архітектора – гвинтоподібний хмарочос, що несе у своїй архітектурі риси біоніки і викликає асоціації з ланцюжком ДНК. Хмарочос-сад побудований в Тайбее (Тайвань) в 2016 році. Двадцятирівнева будівля складається з центрального
стержня, навколо якого закручені дві спіралі відособлених об'ємів. На
кожному поверсі розміщений фруктовий сад і город, система збору
дощової води і переробки органічних відходів, а також власна сонячна
електростанція. Низьке енергоспоживання і формування якийдружньої системи - основні складові концепції Вінсента Коллбаута для
будівництва житла ХХІ ст.
Технократичний розвиток останніх десятиліть майже повністю
підпорядкував собі спосіб життя людини. Це привело до того, що поступово, крок за кроком, людство вийшло зі своєї екологічної ніші
мешкання на планеті. Фактично, ми стали жителями штучної «природи», створеної із скла, бетону і пластика, екологічна сумісність якої з
життям живого організму неухильно прагне до нуля. І чим сильніше
штучна природа захоплює живу, тим виразнішою стає глибинна туга
людини по природній природній гармонії. Тим яскравіше проявляється
бажання переламати ситуацію, знайти ту золоту середину, яка відно256

вила б рівновагу між технічним прогресом і людиною як явищем природи. Одним з таких способів відновлення рівноваги, повернення до
природи і стала архітектурна біоніка.
НОВА АРХІТЕКТУРА В ІСТОРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
(НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКІВ)
Козлицька С.Д.
Науковий керівник – Богданова Л.О., ст. викладач
Харків є одним із найвидатніших міст нашої держави, відомий
культурний та історичний центр Лівобережної України, у якому кожна
епоха представлена своєю архітектурою. Тут старе та нове поєднуються у єдине ціле. «Архітектура – це застигла музика», тому кожен архітектурний пам’ятник повинен нести історію про свою епоху наступним поколінням, а нащадки у свою чергу зобов’язані зберігати їх. Проте час не стоїть на місці, і в архітектурі з’являються нові стилі, що поступово захоплюють все більший і більший простір нашого міста. Перед нами постає важке завдання: як зберегти автентичність історичних
пам’яток міста Харкова у гармонії із сучасною архітектурою, яка поступово проникає у історичне середовище.
Метою даної роботи є дослідження поєднання будівель історичного значення міста Харкова на прикладі Волзько-Камського банку
(театру ляльок) та сучасної реконструкції історичного музею, а також
проведення стислого аналізу сучасного архітектурного образу нашого
міста.
Масштаб банківського будівництва у Харкові на межі
ХІХ-ХХ ст. вражає. Звичайно, ми б не змогли зараз милуватися цими
будівлями, якщо б не талант видатного О.М. Бекетова, завдяки якому
Харків набув неповторних рис свого архітектурного образу. В ряду
банківських палаців на площі Конституції троє спроектовані Бекетовим особисто, і один – за різними відомостями – сумісно з архітектором В.В. Величко. Колишній Волзько-Камський банк домінує в ряду
будівель східної сторони площі Конституції й зараз, головним чином
не стільки за рахунок кількості поверхів, скільки завдяки міцності,
широті та об’єму декоративних елементів фасаду. В радянські часи
споруда була переобладнана під театр ляльок, з’явилася мозаїка із зображенням дітей на фронтоні авторства А. Щєглова. Інтер’єр було
прикрашено чеканним панно та вітражами (Ю. Брезвін, В. Маяцький,
А. Щєглов). З огляду на сучасне призначення будівлі ці зміни виглядають у художньо-композиційному плані досить доречними.
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Ще одним прикладом вдалої реконструкції може слугувати будівля історичного музею. Його східний фасад оформлено у вигляді скляного куба, який підтримують опори у вигляді дерев – як символ історії
та природи. Таке архітектурне рішення не руйнує структуру та концепцію історичного музею і композиційної цілісності площі Конституції,
навпаки пов’язує будівлю із сучасністю.
Дуже прикро, що гармонія «старого» та «нового» зберігається не
завжди. Таким прикладом, я вважаю, є будівля офісно-торгівельного
центру «Platinum Plaza», що знаходиться по вул. Сумській (арх.
О. Дроздов). Діалог між конструктивізмом та традиційною й вишуканою архітектурою модерну ХХ ст. не склався, в наслідок цього на
центральній вулиці міста утворився глибокий контраст, завдяки якому
«Platinum Plaza» занадто виділяється з-поміж інших споруд.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що Харків має свою неповторну чарівність, свою душу, яка зберігається в архітектурі ХІХ-ХХ
ст., а також примхливий і своєрідний характер, що знайшов своє відображення в архітектурі сьогодення, яка не повинна бути у дисонансі з
будівлями минулої епохи. Отже, ми – нащадки, яким дісталась місія
зберегти надбання минулих часів та повинні слідкувати за тим, щоб
наше місто зберегло цілісний архітектурний образ.
АРХІТЕКТУРА КЛОДА НІКОЛА ЛЕДУ
Кошель В.А.
Науковий керівник – Єрошкіна О.О., канд. архіт., доцент
Актуальність проблеми полягає у тому що творіння Клода Нікола
Леду є вражаюче сучасними. Ця тема обговорюється в перший раз.
Мета теми: розповісти про життєвий і творчий шлях Клода Нікола Леду.
Клод Нікола Леду народився у Дормані, що у Шампані, у 1736
році. Приїхав у Париж (1750-ті роки), спочатку вивчав мистецтво гравюри, потім вчився у архітектурній школі Ж.-Ф. Блонделя та працював
у бюро зодчого Л.Ф. Труара. Став модним архітектором паризькоі знаті, у 1771 році отримав звання «королівського комісара» і «інспектора
соляних копалень Франш-Конте» (на сході Франції, в басейні Сени), а
у 1773 – звання «королівського архітектора». Перші проекти: Pavilion
Hosquart (1764-1770), шато у Бенувіллі (1768-1775). Слава Леду як видатного архітектора почалась з 1771 року, коливін побудував для мадам Дюбарі елегантний павільйон,зацікавивший багатьох заможних
людей. Потім його ім’я не сходило з уст парижан у зв’язку з побудовою у французькій столиці ряду особняків.
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Архітектор створює план ідеального міста, яким він представляється французу другої половини XVIII століття, вихованому на філософії Просвітництва. Це місто малюється йому живучим струнким
громадським життям, в якому немає місця соціальним конфліктам і
несправедливості, в якій збуваються утопічні мрії Руссо про ідеально
природну і вільну людину. Тому на перший план тут висунуті громадські будівлі – «Будинок братства», «Будинок чесноти», «Будинок виховання», – ці урочисто-символічні назви немов віщують мову майбутніх якобінців.
У своєму місті Леду безповоротно знищує традиції старого, феодального ансамблю. Місто вже не підпорядковане королівським резиденціям або палацам знаті: на сцену виходять нові, демократичні
принципи, засновані на розумній логіці і справедливості. Будинки розташовані вільно, з усіх боків оточені простором і не мають головного
фасаду, зверненого до якоїсь однієї вулиці, – все фасади рівні, однаково великі. Леду не дозволяє жодної стіні залишитися невиразною службовою площиною: всі вони повинні бути архітектурними акцентами,
твердо і вагомо розставленими в просторі. Замість стихійно сформованого тісного хаосу феодального міста виникають струнко організовані
перспективи, широкі і просторі, повні світла і повітря.
Ідеальне промислове місто Леду має напівкруглий план і являє
собою вузол торговельних і дорожніх комунікацій. Його місто уособлює ідею автономних споруд, «вільний союз самостійних блоків». Він
включає гарматну майстерню, ринок, цехи і будинки ремісників. В
цьому немає нічого примітного, але все ж тут ми зустрічаємо ідеї, які
пізніше будуть проповідувати.
На жаль, революція 1793 роки побачила в Леду лише представника старого режиму і припинення будівництва Росією міста соляних
копалень.
Гармонія і природність – основні прийоми Леду. Плануючи будівлю театру в Безансоні, він робить свій знаменитий малюнок: амфітеатр залу для глядачів вписується в людське око. Це демонстративне
визнання того, що свою творчість архітектор підпорядковує доцільності, практичної зручності для людини. Тут ця доцільність укладена
насамперед у легкості і широті зорового охоплення - закони тут диктує
людське око, і, визнавши це, Леду не зупиняється перед справжньою
революцією в інтересах людини.
Висновок: Леду – незвичайне явище, на перший погляд абсолютно виривається з рамок архітектури XVIII століття. У його проектах
виникають дивовижні знахідки, немов передвіщають конструктивізм
XX століття.
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Архітектура Леду завжди монументальна. Але при цьому вона
людяна: вона служить для піднесення, а не для придушення людей, на
відміну від Давньоримської архітектури і навіть архітектури Ренесансу.
Леду був одним з найбільш плідних і оригінальних французьких
архітекторів XVIII ст. Всією своєю творчістю К.Н.Леду доводить високе право на звання творця і новатора, філософа і поета, архітекторапершовідкривача, що перевершує в своїй майстерності саму природу і
прокладає нові шляхи в розвитку людства. К.Н. Леду сучасний і сьогодні. Він і зараз захоплює нас за собою в світ людяності, повний гармонії і краси.
ПАСТІШ – АРХІТЕКТУРА ТА ЇЇ ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНІ
ОСОБЛИВОСТІ. САМОПАРОДІЯ, ІРОНІЯ У КУЛЬТУРІ
ПОСТМОДЕРНУ
Хабарова К.А.
Науковий керівник – Богданова Л.О., ст. викладач
Пастіш є одним із фундаментальних понять філософії постмодернізму, що позначає вільний, гетерогенний. Специфічна постмодерністська пародія, складена з фрагментів різних творів, якась суміш, попурі,
отримала назву «Пастіш». Він вважається основним модусом постмодерністського мистецтва. У ньому відбивається свідома установка на
іронічне співставлення. У західній архітектурі він найбільш яскраво
проявився у 70-роки ХХ ст. Точніше, пастіш – це пародія, така як сам
об'єкт пародії, яка поєднує історичні образи, що втратили статус норми. Седрик Прайз та його концепція щодо змін загальноприйнятих
норм та понять архітектури. Він поступово відкидає монументальність,
образність, форму та саму архітектуру.
Діалогізм, у архітектурі постмодернізму трактується як присутність «іншого». Архітектура сприймається як текст, що складається з
суперечливих висловлювань, гри відмінностей. Подвійне кодування один з основних її принципів діалогізму пастіш -архітектури. Палімпсест – засіб прописування нового тексту по старому. Включення елементів повсякденної «мови» побудовано на прагненні знищити грань
між мистецтвом та не мистецтвом. Ці поняття та ознаки дають можливість зрозуміти постмодерністську «мову». Подвійне кодування як
принцип постмодерністського мистецтва, що полягає в прагненні зробити проекти цікавими для фахівців. Прикладами постмодерних споруд є «ікони» постмодерну – «AT&T Building» Філіпа Джонсона, про-
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ект Френка Гері – споруда Національного нідерландського представництва у Чеській Республіці.
«Універсальні» намагання постмодерністів грунтувалися на прийнятті всього і, зокрема, відмову від судження про якість, від модерністського раціо: тепер немає ні «високого», ні «низького», використовуються всі «мови».
До речі, Дженкс критикував Вентурі за неприйняття ним модернізму, оскільки, ти постмодерніст, тоді намагайся не заперечувати, а
використовувати все та модернізм також. Постмодернізм й визначають
як радикальний еклектизм, що все іронічно переінакшує.
КІНЕТИКА ТА МОБІЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ.
ДИНАМІЧНА АРХІТЕКТУРА
Шепелєва А.С.
Науковий керівник – Богданова Л.О., ст. викладач
Сучасні тенденції показують, що людство стрімко розвивається,
тому тепер однією з найважливіших задач архітектури - також динамічно змінюватися і задовольняти зростаючі потреби населення створюючи більш практичні і в той же час вражаючі споруди. Таким є новий
напрямок в архітектурі як кінетика.
Кінетична архітектура - це архітектура до якої відносяться будівлі, які мають рухомі частини на фасаді або здатні змінювати положення поверхів, при цьому не порушуючи загальну структуру споруди.
Інакше, цей напрям в архітектурі можна назвати динамічним і віднести
його до архітектури майбутнього. Характерними особливостями відрізняють кінетичну архітектуру від звичайної є такі риси як. Форма будівлі, яка змінюється в залежності від поривів вітру та інтенсивності
сонця. Як правило, такі будівлі зроблені зі збірних елементів. Всі основні елементи, що створюють рух зроблені з сучасних металевих матеріалів: сталі, алюмінію, карбону і інших. Такі будівлі водночас міцні
та гнучкі. Кінетичні будівлі здатні виробляти енергію для автономного
живлення, завдяки енергії вітру і сонця. Підсумовуючи перераховані
переваги можна з упевненістю сказати, що в не далекому майбутньому
кінетика матиме величезний попит. Як сказав Крістоф Баудер, один із
сподвижників кінетичної архітектури: «Кінетична архітектура є наступний крок до створення нашого оточення. Архітектура завжди була
відома як статична, тверда і важка. Архітектура в майбутньому буде
фізично адаптуватися до наших потреб і очікувань, оскільки зміна є
постійним процесом нашого часу, нашого оточення необхідна здатність змінитися ».
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До початку ХХІ ст. вже сформувалися кілька типів кінетичної архітектури. До першого типу відносяться функціональні споруди, наприклад, мости, в яких піднімається центральна частина, щоб кораблі
великого габариту могли проплисти в ньому. Інші приклади даного
типу - це стадіон Міленіум в Уельсі і стадіон Уемблі в Англії з висувним дахом, стадіон Фельтінс-Арена в німецькому місті Гельзенкірхені
ще й з висувним полем. Другий тип – це будівлі – трансформери, які
мають гарний зовнішній вигляд і при цьому можуть змінювати форму.
Яскравим прикладом є будівля «Burke Brise soleil» в Художньому музеї Мілуокі. Крім естетичної цінності даної конструкції, є ще й функціональний аспект: ця споруда вкриває людей від палючого сонця і від
негоди. Наступний тип кінетичної архітектури відрізняється тим, що
рух відбувається на поверхні будівлі. Класичним прикладом є Інститут
Арабського світу в Парижі, в будівлі якого розташовані металеві жалюзі, що працюють за принципом діафрагми: щілини розширюються
або звужуються залежно від сонячного світла. Існує також тип кінетичної архітектури, де поєднуються сучасні технології з охороною навколишнього середовища. Кінетичні будівлі цієї групи здатні виробляти енергію для автономного живлення, завдяки енергії вітру. Хмарочос
Девіда Фішера наочно демонструє це поєднання: завдяки обертанню
поверхів будівлі навколо своєї осі, турбіни, розташовані між поверхами, повинні ловити вітер, перетворюючи його енергію в електрику.
Незважаючи на видовищність і технологічність, сьогодні безліч
кінетичних проектів залишаються нереалізованими. До видовищних і
поки що не реалізованих проектів кінетичної архітектури відносяться:
штаб-квартира китайської машинобудівної компанії і «динамічний»
будинок, який змінює форму в залежності від часу доби і сезону, що
належить британським архітекторам Девіда Грюнберга і Деніеля Вольсфсона.
На сьогодні кінетичні проекти здебільшого залишаються на папері, майбутнє – за архітектурою, перетворюючої енергію сонця, води
або світла в міське видовище. Майбутнє кінетичної архітектури – за
проектами, які зможуть поєднати в собі інтелектуальні інженерні рішення, грамотне проектування і привабливий зовнішній вигляд.
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АРХІТЕКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОВИХ КОМПЛЕКСІВ
У ФОРМАТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Коровкін М.В.
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент
Українська судова система знаходиться на стадії становлення,
перетворення і демократизації, що характеризується поступовим її переходом до міжнародного стандарту судочинства, з одного боку. З іншого – передові країни світу вже декілька десятирічь розробляють і
втілюють програми сталого, тобто, збалансованого розвитку міст, які
поєднують і екологічні, і економічні і соціально-правові напрями. Це
не обходить і архітектуру адміністративно-судових комплексів, які
повинні, по-перше, відображати суть демократизації, по-друге, як споруди ХХІ століття повинні проектуватися у форматі стійкої архітектури. Архітектура таких споруд в нашій країні відображає авторитарність, гнітючий масштаб щодо людини і оточення.
На сьогоднішній момент питання архітектурного формування
адміністративно-судових комплексів розглядалися в декількох наукових роботах на території СНД, але в Україні подібні роботи не проводилися і це обумовлює напрямок наукових досліджень.
Науковою проблемою стає виявлення чинників і методики архітектурного формування адміністративно-судових комплексів як відображення демократії у форматі сталого розвитку. Виходячи з цього
ціллю наукової роботи стає розроблення рекомендацій вдосконалення
архітектури адміністративно-судових комплексів як тих, що відображають демократичні засади сталого розвитку.
Наукова новизна і практична цінність роботи полягає у розроблені цих рекомендацій. Вони були апробовані у архітектурному проекті
адміністративно-судового комплексу у м. Харків. Окремі результати
роботи можуть бути враховані при внесенні коректив в чинну нормативну літературу. Методи дослідження адміністративно-судових комплексів окреслює застосовану автором методику роботи, яка полягає у
послідовному виконанні дослідницьких завдань у три етапи:
 етап історичного аналізу, який включає зіставлення та порівняння судових установ різних епох і політичних формацій;
 етап пофакторного аналізу планувально-функціональних структур адміністративно-судових комплексів;
 етап узагальнення результатів дослідження шляхом побудови
моделей архітектурно-планувальної та просторової структури адміністративно-судового комплексів і виведення вимог щодо їх проектування.
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Соціально-історичний досвід зумовив велику різноманітність типологічних відмінностей судових будівель в різних країнах. В Україні
законодавча база виявляє ряд невідповідностей між діючою в країні
системою правосуддя та матеріальною базою судових установ, яка,
незважаючи на велику роботу по її вдосконаленню протягом останніх
10-12 років, вимагає значного поліпшення. Розробки з проектування
будівель судів, наявні у вітчизняній архітектурній типології, відображають багато проблем. Вони стосуються поліпшення архітектурнопланувальних та архітектурно-просторових рішень, як тих, що проектуються і реконструюються. Проте, частина питань потребують доповнень і більш детальних досліджень, які б враховували передовий досвід зарубіжних фахівців, що працюють в умовах давно сформованих
правових демократичних систем, а також аналізу базових типів будівель судів Європейської архітектури, представлених в порядку їх послідовного типологічного перетворення.
У ході наукових досліджень були виявлені основні принципи у
проектуванні адміністративно-судових будівель, це:
1. Композиційна виразність – естетична привабливість, яка побудована на гармонійному поєднанні об'ємних форм і просторового оточення. Це формування образності, як цілісності, відкритості, демократичності.
2. Оптимальність – функціонально-планувальної та архітектурнопросторової структури – будівля створюється як комплекс взаємопов'язаних між собою приміщень для здійснення дій, послідовність яких
регламентована встановленим порядком.
3. Безпека – означає захищеність будівлі судочинства від можливих загроз зсередини і ззовні.
4. Доступність – можливість відкритого, контрольованого доступу в будівлю судочинства відповідно: відвідувачів, працівників, обвинувачених; пересування по будівлі і його використання особами з обмеженими фізичними та розумовими здібностями.
5. Економічність – або, інакше кажучи, розробка найбільш раціонального проектного рішення, здатного забезпечити оптимальність
використання необхідних ресурсів для реалізації задуманого проекту і
подальшої його експлуатації в умовах сталого розвитку.
6. Екологічність – досягнення умов сталого, екологічно збалансованого архітектурного середовища в системі «споруда-місто».
Отже, адміністративно-судові будівлі стають об'єктами демократичного перетворення суспільства, а їх архітектурне формування –
предметом архітектурної діяльності у форматі сталого розвитку.
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АРХІТЕКТУРА ІННОВАЦІЙННИХ МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ У
ФОРМАТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Ключнікова І.С.
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент
Одне з найважливіших завдань України – це розвиток гармонійної особистості суспільства. Сьогодні стає очевидним, що сучасні види
молодіжної дозвільної діяльності мають особливості, які невластиві
минулим її видам. З'являються нові форми, змінюється характер і зміст
молодіжного дозвілля. У зв'язку з цим багато дозвільних об'єктів й
установ перестають відповідати сучасним вимогам та інтересам молоді. Окрім цього, передові країни світу вже декілька десятирічь розробляють і втілюють програми сталого, тобто, збалансованого розвитку
міст, які поєднують екологічні й економічні напрями в формоутворенні цивільних будівель. Архітектура інноваційних молодіжних центрів в
нашій країні знаходиться на найнижчому рівні розвитку. На сьогоднішній момент питання архітектурного формування інноваційних молодіжних центрів розглядалися в декількох наукових роботах на території СНД, але подібні роботи не відповідають сучасним тенденціям і це
обумовлює напрямок наукових досліджень.
Науковою проблемою стає виявлення чинників і методики архітектурного формування інноваційних молодіжних центрів у форматі
сталого розвитку, як таких, що сприяють формуванню сучасної креативної високоосвіченої молоді. Виходячи з цього, ціллю наукової роботи стає розроблення рекомендацій що до архітектури інноваційних
молодіжних центрів на засадах сталого розвитку.
Наукова новизна і практична цінність роботи полягає у розроблені цих рекомендацій. Частково вони були апробовані у архітектурному
проекті інноваційного молодіжного центру у м. Харкові. Окремі результати роботи можуть бути враховані при внесенні коректив в чинну
нормативну базу. Методи дослідження інноваційних молодіжних
центрів окреслюють методику роботи, яка полягає у послідовному виконанні дослідницьких завдань у три етапи:
 етап історичного аналізу, який включає зіставлення та порівняння молодіжних установ різних епох і напрямків, що дає виявлення
універсальних та специфічних закономірностей їх розвитку;
 етап пофакторного аналізу планувально-функціональних структур молодіжних, освітніх та культурних центрів, який виводить на
фактори впливу на архітектурне їх формоутворення;
 етап узагальнення результатів дослідження шляхом побудови
моделей архітектурно-планувальної та архітектурно-просторової стру265

ктури інноваційних молодіжних центрів і виведення вимог та рекомендацій щодо їх проектування.
Соціально-історичний досвід зумовив велику різноманітність як
типологічних, так і композиційних відмінностей інноваційних молодіжних центрів у різних країнах світу. В Україні з‘являються поодинокі
формоутворення інноваційних молодіжних центрів різних напрямків,
розробки з проектування будівель інноваційних молодіжних центрів.
Наявність їх у вітчизняній архітектурній типології відображають багато проблем. Вони стосуються як функціональних, так і композиційних
задач. Це і поліпшення архітектурно-планувальних та архітектурнопросторових рішень комплексів, які проектуються, або реконструюються. Частина питань потребують доповнень і детальних досліджень,
які б враховували передовий досвід зарубіжних фахівців, які працюють в умовах давно сформованих правових демократичних системах, а
також аналізу інноваційних молодіжних центрів Європейської архітектури, які стають репрезентативними унікальними забудовами міста.
У ході наукових досліджень були виявлені основні підходи у
проектуванні інноваційних молодіжних центрів, це:
 формування архітектурної композиційної виразності - естетична цілісність архітектурно-просторового середовища на принципі
поєднання «зовнішнього-внутрішнього», гармонійне поєднання об'ємних форм і просторового оточення;
 оптимальність - функціонально-планувальної та архітектурнопросторової структури - будівля створюється як комплекс взаємопов'язаних між собою просторів для здійснення життєдіяльності, послідовність яких як регламентується, так і вільно встановлюється без втрати
естетичних якостей середовища;
 економічність - або, інакше кажучи, розробка найбільш раціонального проектного рішення, здатного забезпечити оптимальність
використання необхідних ресурсів для реалізації задуманого проекту і
подальшої його експлуатації в умовах сталого розвитку;
 екологічність – досягнення умов сталого, екологічно збалансованого архітектурного середовища в системі «людина-середовище».
Отже, архітектура інноваційних молодіжних центрів стає
об’єктом формування креативної, сучасної молоді, який репрезентує
місто у форматі сталого розвитку.
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АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ФОРМУВАННЯ
РЕКРЕАЦІЙНО-ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК МЕТОД
РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ
Гапоненко А.П.
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент
В розвитком міст і пов'язаного з цим помітного погіршення стану
навколишнього середовища, а також, усвідомлення людством екологічних пріоритетів сталого, збалансованого розвитку, стає все більш актуальним реновація промислових об'єктів і їх територій, як невід'ємної
частини міського середовища. Промисловий фонд, який лишився з
минулих часів і потребує реновації, займає центральні частини міста.
Тому наукові дослідження повинні торкатися методів їх органічної
реновації в архітектурно-просторову структуру сучасного міста. Вони
повинні розкривати шлях до формування архітектурного середовища в
умовах його реконструкції. При цьому нові об’єкти повинні органічно
увійти в структуру міста і разом з громадською та житловою забудовою формувати середовище магістралей і площ, набережних річок,
піднімаючи виразність силуету і його репрезентацію.
На сьогоднішній момент питання регенерації при частковому збереженні фрагментів забудови колишніх промислових об’єктів і їх територій розглядалися в наукових роботах СНД, але ці роботи не розкривають
архітектурно-просторове
формування
рекреаційновиставкових комплексів як методу реновації промислових територій на
засадах стійкого розвитку.
Науковою проблемою стає виявлення методу реновації промислових об'єктів і їх територій у архітектурно-просторову структуру рекреаційно-виставкових комплексів на принципах стійкого розвитку.
Іншими словами, як регенерувати та гармонізувати історичний промисловий комплекс зі зміною його функції у сучасний об’єкт архітектури? Які чинники впливають на це формування?
Наукова новизна і практична цінність роботи полягає у розроблені методу реновації промислових територій в архітектурнопросторовий рекреаційно-виставкових комплекс на засадах стійкого
розвитку. Пошук методу було апробовано на практиці у архітектурному проекті рекреаційно-виставкового комплексу як реновації промислового об’єкту у м. Харків. Окремі результати роботи можуть бути
враховані при внесенні коректив в чинну нормативну літературу.
Методи дослідження регенерації промислових територій окреслюють застосовану автором методику наукової роботи, яка полягає у
послідовному виконанні дослідницьких завдань у три етапи:
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 аналіз теоретичного досвіду регенерації промислових територій;
 аналіз практичного досвіду регенерації промислових територій
у дальньому та ближньому зарубіжжі;
 визначення факторів, що впливають на формування гармонійного середовища в умовах реновації промислових територій і об’єктів.
У ході наукових досліджень були виявлені основні принципи архітектурно-просторового формування рекреаційно-виставкових комплексів як методу реновації промислових територій, це:
1. Гармонізація – орієнтування на вдосконалення сприйманих
людиною візуальних якостей середовища колишніх промислових територій в цілях досягнення композиційної єдності будівель і споруд з
системою зелених насаджень засобами візуальної орієнтації, проектуванням різного за масштабами простору з об’єктами, деталями і малими архітектурними формами і т. і.
2. Інтергація – «вписування» додаткових структур і елементів в
існуючі структури і конструкції будівлі і споруди. Створення нових
домінант, або системи акцентів, або посилення існуючих елементів
забудов, їх адаптивність до оточуючого масштабу.
3. Оптимальність – функціонально-планувальна та архітектурнопросторова структура створюється як комплекс взаємопов'язаних між
собою зовнішніх і внутрішніх просторів (приміщень).
4. Екологічність – досягнення умов сталого, екологічно збалансованого архітектурного середовища на колишній промисловій території
в умовах динамічно розвиваючого міста.
5. Економічність – або, інакше кажучи, розробка найбільш раціонального проектного рішення, здатного забезпечити оптимальність
використання необхідних ресурсів для реалізації задуманого проекту і
подальшої його експлуатації в умовах сталого розвитку.
Отже, регенерація колишніх промислових територій стає необхідністю в сучасних умовах формування міського комфортного середовища для життєдіяльності людей. Шляхом надання об’єкту рекреаційної функції, формуються нові оази соціального відпочинку жителів
міста та туристів, а виставкова функція піднімає соціальний статус
комплексу до культурно-освітнього центру. Ці функції гармонізують
середовище і духовно збагачують соціум.
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ПРИЙОМИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ
ВИСОКОЇ МОДИ В ІСТОРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВЕЛИКИХ
ТА НАЙБІЛЬШИХ МІСТ
Тіщенко В.А.
Науковий керівник – Шушлякова О.C., канд. архіт., доцент
Сучасне містобудування в Україні пов’язане з проблемами вибору місця, відповідності архітектурно-містобудівним вимогам та співвідноситися з раніше створеною забудовою. Великий дисонанс викликають сучасні великоповерхові будівлі у центрі міста. Ми можемо це
спостерігати на прикладі великої кількості міст України. Безумовно, це
стосується передусім нашої столиці міста Києва, Харкова та Дніпра.
Перш за все це проблема інфраструктури міста – транспорт, соціальні
та культурні об’єкти. Одним із об’єктів здатним гармонізувати містобудівні структури, можуть служити ЦВМ які будуть розміщуватися в
історичному центрі найбільших міст.
Актуальність дослідження Центрів Високої Моди (ЦВМ) в галузі
архітектури полягає в безперервному розвитку професійної діяльності
в умовах великої конкуренції та розвитку Центрів Моди в сучасному
світі. Зростання необхідності в ЦВМ перш за все потребує відповідних споруд та архітектурних рішень. Обумовлено безперервним зростанням потреб у розвитку модної індустрії, пов'язаних з рядом особливостей суспільного розвитку. На сьогоднішній день ЦВМ є обов'язковою частиною сучасних великих міст. Пошук принципів архітектурнокомпозиційного формування модної індустрії є важливим завданням
архітектури. Сучасне будівництво ЦВМ можна побачити в багатьох
країнах, так як мода пов'язує весь світ, і багато людей приїжджають в
ту чи іншу країну, щоб обмінятися досвідом. Сучасна міграція людей
передбачає набуття нових знань в сфері Високої Моди та її розвитку.
Представники індустрії моди України починають поступово просувати
і пропагандувати свої тренди.
Такий об’єкт, як Центр Високої Моди, передбачає розміщення у
історичному середовищі міста. Але постає велика проблема з вибором
місця, та складна задача, як максимально гармонічно вписати нову
будівлю в історичне архітектурне оточення. При будівництві треба
проаналізувати дану територію та виявити характерні мотиви забудови. Сучасний підхід до міста забудови повинен приймати до уваги
найважливіше – зберегти історично сформовані центри міст, ергономічність міської інфраструктури для людей, врахувати потреби сучасної
людини, що б кожний будинок був взірцем сучасної архітектури і будівництва. Сучасний тренд передбачає проведення конкурсів краси у
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великих містах. Перш за все це розвиток культури в області моди, а
також одне з джерел доходу міста. На тижнях високої моди країна
демонструє не тільки своє бачення напрямків розвитку моди, а і надає
місце для сучасного, стильного, вишуканого архітектурнобудівельного рішення.
Для популяризації ЦВМ у великих та найбільших містах України
для жителів а приїжджих гостей необхідно забезпечити максимально
вигідне розташування. Такі Центри повинні стати не тільки місцем
демонстрації моделей, а і привабливою архітектурною будовою. Для
такої будови, природно, центр міста пасує найкраще. Найчастіше покази можуть проводитися не тільки в закритому приміщенні, а й на
вулиці, зливаючись з навколишнім середовищем. Міська інфраструктура, і перш за все транспортне сполучення, надасть зручність відвідувачам Центру Моди. Для найкращого вирішення питання естетичної
якості фасаду, треба проаналізувати сучасний практичний і теоретичний досвід зарубіжних будівель і виявити основні фактори, що впливають на формування Центрів Мод. ЦВМ передбачає об’єднати в одній споруді різні основні, допоміжні галузі які безпосередньо зв’язані з
модою. До цих галузей необхідно залучити безпосередньо саме виробництво, до якого ввійдуть майстерні, менеджерсько-модельєрський
корпус, бутіки, музей історії моди, зал з подіумом для дефіле, фешенебельний ресторан, бібліотека, фотостудія, модельне агентство, видавництво журналу мод та інші допоміжні напрямки розвитку модельного
бізнесу.
В історичному центрі міста треба враховувати вже сформовану
систему містобудівних акцентів і домінант.
Таким чином існує необхідність розробки наукових прийомів та
закономірностей архітектурного формоутворення ЦВМ в історичному
середовищі міст. Для вирішення такої глобальної задачі необхідно:
 по-перше визначитися з місцем і виділенням ділянки під забудову, або реконструювати, або перебудувати вже існуючу споруду
(зважаючи на те, що це центр міста);
 по-друге естетично і якісно, з точки зору архітектури, не дисонуючи з навколишніми будівлями виконати фасад Дому Моди;
 по-третє гармонійно поєднати різноманітні напрямки модельного бізнесу в одному центрі.
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АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ
СТУДЕНТСЬКИХ МІСТЕЧОК В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Лінкевич Є.В.
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент
Традиційно, вузи формуються в великих містах або локальних
містобудівних центрах, що мають розвинене освітнє середовище, організовану інфраструктуру, відповідні науково-освітні кадри. У такі
центри направляється широкий контингент населення для отримання
вищої освіти і наукової роботи, що диктує необхідність створення в їх
структурі особливого житлового середовища довготривалого користування - студентського житла (далі СЖ). Таке СЖ при сучасному вузі
формується не тільки для житлових функцій, але і для самостійної
(домашньої) освітньої праці, відпочинку, дозвілля, оздоровчорекреаційної та розвиваючої соціокультурної діяльності. Це обумовлює необхідність формування СЖ вузу, як багатофункціонального
комплексу, що представляє собою специфічно цілісний об'єкт з різними функціями, що враховує специфіку праці та потреб студентського
контингенту, а також - соціальні, психологічні та емоційні аспекти
життєдіяльності молодих людей. СЖ - відносно самостійний особливий простір, структурно інтегрований в архітектурне середовище вузів.
В Україні житлове середовище вузів традиційно виступає окремими будівлями гуртожитків або їх комплексами - «студентськими
містечками». За результатами дослідження визначено основні недоліки
існуючих архітектурно-містобудівних рішень СЖ:
- при існуючій архітектурній організації, орієнтованої на колективний побут, не враховано психологічні і соціологічні аспекти формування особистості в період навчання у вузі, не враховано функціональний і психологічний дискомфорт, побутові незручності, загрози
здоров'ю проживаючих, що йде на шкоду не тільки освітньої діяльності, а й професійному, соціокультурному і духовному становленню особистості;
- будівлі і комплекси, в цілому, не враховують специфіку сучасної науково освітньої діяльності. Будинки й комплекси СЖ, характеризуються, в цілому, недостатньо розвиненою інфраструктурою побутового і культурного обслуговування. - Існуючі обслуговуючі приміщення, як правило, розташовані віддалено від житлових приміщень, а підприємства обслуговування побуту і постачання - за межами студентських містечок, що спричиняє великі непродуктивні витрати часу на переходи і дискомфорт;
- існуюча організація дозвілля та обслуговування не враховує сучасні методи праці і відпочинку, через що відповідні будівлі і примі271

щення, часто, не використовуються за призначенням. - Будівлі, часто,
мають низьку архітектурно-образну виразність - монотонність фасадів,
викликану, зокрема, монофункціональних внутрішнього змісту і однотипністю приміщень.
Результат дослідження зарубіжної практики формування СЖ, дозволив підтвердити вищий рівень опрацювання окремих питань проектування студентського житла в розвинених зарубіжних країнах та необхідність наукового опрацювання цих питань стосовно до вітчизняних умов. Також, виявлено домінуючі в зарубіжній практиці типи
приміщень, будівель, комплексів.
Запропоновано принципи формування сучасного СЖ:
- принцип багатофункціональності архітектурно-містобудівного
рішення вузівського містечка – кампусу,
- принцип багатофункціонального архітектурного рішення будівлі студентського житла,
- принцип багатофункціональності архітектурного рішення планувальної одиниці - житлового осередку,
- принцип індивідуального особистого і навчального простору,
- принцип зовнішньої територіально-часової і внутрішньої зонально тимчасової доступності місць реалізації потреб студента.
Розроблена теоретична, модель об'ємно-просторової організації
СЖ: «комплекс - будівля – приміщення». Розроблена функціональна
модель формування об’ємно-планувальної структури студентського
житла, їх можна класифікувати на:
- Які вимагають щоденної реалізації,
- Які вимагають періодичної реалізації,
- Які вимагають епізодичної реалізації.
До групи щоденних потреб відносяться: сон, пасивний відпочинок, приготування та прийом їжі і т.д. Функціональні потреби, які формуються без чіткої періодичності різними індивідуумами: активний
відпочинок, заняття спортом, різні збори, усі види дозвілля, зберігання
особистих речей, медична допомога, екологічна рекреація, парковка
автотранспорту.
На базі сформульованих принципів і запропонованої моделі архітектурної організації можливе створення і реалізація сучасних проектів СЖ в Україні, що відповідають високим вимогам до даного типу
будівель і комплексів.
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ФОРМУВАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЛЕКСІВ З
РЕАБІЛІТАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ В УМОВАХ СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ МІСТ
Герасименко Є.В.
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент
У сучасному місті існує багато спортивних закладів і реабілітаційних центрів, але не вистачає такого комплексу, який став би
об’єднуючим і відповідаючим вимогам сучасного суспільства і новим
проблемам, котрі виникають у ньому.
Необхідність створення спортивно-оздоровчих комплексів актуалізує питання розробки принципів композиційного формоутворення
таких комплексів, які включали б реабілітаційний центр. Тема зовсім
нова і необхідно знайти або розробити архітектурні прийоми для її
вирішення. Це стосується як розміщення подібних комплексів у середовищі, так і самої форми і функціонального наповнення комплексу в
цілому. Спортивно-оздоровчий комплекс – це спеціальна архітектурна
споруда, призначена для проведення занять, пов’язаних з фізичною
культурою і оздоровчими заходами для зміцнення здоров’я і розвитку
спортивних навиків у населення.
Суспільство розвивається, і стає досить зрозумілим той факт, що
необхідність у відвідуванні таких закладів, як тренажерна зала, басейн
і інші заклади, спрямовані на підтримку і розвиток фізичної активності, набирає популярність.
Головною метою є створення умов для проведення фізкультурнооздоровчої і дозвільної роботи з населенням.
При вивченні даної теми, автори існуючих джерел розглядають
окремо або спортивну функцію, або реабілітаційну. При проведенні
аналізу, визначення ролі і місця спортивно-оздоровчого комплексу в
структурі великих індустріальних міст були виявлені такі особливості:
 кількість населення в місті;
 щільність населення;
 демографічний склад;
 містобудівна ситуація;
 місце розташування и розміщення спортивних споруд;
 розмір земельної ділянки в районі;
 рівень занять спортом місцевого населення;
 види спорту, якими захоплюється місцеве населення;
 рівень привабливості занять спортом;
 організація занять спортом;
 існуючі спортивні споруди.
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Оздоровчі системи сьогодні є лідером світового спортивного руху, розвивають рухову підготовленість людей, що займаються і дозволяють залишатися бадьорим і енергійним на протязі усього дня, легко
переносити навантаження і відтворювати широке коло фізичних дій.
Розроблені основні принципи і прийоми архітектурного формування перспективних багатофункціональних спортивних комплексів,
котрі відповідають проблемам суспільства, створена теоретична модель просторової організації багатофункціональних спортивних комплексів. З метою створення раціональної архітектурно-планувальної
організації СОК, підвищення архітектурно-художніх якостей, при розробці проектних рішень рекомендовано такі принципи:
 інтегрована, рівноспрямована організація професійного і масового спорту в умовах конкретного територіального формування
 формування всесезонних закритих універсальних просторів
 максимальна
насиченість
суспільними
і
дозвільнооздоровчими розважальними функціями
 всеохоплююча універсальність
 трансформація і мобільність
 рівнева побудова і використання найбільш раціональної конструктивної системи
 застосування екологічних і енергозберігаючих прийомів.
На основі принципів формування громадських будівель виявлено
шляхи і спрямування реконструкції існуючого фонду: реорганізація
коридорної системи в систему громадських приміщень, об’єднаних
суспільним комунікаційним простором; створення умов для вільного
доступу до інформації в будь-який час; інтеграція природних елементів у внутрішній простір будівлі; створення умов для відвідування
комплексу людьми, з обмеженими можливостями.
ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ І
ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ
МАТЕРІ І ДИТИНИ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО МІСТА
Чепурна Є.С.
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент
Визначення ролі центрів здоров'я матері і дитини в системі надання профілактичної допомоги дитячому населенню є важливим питанням для раціонального вдосконалення їх діяльності. Велике значення надається розвитку та просування медичних послуг.
Проектування лікарень є складним процесом де необхідно враховувати багато факторів і умови, що мають, як кількісні, так і якісні по274

казники. Систему вимог щодо забезпечення якості архітектурнобудівельних рішень клінічних лікарень (КБ) можна представити у вигляді ієрархічної моделі. Перша за значимістю група критеріїв повинна
забезпечувати вимоги щодо безпеки життєдіяльності людей і функціонування лікарні. Друга група критеріїв повинна забезпечувати вимоги
щодо комфортним умовам роботи і лікування хворих.
Розроблені основні принципи архітектурного формування медичних центрів матері і дитини, що діють на всіх рівнях системи.
Об'ємно-просторові принципи:
- принцип об'ємно-просторового формування за рівнями функціональної організації,
принцип
планувального
об'єднання
інформаційнокомунікаційних «ядер» в об'ємно-просторовій структурі палатних і
екстрених відділень,
- принцип просторової диференціації брудною, чистою, стерильної зон та маршрутів руху медичного персоналу і пацієнтів комплексу
МСС,
- принцип планувальної індивідуалізації комунального простору
пацієнта,
принцип
максимальної
концентрації
лікувальнодіагностичних груп і підрозділів;
Композиційно-художні принципи:
- принцип заборони агресивних геометричних і колористичних
полів,
- принцип акцентів і знакових орієнтаційних систем у структурі
комплексу МСС;
- принцип формування багаторівневої об'ємно-просторової композиції;
- принцип діалогу семантичних систем архітектури будівель різних етапів формування комплексу,
- принцип формування «розімкнутої» композиції;
Великі лікарняні об'єкти повинні будуватися як на міських околицях, так і в центральних районах, а також у великих житлових районах міст. На середньому рівні потрібно розробляти територіальні комплексні схеми містобудівного планування розвитку всіх регіонів країни. На цьому рівні ведеться розробка концепції розвитку мережі медичного обслуговування і планувальної структури населених місць, розміщення МКБ по конкретних територіях з урахуванням особливостей і
умов кожної конкретної ділянки (транспортні дороги, простий доступ
населення до лікарняного об'єкту, наявність енергоресурсів, властивості грунту, наявність води тощо).
В процесі розробки необхідно визначити:
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 зони різного функціонального призначення і обмеження на
використання територій;
 заходи щодо захисту територій від впливу надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
 забезпечення водостоків, а також використання дощових вод;
 напрями розвитку інфраструктур межселенного значення;
 резервні території, території для організації місць відпочинку і
оздоровлення населення.
Важливими завданнями для розміщення медичних центрів матері
і дитини є територіальна організація проектованого району; інженерно-екологічний, функціональний і архітектурно-планувальне зонування території. Перераховані вище містобудівні аспекти дають можливість ефективно контролювати розвиток просторового середовища
таких об'єктів.
Вирішення цих складних, багатосторонніх за своїм змістом практичних завдань тісно пов'язане з науковими дослідженнями в цій області, які проводяться в рамках тісної співпраці містобудівників з фахівцями ряду інших професій: лікарями-гігієністами, соціологами, економістами, екологами, геологами, спеціалістами по-міського і зовнішнього транспорту, інженерами з благоустрою, дендрологами, дизайнерами та ін.
Рівень складності цих завдань знаходиться в прямій залежності
від величини об'єкта, його місця в системі, рівнів зв'язку з іншими
складовими цієї системи. Своєчасність аналізу виникають процесів
системи заставу гармонійності розвитку всіх історично сформованих
об'єктів охорони здоров'я.
ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА І БЛАГОУСТРІЙ МІСТ УКРАЇНИ
Тарабан В.В.
Науковий керівник – Гура Д.М., ст. викладач
Сталий розвиток сучасного міста розглядає його як дуже складну
соціально-природну господарську систему, оптимальне функціонування якої передбачає пов'язаний аналіз основних пропорцій, взаємодій і
взаємозв'язків між усіма її елементами і підсистемами, в тому числі
населення, соціальної та виробничої інфраструктури, міського середовища та міського господарства, духовної життєдіяльності. Тому реалізація концепції сталого розвитку стоїть поряд з головною метою – підвищенням якості життя громадян, орієнтується на ряд секторальних
(галузевих) критеріїв. Зокрема розрізняють такі критерії сталого роз276

витку сучасного міста: соціальні, економічні, екологічні, планувальномістобудівні.
Ми зупинимося на одній із головних проблем розвитку сучасного
міста, а саме його благоустрій – екологічний критерій сталого розвитку сучасних міст.
З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення
має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Більш того, поняття «природних» систем і ареалів
проживання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін. Деградація природних ресурсів, забруднення
навколишнього середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення [1].
Через погіршення стану всіх компонентів природних ландшафтів, порушення основних соціально-економічних функцій цих ландшафтів, активізацію несприятливих природно-техногенних процесів та
вичерпання екологічної ємності природних ландшафтів в цілому під
загрозою опиняється екологічна безпека функціонування багатьох
населених пунктів [2].
Із зростанням міст, населення та промисловим розвитком з кожним роком все важче зберігати навколишнє середовище міста, його
благоустрій та «зелений» стан. Що, в свою чергу, підвищує смертність
населення, пов’язану з хворобами, які викликає забрудненість міст.

Рисунок 1 – Обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря

Таким чином, ми повинні регулювати зелені насадження міста
тому, що рослинність забезпечує комфортність умов проживання лю277

дей у місті, регулює (в певних межах) газовий склад повітря і ступінь
його забрудненості, кліматичні характеристики міських територій,
знижує вплив шумового фактора і є джерелом естетичного відпочинку
людей; вона має величезне значення для людини . Тому антропогенний
вплив на озеленення є дуже важливим питанням вимагає вивчення.
Екологічну проблему сталого розвитка міст можна вирішити за
допомогою збереження існуючих зелених територій та створення нових паркових систем. Благоустрій та озеленення населених місць - це
комплекс робіт щодо створення і використання зелених насаджень у
населених пунктах. У містобудуванні благоустрій та озеленення є
складовою частиною загального комплексу заходів по плануванню,
забудови населених місць. Воно має величезне значення в житті людини, має великий вплив на навколишнє середовище. Особливо цей
вплив помітно проявляється у містах.
Отже, в містах повинен спостерігатися баланс забудованих територій і системами озеленення на основі науково обґрунтованих принципів і нормативів. Мається на увазі рівномірне розміщення серед забудов садів, парків та інших великих зелених масивів, пов'язаних бульварами, набережними, озелененими смугами між собою і пов'язаними з приміськими лісами та водоймами в єдину і безперервну систем.
ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ГРОМАДСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ
Крамаренко А.С.
Науковий керівник – Дудка О.М., канд. архіт., доцент
У сучасному суспільстві перехід від монофункціональності до
багатофункціональності будівель є закономірними явищем, яке відбувається в результаті ущільнення міського середовища і перетину великої кількості функціональних потоків в одному місці. Сьогодні в мегаполісах гостро стоїть питання дефіциту земельних ділянок, відведених
під забудову об'єктами будь-якого типу. Шалений ритм життя, недосконалість транспортної системи і багато інших не досконалих сторін
життя міст-мільйонників змушують шукати нові рішення усунення
існуючих проблем.
Найбільш перспективним видом нерухомості в нинішній ситуації
на ринку є багатофункціональні комплекси. Сьогодні в світі добре
простежується тенденція популяризації цього формату будівництва.
Багатофункціональний комплекс, є проектом, який отримує дохід від
декількох функціональних призначень, що мають незалежний попит:
магазини, офіси, послуги, розважальні заклади, житло, склади і т. д.
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Поєднання функцій на одній ділянці міського середовища, їх адаптація
під нові умови середовища має значну перевагою перед монофункціональними об'єктами. Багатофункціональні будівлі виступають одним з
кращих засобів для стратегічного розвитку міста взагалі і торгівлі, зокрема.
Досвід містобудування показав, що жорстке розділення міста на
зони (житлові, промислові, торгівельні) стає неефективним і може
привести до нерівномірного розвитку територій, зростання навантаження на транспортну мережу. Багатофункціональні комплекси допомагають розподілу денного і нічного населення в районах міста і дозволяють оптимально використовувати магістралі і площі стоянок,
дозволяє максимально ефективно використовувати ділянку під забудову, що при зростанні вартості землі в великих містах є основним фактором. Це актуально як в містах, де землі дорогі, а споруди згруповані
вертикально, так і для околиць, де вільної землі більше, вона дешевше
і можливі широкі горизонтальні забудови.
Будівлі, призначені для будь-якої однієї функції, можуть морально застаріти, у той час, як багатофункціональні комплекси є більш
гнучкими, добре пристосованими до змін в економічному житті на
території. Не виключаючи багаторазового використання, перетворюючи занедбані, вільні приміщення у нові центри. Не варто нехтувати і
тим, що багатофункціональність стає додатковою перевагою і зменшує
ризик за рахунок вкладання коштів одночасно в різні види нерухомості, причому в одному місці.
У той же час, багатофункціональні комплекси є дуже складним
форматом будівництва, що вимагає зваженого підходу до аналізу, вибору і розподілу функцій, оскільки помилки в підрахунках можуть
вплинути на затребуваність і успішність роботи всіх без винятку сегментів комплексу. Експерти відзначають, що вже на етапі створення
концепції майбутнього комплексу виникає безліч питань, які потребують комплексного вивчення, зокрема, демографічні та економічні показники району, конкурентоздатне середовище, доступність і пропускна здатність транспортних шляхів. Важливу роль відіграє і робота над
створенням єдиного архітектурно-планувального об’єму, всі елементи
якого складають цілісну структуру та гарманують з існуючим міським
оточенням.
При вдалому плануванні кожен сегмент комплексу може надавати позитивний вплив на прибутковість сусідніх сегментів. Однак, навіть найточніші розрахунки не дають впевненості у тому, що зміни в
зонування проекту не будуть вноситися вже на етапі його реалізації.
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Проектування унікального багатофункціонального архітектурнобудівельного об'єкта значно складніше ніж проектування традиційних
типів громадських будівель. Ідеальна модель багатофункціонального
комплексу неможлива без пошуку шляхів комфортного поєднання житлової та громадської частин будівлі, знаходження більш досконалих
архітектурно-планувальних рішень, вертикального і горизонтального
зонування, комунікативних зв'язків, фасадної пластики. В основі проекту закріплена ідея створення простору, який би продовжував концепцію генерального плану розвитку території, інтегрувався і підсилював існуючі комунікаційні, природні та візуальні зв’язки. Простору,
який би об’єднував для спільної роботи, відпочинку, творіння та спілкування, забезпечував потреби мешканців.
Зростання інтересу до багатофункціональних комплексів, як до
об'єктів, що активно розвиваються знайшло своє відображення в наукових дослідженнях, присвячених розробці принципів, методів, прийомів їх формування комплексів з урахуванням регіональних, територіальних, типологічних та інших особливостей. Вивчення структур
багатофункціональних комплексів, а також розробка рекомендацій
щодо їх проектування стає важливим завданням архітектурної науки.
АРХІТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИНЦИПИ
ФОРМУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
Косарева А.О.
Науковий керівник – Конопльова О.В., канд. архіт., доцент
На сучасному етапі розвитку суспільства є очевидною потреба в
архітектурному просторі в для активізації художнього та духовнообразного світовідчуттяв сфері в сфері мистецтва, для для формування повноцінної творчої особистості та естетичної виразності середовища як у дорослих, так і у дітей.
На даний момент в Україні немає багатофункціональних центрів
творчого розвитку дітей. Існують музичні та художні, школи мистецтв,
які поєднують в собі декілька функцій. Усі вони були побудовані 30-40
років тому. Існуючі будівлі не задовільнюють технічним, функціональним та естетичним вимогам. Ці фактори пояснюю актуальність
створення нової моделі суспільної будівлі, котра забезпечила б комфортне проведення досуга, а також різнобічний розвиток дітей різних
вікових груп.
Дослідження спирається на вивчення попереднього практичного і
теоретичного досвіду з суміжних тем. В результаті вивчення статті
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«Принципи організації освітнього простору. Архітектурні школи і
школи дизайну» Пучкова Максима, були сформульовані характерні
особливості просторових концепцій освітніх споруд, такі як:
 Свобода внутрішнього устрою, можливість його перепланування. Відсутність жорстких «класів», велика кількість багатофункціональних просторів.
 Забезпечення можливостей для розробки та застосування сучасних технологій освіти: застосування комп'ютерних програм в освітньому процесі.
 Наявність центрального просторового ядра – рекреаційнокомунікаційного багатофункціонального простору, яке є центром архітектурної композиції споруд науково-освітніх центрів.
 Екологічність і енергоефективність, при максимальному використанні природних і поновлюваних джерел енергії.
На їх основі були сформовані наступні архітектурно – композиційні принципи: усі функції мають бути розташовані в одному об’ємі,
чіткі форми, відкриті простори для роботи, зручність комунікацій,
екологічність, наявність центрального основного простору.
В розглянутій дисертації «Архітектурно-планувальна організація
шкільної будівлі в умовах інформаційного суспільства» С.В. Позняк
сформульовано принципи формування шкільної будівлі, що відповідає
суспільним потребам. До них відносяться: створення інформаційної
зони (Інтернет – центру та читального залу) відкритого доступу; проектування класів різного об'єму – для стандартного класу (20 осіб), для
заняття з потоком (лекційна аудиторія), для роботи з малою групою
(від 2 до 10 осіб); створення умови для трансформації навчального
простору, розробка мобільного обладнання; створення розвиненого
спортивного ядра, включення зон для активних ігор в рекреації за умови їх віддаленості від спортивного ядра; наявність загальношкільного
комунікативного простору з включенням в нього зимового саду, кафе;
диференціація початкової школи і школи середньої ланки; створення
динамічного різномасштабного простору, проектування по складній
ритмічної сітці; включення природних елементів у внутрішній простір
школи.
Дослідження показало, що у батьків школярів високі очікування в
наданні школою додаткових освітніх послуг: всебічний розвиток особистості: спортивні секції, гуртки з естетичного виховання. Необхідна
інтеграція природних елементів у внутрішній простір шкільної будівлі.
Сучасній школі необхідно суспільний простір, що сприяє розвитку
комунікативних навичок школярів. Потреба у створенні комфортних
зон для спілкування малої групи або індивідуального відпочинку.
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Найбільш перспективним є центричний тип планувальної організації.
Необхідно створення умов для відвідування школи дітьми з обмеженими здібностями.
БАДГІРИ ЯК ЗАСІБ СБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
Ахмед Меллах
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент
Принципи стійкого розвитку обумовлюють напрямок наукових
досліджень у бік збереження і економічного використання енергії будь
якого походження. Особливо ці питання загострюються в наш час, коли зміна клімату приводить до пошуку альтернативних джерел енергії,
які могли б знижувати високі температурні параметри. Багато наукових досліджень, як теоретичного так і практичного напрямів, поширюються у цьому напрямку. Це і сонячні колектори, і теплові насоси, і
вітряки, що виробляють енергію з вітру. Але ці технології, так чи інакше, самі споживають енергію і тому цікавими є дослідження, які
направлені на використання природних джерел енергії. При цьому наука звертає увагу на стародавній світ, де ці джерела використовувалися, і які працюють і сьогодні, а також йде пошук, як ці стародавні споруди адаптувати до нашого сьогодення.
Науковою проблемою стає пошук і виявлення об'єктів стародавнього світу і їх адаптація до сучасного використання.
Наукова новизна і практична цінність роботи полягає у аналізі
стародавніх споруд, які можуть використовувати природну енергію і
змінювати її у бік гармонійних характеристик, а також їх адаптація до
сучасних умов, що і відповідає принципам стійкого збалансованого
розвитку. В даній роботі використовується історичний метод, який дає
можливість проаналізувати формоутворення таких споруд. Ці споруди
було апробовано на практиці у архітектурному проекті туристичного
комплексу у м. Тангір у Марокко. Окремі результати роботи можуть
бути враховані при внесенні коректив в чинну нормативну літературу.
Одними з таких універсальних споруд є багдіри – невід’ємна частина багатьох стародавніх країн, де показник високих температур сягає
за 30 градусів. Вони представляють з себе архітектурну споруду у вигляді вежі, яка пропускає через отвори повітря, тобто ловить його і за
рахунок руху теплих повітряних мас, природно знижує їх температуру. Вітряні вежі (wind tower, англійський термін) поширені на Близькому Сході, включаючи Іран, Пакистан, Афганістан, Марокко. Виглядає як дивна, але цікава дуже висока вежа з отворами у верхній частині.
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Принцип роботи багдіра заснований на декількох фізичних законах. Це такі закони, як:
 Тепле повітря піднімається вгору, холодне опускається вниз.
 Відтік повітря викликає зниження тиску (і навпаки).
 Знижений – підвищений тиск викликає рух повітря, щоб відновити рівновагу.
 При випаровуванні води поглинається багато тепла.
Перший режим функціонування вітролова: спадний потік повітря. Рушійна сила - енергія вітру. Тобто, вітер по-простому вдувається в
будинок через цю вежу; отвір для входу вітру – з навітряного боку.
Найбільш простий і поширений навіть зараз. В цьому випадку охолодження внутрішніх приміщень досягається не скільки за рахунок реального зниження температури, скільки за рахунок створення потоку
повітря і ефекту вентилятора.
Другий режим: висхідний потік повітря. Рушійна сила – різниця
температур і розріджене повітря. Воно створюється вітром; з підвітряного боку (якщо по-науковому, то в цьому випадку використовувався
ефект Коанда, коли зона зниженого тиску «притягує» повітряний потік). У цьому випадку робота стародавніх вітряних веж була немислима без спеціальних каналів для подачі води – ганати.
Третій режим роботи багдіра: висхідний потік повітря. Рушійна
сила – тепло сонця. Коли немає холодної води чи вітру, багдіри працювали як сонячні башти. Тобто, вони нагрівалися сонцем, створювалася зона зниженого тиску – і повітря з будівлі поступово виходило
назовні. Місцеві будинки будувалися з глини, саману, і мали товсті
стіни. Ці стіни за ніч охолоджувалися. І вітряна вежа, відводячи з дому
найгарячіше повітря, підтримувала прохолодну температуру.
У ході наукових досліджень було виявлено основний принцип
роботи багдірів. Він використовується зараз під назвою «пасивне кондиціювання», і схематично відображається так (рис. 1):

Рисунок 1 – Схема роботи бадгіра
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Тобто, є вітряна вежа, куди дме вітер. У цій башті є розпилювач
води (охолодження за рахунок випаровування). Тяга створюється за
допомогою стіни, яка нагрівається сонцем.
Використовуючи такий метод у сучасній архітектурі можна не
тільки організувати «пасивне кондиціювання», а і яскраво виразити
індивідуальний облік споруди.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙ ОЗЕЛЕНЕННЯ
МІСТА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО
ДОВКІЛЛЯ
Таміліна П.Г.
Науковий керівник – Соловйова О.С., канд. мист., доцент
Актуальність. До початку проектувальної роботи формування
міста, або благоустрою місцевості необхідно провести аналіз територій. Мета аналізу виявити найбільш сприятливий засіб озеленення, в
залежності від сформованих природних та містобудівних умов, згідно
норм, що передбачають певний зміст елементів систем озеленення територій міста.
Попередній аналіз включає: композиційну містобудівельну оцінку (для формування принципів композиції), виявлення функціональної
обумовленості композиційного рішення (є визначальним фактором в
композиційно-просторовому рішенні об'єкта), естетичне оцінювання
ландшафту (розробляється в двох напрямках: перший – це натурне
обстеження, другий – це аналітичне дослідження унікальних зон
ландшафту), структурний аналіз ландшафту (виявлення просторових
структурних осей і вузлів, основних візуальних розкриттів і системи
домінант), попередній результат передпроектних досліджень (на основі передпроектного аналізу будується комплексна модель проектування, модель є програмним пошуковим прогнозом функціональнокомпозиційної структури об'єкта).
В залежності, від сформованих умов, просторова побудова системи озеленення набуває вигляд та може бути схематично відображена. Розміщення озеленених територій може відбуватися з використанням наступних схем: 1 – клиноподібна; 2 – кільцева; 3 – периферійноклиноподібна; 4 – ядерна; 5 – ядерно-радіальна; 6 – діаметрально лінійна з акваторією; 7 – периферійно-лінійна; 8 – лінійно-клиноподібна;
9 – поздовжньо-смугова; 10 – поперечно-смугова; 11 – сітчаста; 12 –
фонова; 13 – дисперсна; 14 – радіально-кільцева. У системі можуть
домінувати: а) відокремлені зелені «плями», розміщені рівномірно в
масиві забудови; б) кілька великих лісопаркових клинів, що досягають
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центральних районів міста; в) водно-парковий діаметр (тобто стрічка
парків і набережних, які перетинають місто вздовж заплави річки або
водосховища); г) широка смуга зелені, розташована паралельно забудові і суміжно з нею (при лінійному розвитку міста); д) лінійносмуговий розміщення зелених насаджень; е) зовнішні масиви зелені,
навколишні відокремлені міські райони (при децентралізованої планувальній структурі) (рис.1.).

Рисунок 1 – Класифікація міських систем озеленених просторів по домінуючому
компоненту: а – водно-зелений діаметр; б – зелені клини; в – центральне зелене ядро;
г – поясна (кільцева, полукольцева система); д – ряд зелених смуг; е – без вираженої
домінанти або комбіновані

Наприклад, клиновидна система гарно відображена у м. Москва,
де озеленення територій здійснено масивами, які розрізають забудову
та входять у місто зберігаючи первинний ландшафт і йдуть до міського
центру. Таким прикладом також є місто Київ.
Висновок: композиції озеленення, органічно введені у містобудівельну ситуацію, покращують та зумовлюють структурово-планувальні аспекти міста, а також допомагають створити об’ємно структуровий вид та міський силует.
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ В ФОРМУВАННІ
МІСЬКОГО ДОВКІЛЛЯ НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВОГО
КВАРТАЛА У МІСТІ ХАРКОВІ
Кандибальська Г.В.
Науковий керівник – Соловйова О.С., канд. мист., доцент
Актуальність дослідження. У будь-якому місці є ряд невирішених проблем, пов’язаних з екологічним фактором, результатом цього є
порушення гармонії між природнім і штучним середовищем завдяки
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стихійній урбанізації, гіпертрофованого зростання міст і глобальної
технізації.
Проблемою є той фактор, що розвиваючи наші міста, ми ввели
людину в штучне довкілля, більш зручне для проживання, але менш
сприятливе для здоров'я. Людина є близькою до природних об'єктів, і
її сприйняття самої природи сильно трансформувалося в штучне ставлення до довкілля. Але ж люди мають жити в природі, гармонійно поєднуючи свої інтереси з розвитком всього живого, тільки тоді досягається благополуччя, до якого ми весь час прагнемо.
Тому невід'ємною частиною сучасного комфортного і екологічно
благополучного житла є навколишнє середовище. Людина продовжує і
розвиває його. Завданням дослідження є виявлення законів і принципів
упорядкування території, яка завжди має забезпечити жителям району
здорове середовище проживання, наблизить до природного середовища, надасть хороші умови для повноцінного відпочинку дорослих і
нормального розвитку дітей. У зв'язку з цими особливостями комфортності сучасного житла, проектування території повинно проводитись
одночасно з проектуванням планування і забудови, починаючи з ретельного дослідження існуючої ситуації.
Однією з найбільш гострих проблем, що існують на сьогоднішній
день у вітчизняній практиці формування житлового середовища, є відсутність комплексного підходу до вирішення житла і дворових територій, що в цілому знижує комфорт проживання і призводить до деградації житлового середовища великих міст.
Мета дослідження є дослідження особливостей формування житлового середовища з наданням рекомендацій щодо проектування благоустрою та озеленення житлових кварталів.
Висновки. У дослідженні, на прикладі існуючого кварталу в місті
Харкові, впроваджені основні прийоми формування та розвитку житлових кварталів:
- принцип екологічності реалізується у прийомі вписування житлових кварталів в природне оточення, використання природного ресурсу у формуванні благоустрою житлових кварталів та сучасних інженерних системах;
- принцип просторової єдності реалізується у прийомі формуванні гармонії між природнім і штучним середовищем;
- принцип просторової, функціональної і художньої різноманітності;
- принцип просторового та композиційного взаємозв’язку реалізується завдяки прийомам забезпечення зв’язності комутаційного каркасу між окремими зонами;
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- принцип многофункціональності і інтегрованості реалізується
у прийомі розширення сфери використання рекреацій у житлових районах, формування нової та реорганізація традиційної функціональної
структури житлових дворів;
- принцип технологічності реалізується у впроваджені новітніх
технологій та матеріалів, а також сучасного обладнання.
Окреслені прийоми формування сучасного житлового середовища, що враховують вимоги до організації здорового середовища для
проживання, відпочинку та виховання дітей, застосовані у концептуальному проектуванні.
РОЛЬ ДОТРИМАННЯ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ, ЯК
ФАКТОРА МІСТОБУДІВНОЇ БЕЗПЕКИ
Шевченко Є.В.
Науковий керівник – Соловйова О.С., канд. мист., доцент
Актуальним є те, що людство впродовж усього свого існування
бореться з природними катаклізмами, але не можна сказати, що воно
перемогло в цій боротьбі. Але навіть так, серед стихійних лих, котрим
уряд та СМІ приділяють найбільшу увагу, є проблема до якої люди
відносяться недостатньо серйозно, - проблема паводків рік. Історично
склалося, що більшість сучасних міст були засновані та розвивалися
біля рік та крупних водоймищ. Таким чином від паводків страждають
не тільки якісь певні області, як при землетрусах або цунамі, проблема
розливання річок – це актуальна проблема повсюдного характеру.
Як це не парадоксально, одне з найбільших лих людства – повені,
забрали за останнє тисячоліття сотні мільйонів життів, досі не тільки
не мають загальноприйнятої концепції боротьби з ними, а й скількинебудь достовірного обліку викликаних ними наслідків. Прогнозоване
потепління клімату і неминучий подальше зростання господарського
освоєння річкових долин безсумнівно приведуть до збільшення повторюваності і руйнівної сили повеней. Тому нагальним завданням урядів
всіх країн світу, різних органів місцевої влади є розробка дієвих заходів запобігання і захисту від повеней.
В останні десятиліття ХХ ст. катастрофічні повені і розміри завданої ними шкоди різко зросли. Так, в 1998 р в Китаї було зафіксовано 13 повеней, які торкнулися майже всю територію країни. Від них
постраждало 240 млн. чоловік. Понад 56 млн. осіб довелося тимчасово
евакуювати. Тисячі людей загинули. Про наростання збитків свідчать і
дані по США. Середньорічний збиток від повеней на початку ХХ ст. в
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цій країні становив 100 млн. доларів, в 80х р він перевищував 1 млрд.,
а останнім часом в окремі роки перевищує 10 млрд. доларів.
Зазнали збитки й передові країни Європи. У серпні 2002 року в
Європі відбулося найбільше за останні 100 років повінь, викликана
триваючого тиждень зливами. Принесений збиток був оцінений в мільярди євро і найбільш нашкодив таким країнам, як Росія, Чехія, Австрія, Німеччина, Словаччина, Польща та Угорщина.
Проблема розливання річок також безпосередньо торкається
України. Катастрофічний паводок 2008 року на території Українських
Карпат охопив 6 областей, понад 1000 населених пунктів, близько 100
тис. гектарів землі потрапило під руйнівну дію води. За 4 дні на території Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей випали
2-4 місячні норми опадів. Рівень води на річках Дністер і Прут піднявся на 8-10 м, що призвело до затоплення величезних територій, руйнування берегів річок, житлових будинків і промислових споруд, доріг,
мостів, дамб, загибелі 39 людей.
Таким чином, можна зробити висновки, якщо й подальше ігнорувати річкові повені, можна зробити висновок, що ризик затоплення
міст та територій буде тільки зростати, як і збитки їм причинені. Комплекс заходів в паводконебезпечних районах, що включає прогнозування, планування і здійснення робіт, повинен проводитися ще до настання повені. Якщо для вже існуючих річкових міст потрібні заходи
для запобігання руйнування існуючого архітектурного середовища, то
для майбутніх будівель та ведення сільського господарства потрібна
розробка і видання карт паводконебезпечних територій. Слід не забувати, що запобігання стихійним лихам дозволить в десятки разів зменшити витрати на ліквідацію наслідків повеней.
РОЗВИТОК ВЕЛОТРАНСПОРТУ В ІНФРАСТРУКТУРІ МІСТА
Філобок Ю.С.
Науковий керівник – Соловйова О.С., канд. мист., доцент
Актуальність питання полягає у тому, що зараз фактично неможливо уявити сучасний світ без такого виду транспорту як велосипед.
Історія створення цього пристрою йде ще з 19 століття, але набув популярності він у всьому світі тільки в 20-тому. Актуальність проблеми
полягає в тому, що раніше не було такої кількості машин, і траси не
були так сильно завантажені. Сьогодні велосипедисти стикаються з
такою проблемою як недоступність доріг.
Подібну проблему вже з успіхом вирішують розвинені країни.
Наприклад місто Копенгаген у Данії був першим містом, якому було
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присвоєно назву Веломіста. Для велосипедистів тут є все: зручні велодоріжки, шириною 3 м.; на перехрестях велосипедні маршрути виділяють синім кольором; є окремі світлофори і повороти, щоб їх траєкторія не перетиналася з траєкторією інших видів транспорту; так само
в місті всюди розташовані велосипедні парковки.
В місті Барселоні (Іспанія), завдання спрямовано на скорочення
використання автомобільного транспорту в бік збільшення велосипедів. Проводяться потужні рекламні кампанії для популяризації цього
виду транспорту. Скорочують ширину багатьох автомагістралей, створюючи велодоріжки і розширюючи пішохідні зони, які озеленюють за
допомогою дерев, квітів і чагарників. Але при всьому успіху подібної
компанії, управління міста вирішило піти далі, готується урбаністична
революція. Протягом найближчих чотирьох років місто планує закрити
70% існуючих автодоріг і віддати простір, що звільнився жителям.
Таким чином, столиця перетвориться в колекцію суперкварталів площею 160 000 м² кожен. Щоб перетворити місто в пішохідний рай, мерія планує знизити число автомобілів на 21%. Барселона підніме ціни
на паркування, але одночасно запропонує зручні транспортні альтернативи. Згідно з планом суперкварталов в місті з'явиться нова автобусна мережа, ще більш розгалужена система велодоріжок і навіть, можливо, загальноміські електромобілі і електроцикли.
В Україні пересування на велосипеді також набирає обертів. У
таких містах як Донецьк, Київ, Вінниця та Львів вже розробляють
концепцію розвитку велосипедної інфраструктури за європейським
зразком. У Києві громадська організація «Асоціація велосипедистів
Києва» спільно з «Німецьким бюро міжнародного співробітництва
GIZ» та експертами-планувальниками з Дрездену розробили план розвитку велосипедної мережі Дарницького району, визначивши найбільш потрібні, магістральні, та другорядні велошляхи, які треба збудувати у районі. Львів вже має понад 30 км велошляхів, серед яких
відокремлені велодоріжки, велосмуги і навіть велосипедна контрсмуга, також в місцях, де велодоріжка перетинає дорогу, позначають
червоним пластиковим покриттям. Наразі місто є «флагманом» велосипедної інфраструктури України та майданчиком для експериментів,
для впровадження європейських стандартів. Так само у Львові розробляють вже систему велодоріжок, яка буде перетинати все місто. Ця
система буде поетапно впроваджуватися до 2019 року.
У Харкові розвиток велосипедного транспорту розпочався відносно недавно. Незважаючи на те що велосипедистів в місті багато, свого
простору в них практично немає. Єдине велосипедне місце – недобу-
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дована велодоріжка від Меморіалу Слави до П'ятихатки уздовж Лісопарку.
Висновок. Найкращим рішенням для ситуації, що склалася у Харкові, буде розробка системи велодоріжок, яка буде в себе включати
велопарки і стоянки.
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