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ДОСЛІДЖЕННЯ  ТЕХНІЧНОГО  СТАНУ  
БУДІВЕЛЬ  ТА  СПОРУД  ПРИ  НЕБЕЗПЕЧНИХ  
ГЕОЛОГІЧНИХ  ПРОЦЕСАХ

УДК 624.131

Оцінка технічного стану будівель та споруд. 
Технічний стан будівлі – сукупність властивостей 
конструкцій будівлі, що змінюються при його 
експлуатації і ремонті, яка характеризується в пев-
ний момент часу значеннями показників (технічних 
параметрів) і якісними ознаками, встановлени-
ми в експлуатаційній та ремонтній документації. 
На даний час в Україні технічний стан будівлі або 
споруди визначається за трьома методиками, що 
регламентуються відповідними нормативними до-
кументами. 

1. �Оцінка технічного стану будівлі за фізичним 
зносом. Технічний стан за класифікацією 
згідно цієї методики має п’ять оцінок: добрий 
(знос 0…20 %); задовільний (знос 21…40 %); 
незадовільний (знос 41…60 %); старий (знос 
61…80 %); непридатний (знос 81…100 %).

2. �Оцінка технічного стану конструкцій і будівлі 
за класифікаційними ознаками. Технічний 
стан за класифікаційними ознаками має чоти-
ри оцінки: нормальний; задовільний; непри-
датний до експлуатації; аварійний. 

3. �Оцінка технічного стану будівлі дається за ре-
зультатами виконаних розрахунків. Визначені 
величини напруження і деформацій в несучих 
елементах будівлі співставляються з міцнісними 
характеристиками матеріалів конструкцій. До-
датково аналізуються технічні параметри, що 
характеризують основу.

При оцінці технічного стану будівлі або спо-
руди вирішуються наступні технічні задачі: 1) 
формулювання мети оцінки технічного стану – 
відновлення нормальних експлуатаційних вла-
стивостей будівлі або реконструкція; 2) візуальне 
і інструментальне обстеження конструктивних 
елементів; 3) геодезичні і інженерно-геологічні 
вишукування; 4) аналіз результатів геодезичних 
і інженерно-геологічних вишукувань; 5) оцінка 
технічного стану конструкцій, конструктивних 
елементів і будівлі в цілому; 6) розробка проектної 
документації підсилення або реконструкції; 7) ви-
конання монтажно-будівельних робіт; 8) прийнят-
тя об’єкту і його експлуатація. Рішення всіх цих 
задач, у більший або менший мірі, пов’язано з 
геотехнічними питаннями: 

1. �Формулювання мети оцінки технічного стану. Виз-
начення величини діючих або додаткових на-
вантажень, а також прийняття рішення щодо 
конструкції фундаментів у разі реконструкції 
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будівлі. Слід враховувати те, що навантаження 
на основу не обов’язково збільшуються на усіх 
ділянках фундаменту будівлі.

2. �Візуальне і інструментальне обстеження конструк-
тивних елементів будівлі. Формулювання додат-
кових вимог для геодезичних і інженерно-
геологічних вишукувань. Як  було відмічено 
раніше, фактична картина напружено-
деформованого стану системи «будівля-основа» 
залежить від  впливів техногенного і природ-
ного характеру, що мають випадковий ха-
рактер. При візуальному обстеженні будівлі 
фіксуються пошкодження і дефекти в несучих 
конструктивних елементах. Аналіз цих по-
шкоджень може вказати на характер деформу-
вання основи будівлі. 

3. �Геодезичні і інженерно-геологічні вишукування. 
Визначення об’єму і складу вишукувань, що за-
лежать від результатів рішення перших двох 
задач, а також контроль обов’язкового вико-
нання всього об’єму вишукувань.

4. �Аналіз результатів геодезичних і інженерно-
геологічних вишукувань. Визначення наявності на 
прилеглій території небезпечних геологічних 
процесів, особливостей гідрогеологічного ре-
жиму в основі, а також наявності ґрунтів з осо-
бливими властивостями. 

5. �Оцінка технічного стану конструкцій, конструк-
тивних елементів і будівлі в цілому. Рішення 
контактної задачі і визначення напружено-
деформованого стану системи «будівля-основа».

6. �Розробка проектної документації підсилення або 
реконструкції. Розробка проекту конструктивної 
системи підсилення фундаментів і, при 
необхідності, способу закріплення ґрунтів, що 
мають особливі властивості.

7. �Виконання монтажно-будівельних робіт. Кон-
троль технологічних операцій під час ви-
конання робіт з підсилення фундаментів і 
закріплення ґрунтів.

8. �Прийняття об’єкту та його експлуатація. 
Моніторинг деформування основи, будівлі і 
споруд навколо реконструйованого об’єкту. 

Оцінка технічного стану будівлі за результатами 
аналізу напружено-деформованого стану може бути 
виконана лише за умови, що вирішується контак-
тна задача, тобто розглядається не окрема будівля, 
а виконується розрахунок системи «основа-будівля» 
з врахуванням просторової жорсткості будівлі і осо-
бливостей деформування ґрунтової основи.

В НДІБК з 70-х років минулого століття 
розробляється метод змінних коефіцієнтів 
жорсткості основи (МЗКЖ); ідею і теоретичну базу 
методу розробив відомий вчений Сергій Миколайо-
вич Клепіков [1 - 6]. Сучасний стан МЗКЖ базується 
на наступній теоретичній основі. Основоположною 
концепцією МЗКЖ є апроксимація безперервної 
величини, жорсткістних характеристик основи, 
множиною кусково-неперервних функцій, визна-
чених на кінцевому числі підобластей - контактних 
вузлів основи.

Дослідження будівель і споруд на підроблюваних 
і карстонебезпечних територіях. Пробле-
ма будівництва та захисту будівель і споруд на 
підроблюваних територіях сформувалася як науко-

вий напрям в 1958 р. після виходу першого всесо-
юзного нормативного документа ВТУ-01-58, в яко-
му було узагальнено накопичені до того часу дані 
по натурним спостереженням за деформаціями 
земної поверхні при підробці територій і 
напружено-деформованим станом конструкцій 
об'єктів, розміщених на цих територіях. У розви-
ток методів граничних станів, прийнятих в теорії 
будівельних конструкцій, було запропоновано ме-
тод оцінки технічного стану об'єктів, розташова-
них на підроблюваних територіях за показником 
наведених деформацій, побічно враховувалися 
конструктивні особливості і стан об'єкта. У зв'язку 
з тим, що вказаний метод базувався, в основному, 
на матеріалах натурних спостережень за об'єктами, 
сфера його застосування обмежувалася малоповер-
ховими житловими і промисловими будівлями і 
деякими видами споруд та комунікацій.

Актуальність проблеми обумовлена також іншими 
аспектами, до яких відносяться: збільшення глиби-
ни розробки вугільних пластів і зміна характеру 
розподілу і величин деформацій у мульді зсування; 
розконсервація запасів вугілля з охоронних ціликів 
під густозабудованими територіями; збільшення 
питомої ваги підроблюваних територій зі склад-
ними гірничо-геологічними умовами, підвищення 
поверховості міської забудови і пов'язана з цим 
проблема захисту будівель від кренів та ін.

Деякі з актуальних аспектів проблеми відзначимо 
окремо.

У теоретичному плані при розрахунку будинків 
і споруд на підроблюваних територіях основним 
аспектом є облік спільної роботи системи "осно-
ва - фундамент - верхня будова". При цьому вибір 
моделі ґрунтової основи набуває визначального 
значення, оскільки від цього залежать не тільки ве-
личини зусиль у конструкціях,  а й вид напружено-
го стану (розтяг – стиск, прогин - вигин). У цьому 
зв'язку рекомендується широко використовувати 
модель основи професора Клепікова С. М. [2], що 
дозволяє в широких межах враховувати реальні 
розподільні властивості ґрунтів від моделі Вінклера 
до моделі лінійно-деформованого напівпростору. 
У зв'язку з цим необхідно негайно виправити по-
милки, пов'язані з описом цієї моделі в документі 
[7]. Вплив на результати розрахунків будинків 
на підроблюваних територіях характеристик 
жорсткості основи наведено на рис. 1.

З графіків рисунка 1 видно, як вертикальні на-
пруження в стінах, що виникають від викривлення 
земної поверхні, можуть досить часто перевищу-
вати розрахункові опори кладки на стиск (графік 
паралельний осі абсцис). При цьому зазначені на-
пруження тим вищі, чим більш жорсткою є основа 
фундаментів.

Не менш важливими у теоретичному плані є 
методи аналізу напружено-деформованого ста-
ну конструкцій, що зазнають деформаційних 
впливів. Тут слід зазначити, що аналіз результатів 
розрахунків будівель і споруд на аварійне 
поєднання навантажень, яке включає деформації 
земної поверхні як навантажувальний фактор, з 
використанням рівнянь міцності, сформульованих 
в напруженнях і зусиллях, позбавлений всякого 
сенсу. Розрахунок конструкцій на деформаційні 
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впливи і аналіз результатів таких розрахунків 
повинні виконуватися винятково з використан-
ням деформаційних критеріїв для оцінки гранич-
них станів першої групи. Сучасні методи розра-
хунку будівельних конструкцій [8] засновані на 
деформаційній теорії. Слід зазначити, що такий 
підхід вже давно використовується при розра-
хунку конструкцій будівель і споруд у складних 
інженерно-геологічних і гірничо-геологічних умо-
вах будівництва. Залишається нормувати прості і 
узагальнені деформаційні критерії для граничних 
станів першої групи. Це дозволить уніфікувати 
розрахунки будівельних конструкцій на всі види 
навантажень і впливів. Особливо це важливо при 
діагностиці технічного стану будівель та споруд на 
підроблюваних територіях.  

Методи захисту будівель і споруд на 
підроблюваних територіях від кренів доцільно роз-
вивати в таких напрямках:

▪ � ірничотехнічні заходи захисту, при застосуванні 
яких, як показує практика, крени земної 
поверхні не перевищують 1,5 мм/м;

▪ �методи, засновані на управлінні осіданнями 
основи, наприклад, горизонтальне вибурюван-
ня основи, вимагають спеціальних досліджень 
і проектних рішень, здійснюваних при 
будівництві споруди;

▪ �методи управління осіданнями з використан-
ням спеціальних гідравлічних систем великої 
вантажопідйомності, мають аналоги, напри-
клад, в Німеччині і вимагають спеціальних роз-
робок і досліджень в Україні;

▪ �спеціальні конструкції фундаментів із змінною в 
процесі експлуатації споруди площею підошви 
і висотою.

Потребують удосконалення методи розрахун-
ку деформацій земної поверхні, які довгий час не 
піддавалися незалежного аналізу і мають вкорінені 
помилкові передумови.

Для впровадження перерахованих методів 
потрібна велика програма експериментального 
будівництва будівель і споруд на підроблюваних 

територіях (за прикладом 70 - 80 років мину-
лого століття).

У зв'язку з невисокою ймовірністю про-
гнозування деформацій земної поверхні 
при підземній розробці вугільних родовищ 
рекомендується впровадити в інженерну прак-
тику більш достовірні методики розрахун-
ку деформацій земної поверхні, засновані на 
гіпотезах механіки суцільних середовищ.

Потребує удосконалення нормативне забез-
печення проектування та будівництва будівель 
і споруд на підроблюваних територіях. Чин-
ний нормативний документ [1] не перевида-
вався вже 14 років. При перевиданні цього 
документа необхідно змінити його структуру, 
включивши в нього насамперед методику роз-
рахунку деформацій земної поверхні, а також 
нормативні вимоги з діагностики технічного 
стану будівель і споруд, що експлуатуються на 
підроблюваних територіях.

Дослідження будівель і споруд на слабких 
ґрунтах. Проектування або реконструкція 
будівель на основах зі слабкими ґрунтами (з 

модулем деформації E<5 МПа) пов’язано із про-
блемою забезпечення не перевищення розрахун-
ковими значеннями деформацій (абсолютна S і се-
редня S  осідання основ, відносна нерівномірність 
осідання двох фундаментів (S2-S1)/L, нахил жорсткої 
споруди, тобто різниця осідання крайніх точок 
фундаменту, віднесена до його довжини i=(S2-S1)/L, 
та ін.), що характеризують спільну роботу основи 
і споруди, гранично допустимих деформацій для 
будівель і споруди, що розглядаються [9].

Головним параметром ґрунту, що впливає на 
достовірність прогнозу осідань основ фундаментів 
будівель і споруд [10-11], є модуль деформації кож-
ного шару ґрунту E в межах стислої товщі. Визна-
чення модуля деформації є одним із ключових пи-
тань для замоклих лесоподібних ґрунтів. 

У лабораторних умовах модуль деформації 
ґрунтів звичайно визначають їх ущільненням ста-
тичним навантаженням без можливості бічного 
розширення (в жорсткому кільці) [9, 13, 14]. Як 
довели Г.Г. Болдирєв, Р.С. Зіангіров, М.Н. Голь-
дштейн, М.В. Корнієнко, В.І. Крутов, С.Р. Месчан 
[13, 14, 15], недолік компресійного приладу – не-
висока точність вимірів через те, що сили тертя 
зразка за стінками кільця зменшують на 10…50 % 
(залежно від вологості, виду ґрунту й умов випро-
бування) вертикальний тиск, прикладений до зраз-
ка під час випробування, особливо зі збільшенням 
навантаження на ґрунт. Це призводить до хиб-
ного збільшення фактичного значення модуля 
деформації ґрунту чи зменшення його відносної 
просадочності.

Найбільш достовірними, але й дорогими мето-
дами визначення модуля деформації нескельних 
ґрунтів є польові випробування їх статичними на-
вантаженнями в шурфах чи котлованах горизон-
тальними штампами площею 2500…5000 см2, а 
також у свердловинах гвинтовими штампами пло-
щею 600 см2. Як показали численні дослідження, 
значення модулів деформації за підсумками випро-
бувань ґрунтів у компресійних приладах виявля-
ються звичайно нижче від модулів, установлених 

Рис. 1.  Вплив жорсткості основи на напруження в стіновій 
конструкції при дії викривлення земної поверхні
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на базі польових випро-
бувань штампами.

Зіставленням даних 
польових і лаборатор-
них методів випробу-
вань для четвертинних 
глинистих відкладів 
І.А. Агішевим у 1957 
р. та О.І. Ігнатовою у 
1966 р. було запропо-
новано підвищувальний 
коефіцієнт mk до модулів 
деформації, отриманих 
на базі компресійних 
досліджень лише в 
інтервалі тиску σ=0,1...0,2МПа. Величина mk при 
показникові текучості 0,5<IL≤1 супіску, суглин-
ку і глини, змінюється від 2 до 6 залежно від виду 
ґрунту та коефіцієнта його пористості e. Проблеми 
взаємозв’язку величин модулів деформації ґрунтів, 
отриманих шляхом їх компресійних і штампових 
випробувань, розв’язували також М.І. Горбунов-
Посадов, М.В. Рац, В.Б. Швец та ін.

Зараз це важливе практичне, й одночасно 
дискусійне, питання застосування підвищувальних 
коефіцієнтів mk до результатів компресійних ви-
пробувань стосовно лесових ґрунтів піднято Г.Г. 
Стріжельчиком та ін. [15]. З іншого боку, підсумки 
тривалих (25 – 40 років) геодезичних спостере-
жень за осіданнями будівель на слабких ґрунтах (з   
E<5Па), виконані С.М. Сотниковим [16], і на замо-
клих (деградованих, за Г.І. Черним) лесоподібних 
ґрунтах (також з E<5Па), вказують, що для розра-
хунку осідань їх основ коректно використовувати 
підсумки компресійних випробувань цих ґрунтів 
без підвищувальних коефіцієнтів mk.

Звичайно, лише порівняння даних точних гео-
дезичних спостережень за деформаціями основ, 
складених замоклими лесоподібними ґрунтами, 
фундаментів будівель і споруд з результатами їх 
аналітичних розрахунків і моделювання МСЕ 
можуть служити критерієм достовірності двох 
підходів призначення величин модуля деформації 
таких ґрунтів.

Як приклад – порівняння на натурному об’єкті 
(зерносховище на 100 тис. т зберігання зернових 
у с. Івківці під м. Прилуки Чернігівської області) 
результатів визначень осідань основ, складених 
водонасиченими лесоподібними ґрунтами, плит-
них фундаментів 30 металічних силосних корпусів 
(трьох типів: на 2370 т; 3818 т; 6230 т зерна) 
циліндричної форми 
методами пошарового 
підсумовування і моде-
лювання МСЕ за дани-
ми геодезичних спосте-
режень після повного 
завантаження силосів. 
За периметром кожного 
силоса у 2009 році влаш-
товано по 4 стінових 
марки, за якими в міру 
завантаження силоса 
розпочато геометричне 
нівелювання.

Потужність товщі лесоподібних супісків і 
суглинків – близько 8 м, а з глибини 9…9,5 м за-
лягають достатньо щільні флювіогляціальні супіски 
та піски. Рівень ґрунтових вод – близько 3 м від 
поверхні землі. Лесоподібні ґрунти перейшли у за-
моклий деградований стані належать до слабких. В 
табл. 1 порівнюються значення модуля деформації 
цих ґрунтів за даними інженерно-геологічних вишу-
кувань: у випадку застосування коефіцієнтів mk і без 
них. У підсумку в першому випадку величини моду-
ля деформації ґрунтів безпосередньо під підошвою 
фундаменту виявились завищеними переважно у 
2…3 рази, що вже в перший рік експлуатації зер-
носховищ, зведених на цих основах, призвело до 
суттєвого перевищення граничних значень осідань 
таких споруд [9, 17].

Фундаменти – монолітні залізобетонні плити 
(діаметр поперечного перерізу відповідно 15,5 м, 
18,4 м, 23,5 м при глибині закладання 2,2 м) на 
природній основі. Значення характеристичного 
тиску під підошвою фундаментів силосів відповідно 
складає 182,1; 201,2 та 205,4 кПа.Підсумки виз-
начення осідань основ плит трьох типів силосів 
аналітичними методами та моделюванням МСЕ 
без урахування і з урахуванням впливу сусідніх 
фундаментів подано в табл. 2.

З табл. 2 добре видно, що у підсумку викори-
стання як методу пошарового підсумовування, 
так і моделювання МСЕ для визначення осідань 
основ фундаментів силосів у разі визначен-
ня модуля деформації ґрунтів без застосування 
підвищувальних коефіцієнтів mk розраховані вели-
чини осідань S  у 1,5…2,2 рази перевищили гранич-
ну величину осідання цього типу споруд Su=15см 
[17].

Отримані цими розрахунками величини осідань 
достатньо коректно коригуються з фактичними 

 
№ ІГЕ 

Підсумки вишукувань при 
застосуванні коефіцієнтів km  

Підсумки вишукувань без 
застосування коефіцієнтів km  

назва ґрунту E , МПа назва ґрунту E , МПа 
ІГЕ-2 супісок твердий, пластичний 10 супісок пластичний, текучий 3 
ІГЕ-2а супісок твердий, пластичний 10 супісок пластичний, текучий 4 
ІГЕ-2б супісок пластичний, текучий 7 супісок пластичний, текучий 3,5 
ІГЕ-3 суглинок від тугопластичного 

до текучого 
7 супісок пластичний, текучий 4 

ІГЕ-3а супісок текучий 7 супісок пластичний, текучий 3,5 
ІГЕ-5 суглинок від твердого до 

текучопластичного 
13 суглинок м’якопластичний 6,5 

Таблица 1. Порівняння значень модуля деформації ґрунтів

Тип 
силоса 

Характеристики ґрунтів без 
застосування коефіцієнтів km  

Характеристики ґрунтів при 
застосуванні коефіцієнтів km  

Пошарове 
підсумо-
вування 

Моделю-
вання 

Моделювання 
з урахуванням 

впливу сусідніх 
фундаментів 

Пошарове 
підсумо-
вування 

 

Моделю-
вання 

Моделювання 
з урахуванням 

впливу сусідніх 
фундаментів 

СМВУ 147 227 237 248 112 126 143 
СМВУ 165 279 297 319 145 185 198 
СМВУ 220 298 315 333 180 231 241 

Таблица 2. Визначення осідань основ фундаментів зерносховищ
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даними спостережень за осіданнями зерносховищ 
після їх повного завантаження, якими вже за пер-
ший рік експлуатації силосів зафіксовано розвиток 
осідань основ окремих зерносховищ до 24…29 см.

У підсумку прогнозу осідань основ фундаментів 
силосів методом пошарового підсумовування, 
але для випадку визначення величин модуля 
деформації ґрунтів із застосуванням коефіцієнтів mk, 
видно (табл. 2), що розраховані значення осідань S  
не перевищують граничну величину осідання для 
окремих металевих силосів Su=15см [17], а вели-
чина осідання основ силосів СМВУ 220 складає S
=18,0см, що на 20 % перевищує граничну величину  
Su.

Таким чином, суттєва різниця розрахованих 
осідань основ силосів пояснюється відповідною 
різницею у значеннях модулів деформації ґрунтів 
у межах 8…9 м безпосередньо під підошвою 
фундаментів, а саме їх завищенням при інтерпретації 
даних компресійних випробувань.

З початком експлуатації силосів навколо них 
виникли вирви осідання та, як наслідок їх роз-
витку, – руйнування бетонних вимощень (рис. 2). 
Більш детально про наднормативні деформації 
основ фундаментів і пошкодження будівельних 
конструкцій силосів мова йде у статті [18].

Отже, в підсумку порівняння на натурних 
об’єктах результатів прогнозу осідань основ, 
складених водонасиченими лесоподібними 
ґрунтами, фундаментів будівель і споруд 
аналітичними методами і моделюванням МСЕ 
з даними геодезичних спостережень доведе-
но, що для розрахунку осідань таких основ мо-
дуль деформації ґрунту, який визначають за 
компресійними випробуваннями ґрунтів, ко-
ректно використовувати без підвищувальних 
коефіцієнтів mk.

Дослідження з оцінки технічного стану 
гідротехнічних споруд. Одним із напрямків ро-
боти НДІБК є дослідження з оцінки технічного 
стану гідротехнічних споруд та розробка 
нормативної літератури в сфері гідротехнічного 
будівництва. Розроблено ДБН В.2.4-3:2010 
«Гідротехнічні споруди. Основні положення», 
на даний час на стадії розробки знаходиться       

ДБН В.2.4-Х:201Х «Греблі з ґрунтових матеріалів. 
Основні положення».

Основними параметрами для оцінки технічного 
стану ГТС є:

1) �вертикальні і горизонтальні деформації; 
2) �положення поверхні депресії в тілі ґрунтової 

греблі; 
3) �фільтраційні витрати води;
4) �градієнти напору фільтраційного потоку; 
5) �фільтраційний тиск на підошви бетонних спо-

руд; 
6) �технічний стан залізобетонних конструкцій;
7) �напруження в матеріалах споруд та основ.
Методика з оцінки технічного стану 

гідротехнічних споруд складається з:
1) �візуального обстеження;
2) �інструментального обстеження;
3) �розрахунків технічного стану конструктивних 

елементів споруд;
4) �фільтраційних розрахунків;
5) �розрахунків стійкості укосів греблі з ґрунтових 

матеріалів;
6) �розробка технічних рішень (рекомендацій) 

з відновлення нормальних експлуатаційних 
властивостей споруд.

До складу робіт з візуального обстеження вхо-
дить фото фіксація виявлених дефектів, по-
шкоджень і відхилень геометричних розмірів 
конструкцій від проектних, інструментального 
–  визначення міцності бетону (руйнівними 
та неруйнівними методами),параметрів ар-
мування. При розрахунках технічного стану 
конструктивних елементів виконується мо-
делювання фактичного стану конструкцій 
гідротехнічних споруд на основі візуального 
та інструментального обстежень. На основі 
розрахунків технічного стану розроблюються 
технічні рішення з відновлення нормальних 
експлуатаційних властивостей гідротехнічних 
споруд.

За останні роки виконано роботи з оцінки 
технічного стану гідротехнічних споруд на на-
ступних об’єктах (рис. 3-10):

Рис. 3.  Загальний вигляд з нижнього б’єфу на будівлю Ташлицької 
ГАЕС на р. Південний Буг.

Рис. 2.  Заміри параметрів вирви осідання навколо зерносховища.
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Дослідження будівель, споруд та 
територій при небезпечних геологічних про-
цесах. 

Ці дослідження поширюється на розроб-
ку заходів з інженерного захисту територій, 
будівель і споруд від шкідливої (руйнівної) 
дії небезпечних геологічних процесів (за-
топлення, підтоплення, ерозії та розмиву 
берегів  водотоків та водойм, абразійних 
руйнувань морських берегів, переформу-
вання берегів водосховищ, карсту, суфозії, 
селевих потоків, снігових лавин, схилових 
гравітаційних процесів – зсувів, обвалів і їх 
поєднання), забезпечення надійності їх ро-
боти та об’єктів, що ними захищаються.

В результаті роботи в цьому напрямку 
було розроблено ДБН В.1.1-24:2009 «За-
хист від небезпечних геологічних процесів. 
Основні положення проектування» та за-
плановано переробити ДБН В.1.1-3-97 
«Інженерний захист територій і споруд від 
зсувів та обвалів. Основні положення». В 
розвиток цього нормативного документу 
планується розробити Державний стан-
дарт України (ДСТУ-Н), в якому будуть 
наведені методи розрахунків та заходи з 
інженерного захисту об’єктів від зсувних і 
обвальних процесів. Крім цього, планується 
розробити ДСТУ-Н до ДБН В.1.1-25-
2009 «Інженерний захист територій від 
підтоплення та затоплення», в якому бу-
дуть наведені методи розрахунків та захо-
ди щодо захисту територій та споруд від 
підтоплення та затоплення.

При проектуванні будинків і споруд на 
територіях з небезпечними геологічними 
процесами в сейсмічних районах, в 
районах розвитку інших небезпечних 
процесів і ґрунтів з особливими власти-
востями (просідаючі, набухаючі, насипні, 
намивні тощо), а також на територіях, 
підроблюваних гірничими виробками, 
необхідно враховувати особливості їх про-
ектування з врахуванням вимог відповідних 
будівельних норм і правил.  

Складні інженерно-геологічні умови 
ділянки будівництва згідно з ДБН В.2.1-10 
та ДБН В.1.1-24 обумовлюються наявністю 
особливих умов території та ґрунтів з осо-
бливими властивостями в основі будинків 
та споруд, а також діями на основи і фун-
даменти при особливих впливах, умовах та 
навантаженнях. 

Ґрунти з особливими властивостями: 
просідаючі, набухаючі, елювіальні, засолені, 
насипні, намивні, здимальні, водонасичені 
біогенні ґрунти та мули.

Небезпечні геологічні умови (особливі 
умови території): підземні вироб-
ки, сейсмічні райони, закарстовані, 
зсувонебезпечні, затоплювані та 
підтоплювані території, території, на яких 
відбуваються процеси ерозії та розмиву 
берегів водотоків і водойм, абразійні руй-
нування морських берегів, суфозії, селеві 

Рис. 4.  Вибурювання кернів зі стінки роздільного бичка.

Рис. 5.  Загальний вигляд будівлі БНС-3 Хмельницької АЕС.

Рис. 6.  изначення міцності бетону ультразвуковим методом приладом 
«ПУЛЬСАР 1.1».
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потоки, снігові лавини, обвали та їх поєднання.
Дії на основи і фундаменти при особливих впли-

вах, умовах, навантаженнях: техногенні динамічні 
впливи при новому будівництві або реконструкції 
будинків і споруд, що розташовані в зоні впли-
ву промислових підприємств, будівельних 
майданчиків, транспортних магістралей, 
відкритих кар’єрів із видобутку корисних копа-
лин.

Для вирішення проблем, пов’язаних з 
будівництвом будівель і споруд на територіях з не-
безпечними геологічними процесами, необхідно 
активно розвивати роботи за такими напрямками:

▪ �удосконалення системи нормативних 
документів для проектування і будівництва 
з врахуванням різних видів небезпечних 
геологічних процесів, гармонізацію нових 
нормативних документів з європейськими 

нормами;
▪ �дослідження закономірностей взаємодії 

ґрунтових основ з конструкціями фундаментів 
на територіях з небезпечними геологічними 
процесами, розроблення нових уточнених 
методів розрахунку і програмних засобів 
для розрахунків будівельних об’єктів на цих 
територіях як комплексних споруд «основа – 
фундамент – надземна конструкція»;

▪ �дослідження і систематизація технічних 
параметрів, що характеризують окремі 
небезпечні геологічні процеси;

▪ �розробка нормативного документа з оцінки 
стану територій з небезпечними геологічними 
процесами за класифікаційними ознаками;

▪ �дослідження впливів небезпечних геологічних 
процесів на території, розроблення методів 
захисту від цих впливів;

▪ �дослідження процесів зміни гідрогеологічного 
режиму на територіях з небезпечними 
геологічними процесами при будівництві;

▪ �дослідження стану територій навколо 
гідровузлів з оцінкою наявності небезпечних 

Рис. 7.  Загальний вигляд водозливної греблі зі сторони лівого 
берега Краснохуторської ГЕС на р. Синюха/

Рис. 8.  Загальний вигляд водозливної греблі зі сторони нижнього 
б’єфу Гайворонська ГЕС на р. Південний Буг.

Рис. 9  Загальний вигляд Хрінницького гідровузла зі сторони 
нижнього б’єфу на р. Стир.

Рис. 10.  Загальний вигляд водозливної греблі з верхнього б’єфу 
гідровузла на р. Случ.
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геологічних процесів (зсувів, ерозії, розмивів 
тощо);

▪ �проведення робіт щодо вивчення фактичної 
ситуації розповсюдження небезпечних 
геологічних процесів в регіонах України, на 
яких завдається найбільше шкоди, та скласти 
і затвердити на державному рівні реєстр, в 
якому всі об’єкти необхідно класифікувати по 
степені народногосподарської важливості;

▪ �після складання реєстру необхідно розроби-
ти перспективний і щорічний плани заходів 
з попередження і ліквідації наслідків небез-
печних геологічних процесів, які мають бути 
реально профінансовані і виконані у вказані 
терміни;

▪ �заходи з попередження негативної дії небез-
печних геологічних процесів мають бути си-
стемними, плановими, регулярними та без-
перервними.
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