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Анотація. Постановка проблеми. Виконання будівельних робіт пов’язане з багатьма умовами, які істотно
ускладнюють процес, а саме: збільшують час виконання технологічних операцій, час перебування будівельної
техніки на виробничомумайданчику, а в деяких випадках викликають перевитрату будівельних матеріалів.
Отже, збільшуються фактичні витрати підрядних організацій на виконання всього комплексу будівельних робіт.
На практиці найчастіше не виходить забезпечити нормальні умови виконання будівельно-монтажних робіт, не
ускладнені зовнішніми факторами, такими як обмеженість, загазованість, наявність діючого обладнання
безпосередньо в зоні робіт тощо. Отже, роботи проводяться в умовах впливу дестабілізуючих факторів, що, у
свою чергу, позначається на вартості і тривалості їх виконання. Тому, проектуючи організацію висотного
будівництва, необхідно враховувати вплив різних дестабілізуючих чинників, що ускладнюють будівельномонтажні роботи. У відомих працях із організації будівництва об’єктом дослідження є процес реконструкції
промислових і цивільних будівель. Процес зведення висотних багатофункціональних комплексів має
специфічні відмінності, зокрема, з технології та організації будівельного виробництва, пов’язані з будівництвом
в умовах функціонуючих структур великих міст та існуючої інфраструктури, врахування яких дозволить
нейтралізувати або локалізувати негативний вплив дестабілізуючих чинників. Мета статті. Визначення
факторного простору дестабілізуючих чинників, що негативно впливають на будівельно-монтажні роботи в
процесі зведення висотних багатофункціональних комплексів. Висновок. Урахування впливу дестабілізуючих
чинників в обґрунтуванні тривалості та вартості зведення висотних багатофункціональних комплексів
здійснюється шляхом застосування поправкових підвищувальних коефіцієнтів, а ефективне проектування
висотного будівництва необхідно здійснювати на основі формування, оцінювання, аналізу та вибору
раціональних варіантів організаційно-технологічних рішень.
Ключові слова:висотна будівля, будівельно-монтажні роботи, організація будівництва, дестабілізуючі
чинники, вартість, тривалість.
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Аннотация. Постановка проблемы. Выполнение строительных работ сопряжено со многими условиями,
которые существенно затрудняют их производство, а именно: увеличивают время выполнения технологических
операций, время нахождения строительной техники на производственнойплощадке, а в некоторых случаях
вызывают перерасход строительных материалов. Следовательно, увеличиваются фактические затраты
подрядных организаций на выполнение всего комплекса строительных работ. На практике зачастую не
получается обеспечить нормальные условия производства строительно-монтажных работ, не осложненные
внешними факторами, такими как стесненность, загазованность, наличие действующего оборудования
непосредственно в зоне производства работ и т.д. Следовательно, работы производятся в условиях влияния
дестабилизирующих факторов, что, в свою очередь, сказывается на стоимости и продолжительности их
выполнения. Поэтому при проектировании организации высотного строительства необходимо учитывать
влияние различных дестабилизирующих факторов, усложняющих производство строительно-монтажных работ.
В известных работах по организации строительства объектом исследования является процесс реконструкции
промышленных и гражданских зданий. Процесс возведения высотных многофункциональных комплексов
имеет специфические отличия, в частности, по технологии и организации строительного производства,
связанные со строительством в условиях функционирующих структур крупных городов и существующей
инфраструктуры, учет которых позволит нейтрализовать или локализовать негативное влияние
дестабилизирующих факторов. Цель статьи. Определение пространства дестабилизирующих факторов,
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негативно влияющих на производство строительно-монтажных работ в процессе возведения высотных
многофункциональных комплексов. Вывод. Учет влияния дестабилизирующих факторов при обосновании
продолжительности и стоимости возведения высотных многофункциональных комплексов осуществляется
путем применения поправочных повышающих коэффициентов, а эффективное проектирование высотного
строительства необходимо осуществлять на основании формирования, оценки, анализа и выбора рациональных
вариантов организационно-технологических решений.
Ключевые слова: высотное здание, строительно-монтажные работы, организация строительства, дестабилизирующие факторы, стоимость, продолжительность.
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Summary. Problem statement. Construction works associated with many conditions obstructing their production,
namely: increase the execution time of technological operations, the residence time of construction equipment at the
area of production works, and in some cases cause an overrun of construction materials. Therefore, the actual costs of
contractors to perform the whole complex of construction works are increasing. In practice, it often fails to ensure
normal conditions of construction and installation works, not complicated by external factors such as overcrowded,
pollution, availability of working equipment in the area of production work, etc. Therefore, work is performed under the
influence of destabilizing factors that, in turn, affects the cost and duration of their performance. That is why, when
designing of the organization of high rise building construction, it is necessary to consider the influence of various
destabilizing factors that complicate the production of construction works. The object of study is the process of
reconstruction of industrial and civil buildings in well-known works on construction. The process of building of a
high-rise multi-functional complexes has specific differences, particularly in the technology and organization of
construction process associated with construction in the conditions of functioning structures of large cities and active
infrastructure, their record will allow to neutralize or localize the negative influence of destabilizing factors. Purpose.
The definition space of destabilizing factors making a negative influence on the production of construction and
installation works during the construction of high-rise multi-functional complexes. Conclusion. Taking into account the
influence of destabilizing factors in the substantiation of the duration and cost of construction of high-rise
multi-functional complexes is used by applying of correction coefficient, and the effective design of high-rise
construction should be done on the basis of the formation, evaluation, analysis and rational choice variants of
organizational and technological decisions.
Key words: high-rise building, construction works, construction management, destabilizing factors, cost, duration

нішніми факторами, такими як стисненість,
загазованість, наявність діючого обладнання
безпосередньо в зоні виробництва робіт тощо. Отже, роботи виконуються в умовах
впливу дестабілізуючих чинників, що,
у свою чергу, позначається на вартості і
тривалості їх виробництва. Тому, проектуючи організацію висотного будівництва, необхідно враховувати вплив різних дестабілізуючих чинників, що ускладнюють виробництво будівельно-монтажних робіт [1-3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Завданню врахування впливу дестабілізуючих чинників в процесі проектування та
виробництва будівельно-монтажних робіт

Постановка проблеми та її зв’язок із
науковими і практичними завданнями.
Виконання будівельних робіт пов’язане з
багатьма умовами, які істотно ускладнюють
їх виробництво, а саме: збільшують час виконання технологічних операцій, час перебування будівельної техніки на виробничомумайданчику, а в деяких випадках викликають перевитрату будівельних матеріалів.
Отже, збільшуються фактичні витрати підрядних організацій на виконання всього
комплексу будівельних робіт.
На практиці найчастіше не виходить забезпечити нормальні умови виконання будівельно-монтажних робіт, не ускладнені зов-
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присвячено наукові праці Д. Ф. Гончаренка
[5; 6], В. А. Давидова [7], В.М. Кірноса
[8; 9],
Т. С. Кравчуновської
[11],
В. В. Савйовського [13] та інших науковців
[4; 10; 12; 14-17].
У зазначених працях об’єктом дослідження є процес реконструкції промислових
та цивільних будівель. Процес зведення висотних багатофункціональних комплексів
має специфічні відмінності, зокрема, щодо
технології та організації будівельного виробництва, що пов’язані з будівництвом в
умовах функціонуючих структур великих
міст та існуючої інфраструктури, врахування яких дозволить нейтралізувати або локалізувати негативний вплив дестабілізуючих
чинників.
Мета статті - визначення факторного
простору дестабілізуючих чинників, що негативно впливають на виконання будівельно-монтажних робіт у процесі зведення висотних багатофункціональних комплексів.
Виклад матеріалу. До основних чинників, що здійснюють дестабілізуючий вплив
на виробництво будівельно-монтажних робіт під час зведення висотних будівель, належать:
виробництво будівельних робіт в охоронній зоні діючої повітряної лінії електропередач;
виробництво будівельних та інших робіт
у закритих спорудах (приміщеннях), розташованих нижче 3 м від поверхні землі;
будівництво інженерних мереж та споруд, а також об’єктів житлово-цивільного
призначення в стиснених умовах забудованої частини міста;
будівництво нових об’єктів у стиснених
умовах: на територіях діючих підприємств,
які мають розгалужену мережу транспортних та інженерних комунікацій і стиснені
умови складування матеріалів;
будівництво об’єктів на схилах гір,
у стиснених умовах, із збереженням природного ландшафту.
Стиснені умови в забудованій частині
міст характеризуються наявністю таких
чинників:
 інтенсивного руху міського транспорту і
пішоходів у безпосередній близькості від
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місця робіт, що зумовлюють необхідність
будівництва короткими захватками з повним
завершенням усіх робіт на захватці, включаючи відновлення зруйнованих покриттів і
насадження зелені;
 розгалуженої мережі існуючих підземних
комунікацій, що підлягають підвішуванню
або перекладанню;
 житлових або виробничих будівель, а також зелених насаджень, що зберігаються, у
безпосередній близькості від місця робіт;
 стиснених умов складування матеріалів
або неможливості їх складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць;
 в умовах будівництва об’єктів, коли
щільність їх забудови перевищує нормативну на 20 % і більше;
 у випадку будівництва об’єктів, коли у
відповідності з вимогами правил техніки
безпеки проектом організації будівництва
передбачено обмеження повороту стріли
баштового крана.
Рівень стисненості будівельного майданчика і робочих зон визначає наявність певних перешкод, що обмежують можливість
використання будівельних машин або робітників на будівельному майданчику або в
межах робочих зон (зони переміщення) будівельних машин.
Вплив фактора стисненості на будівельне виробництво проявляється в обмеженнях
можливості:
 переміщення будівельної техніки;
 складування будівельних конструкцій;
 транспортування будівельних матеріалів і
конструкцій;
 у зниженні продуктивності праці робітників.
Розрізняють зовнішню і внутрішню стисненість умов виробництва робіт [9].
Зовнішня
стисненість
виражається
відношенням вільної площі території будівельного майданчика до площі, необхідної
для:
 раціональної організації будівельного
виробництва;
 розміщення будівельної техніки;
 складування конструкцій і матеріалів;

44

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2015, № 7-8 (209)

ISSN 2312-2676

 обмеження, що накладаються на формування фронту робіт;
 обмеження, що накладаються на можливість використання будівельних машин
для монтажу будівельних конструкцій;
 обмеження, що накладаються на технологію будівельного процесу та взаємоув’язку робіт у часі і просторі.
До інших ускладнювальних факторів
можна віднести такі умови виконання будівельних робіт:
 виробництво будівельних робіт зі
зведення конструктивних елементів будівель і споруд (фундаменти, елементи каркаса, стіни, перекриття та ін.) усередині будівель, що будуються, при зведеній коробці
будівлі, у випадках, коли це обґрунтовано
проектом організації будівництва;
 виробництво будівельних та інших
робіт в існуючих будівлях і спорудах, звільнених від обладнання та інших предметів,
що заважають нормальному виробництву
робіт;
 виробництво будівельних та інших
робіт в існуючих будівлях і спорудах у стиснених умовах: з наявністю в зоні виробництва робіт діючого технологічного обладнання або предметів, щозахаращують простір;
 виробництво будівельних та інших
робіт у будівлях і спорудах за температури
повітря на робочому місці вище 40°С;
 виробництво будівельних та інших
робіт у будівлях і спорудах зі шкідливими
умовами праці, де робітникам підприємства
встановлено скорочений робочий день, а робітники-будівельники мають робочий день
нормальної тривалості;
 виробництво будівельних та спеціальних будівельних робіт у підземних умовах
у шахтах, рудниках, метрополітенах, тунелях та інших підземних спорудах, у тому
числі спеціального призначення;
 виробництво будівельних і спеціальних будівельних робіт в експлуатованих тунелях метрополітенів у нічний час «у
вікно».
Висновки та перспективи подальших
досліджень. Урахування впливу дестабілізуючих чинників в обґрунтуванні тривалості

 розміщення побутового містечка будівельників.
У загальному випадку вільна площа
визначається за формулою:
(1)
Fc  Fo  ( Fз .с.  Fн.с.  Fн.п.  Fз .б . ) ,
де Fo −вільна площа території об’єкта
будівництва;
Fз .с . − площа забудови існуючими будівлями;
Fн .с . − площа зон надземних інженерних мереж;
Fн.п. − території, зайняті складами,
дорогами, побутовими будівлями;
Fз .б . − території, розташована в небезпечних зонах (поблизу легкозаймистих
рідин, транспортних магістралей, об’єктів
енергетичного господарства).
Величина вільної площі Fc порівнюється з площею, необхідною для будівельного генерального плану Fг .п . :
(2)
Fг .п.  Fс. м.  Fб .г .  Fд.п.  Fз . м. ,
де Fс.м . −площа складів для зберігання матеріалів і конструкцій;
Fб .г . − площа, зайнята побутовим містечком будівельників;
Fд.п. − площа доріг і майданчиків, необхідних на період будівництва;
Fз .м . − площа зони роботи будівельних машин.
Ступінь зовнішньої стисненостіоб’єкта визначається відношенням:
(3)
k с .т .  Fc Fг .п . .
Очевидно, що можливі три значення
ступеня зовнішньої стисненості:
1) k с .т .  0 при Fc  0 ;
2) 0  k с.т.  1 ;
3) k c .т .  1 при Fc  Fг .п. .
Першому значенню відповідають
особливо стиснені умови виробництва
будівельно-монтажних робіт, другому –
стиснені, третьому – стиснені меншою
мірою.
Внутрішня стисненість об’єкта характеризує умови організації робочих місць і
визначає:
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та вартості зведення висотних багатофункціональних комплексів здійснюється шляхом застосування поправкових підвищувальних коефіцієнтів, а ефективне проекту-
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вання висотного будівництва необхідно
здійснювати на основі формування, оцінювання, аналізу та вибору раціональних варіантів організаційно-технологічних рішень.
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