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УДК 72.01              
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ДИЗАЙНУ У 
ЛУЦЬКУ В 20-30-Х РОКАХ ХХ СТ. 

 
PECULIARITIES OF FORMATION OF URBAN DESIGN IN 

LUTSK IN THE 20-30-S YEARS OF THE XX CENTURY 

 
Абрамюк І.Г., канд. арх., завідувач кафедрою архітектури та 

містобудування Луцького національного технічного університету, 
Луцьк, Україна 

Петровець А., студент групи АМ-31 Луцького національного 
технічного університету, Луцьк, Україна 

 
Abramyuk I.G., Ph.D., head of the Department of Architecture 

and Urban Planning of Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine 
Petrowec A., student group АМ-31 of the Department of 

Architecture and Urban Planning of Lutsk National Technical 
University, Lutsk, Ukraine 

 
Анотація. Висвітлено аспекти формування міського 

простору Луцька впродовж 20-30-х років ХХ ст. із використанням 
тенденцій архітектури модернізму. Визначено, що серед 
різновекторності модерністичного напряму, в Луцьку, архітектура 
функціоналізму займала особливе місце, по-новому формуючи 
естетику міського інтер’єру, котрий відображав собою новий 
ідеологічний зміст державної політики, а поява в місті в міжвоєнні 
роки освічених зодчих уможливила зміни в об’ємно-просторових, 
композиційних та естетичних рішеннях забудови. 

 
Summary. Сovers aspects of the formation of the urban space of 

Lutsk during the 20-30's of the twentieth century using the tendencies of 
modernism architecture. It was determined that among the 
multidisciplinarity of the modernist trend, in Lutsk, the architecture of 
functionalism occupied a special place, newly shaping the aesthetics of the 
urban interior, reflecting the new ideological content of state policy, and 
the appearance in the city during the interwar years of educated architects 
made it possible to change in the ' spatial, composite and aesthetic building 
solutions.  
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Ключові слова: модернізм, функціоналізм, архітектурні 
принципи, стиль, геометричні форми, раціоналізація, історико-
культурна спадщина міста, міський дизайн, міжвоєнний період, 
міська забудова, фасад. 

 
Keywords: modernism, functionalism, architectural principles, 

style, geometric forms, rationalization, historical and cultural heritage of 
the city, urban design, interwar period, urban building, facade. 

 
Антитрадиціоналізм естетичного вирішення архітектурних 

об’ємів й новітні підходи до організації внутрішнього просторуна 
початку ХХ ст. зумовили різке розповсюдження авангардистських ідей 
в архітектурних колах України. Для відображення загальної картини 
формування та розвитку архітектури українського модернізму, не 
менш вагомим є вивчення досвіду проектування цьому напрямі у 
невеликих містах, таких як м. Луцьк. Враховуючи, що період розвитку 
модернізму на теренах Луцька став важливою віхою архітектурної 
історії, так як місцеві зодчі зуміли вдало використати основні 
принципи стилю й їхня будівнича діяльність залишила вагомий слід в 
історико-культурній спадщині міста, це питання потребує всебічного 
вивчення. 

Вивчення особливостей формування архітектури міжвоєнного 
модернізму в місті Луцьку потребував дослідження великого обсягу 
іконографічних архівних матеріалів, що розкривають як проблеми 
архітектури модернізму в Україні, так і особливості архітектури та 
містобудування 20-30-тих років ХХ ст. у м. Луцьку.  

Незважаючи на те, що на початку ХХ ст. Луцьк перестав 
відігравати вагому політичну та економічну роль у життєдіяльності 
Волинського краю, в сфері культури та мистецтва він залишався 
одним із лідерів. Постійні зв’язки із містами країн Європи та 
Російської імперії зумовили надходження нових тенденцій в 
суспільних поглядах, культурі та зокрема, архітектурі.  

Враховуючи складну політичну ситуацію і статус провінції 
Російської імперії до 1921 року, найактивніший розвиток архітектури 
та будівництва у місті припав на 30-ті роки ХХ ст., період розквіту 
польської держави. Поряд із розвитком неокласичних та еклектичних 
архітектурних форм наприкінці 1920-х років в архітектурі міста 
відбулося поширення стилістики модернізму.  
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Очевидно, що серед різновекторності модернізму, в Луцьку 
архітектура функціоналізму займала особливе місце, по-новому 
формуючи естетику міського інтер’єру. Цьому сприяла також поява у 
міжвоєнні роки в місті освічених зодчих – випускників архітектурних 
шкіл Львова, Варшави, Відня, котрі були ознайомлені із концепціями 
функціонального формотворення, що пропагувалися на Заході. На нові 
соціально-економічні, політичні умови та культурні тенденції 
впродовж 20 – 30-х років ХХ ст., в луцькому архітектурному колі 
зреагували Сергій Тимошенко, Францішек Кокеш, Казимир Толочко, 
Вітольд Марцінковськи, Йозеф Новак, Ян Ганф, Пилип Пилипчук, 
Тадеуш Садковскі, Казимір Школьницьки, Тадеуш Красінськи. У своїй 
проектній практиці використовуючи тенденції архітектури 
модернізму, зодчі застосовували власні принципи для створення 
естетичного середовища: виносили за лінію забудови частини фасаду, 
поєднували різні за розмірами та формою віконні прорізи (стрічкові 
горизонтальні та вертикальні, круглі), виконували вертикальне 
членування фасадів та напівциліндричні прибудови, виділяли 
колористикою чи фактурою цокольний поверх, при цьому враховуючи 
особливості навколишнього міського простору та обмеження будівель 
по вертикалі. 

Власне, впродовж 20 – 30-тих років ХХ ст. формування міського 
дизайну відбувалося на основі регулярного планування міських 
вулиць, лінійної забудови вздовж транспортних магістралей, 
поєднання геометричних об’ємів будівель і споруд, асиметричних 
пласкими фасадів. 

Висновки. Загалом, архітектура м. Луцька впродовж 20-30-х 
років ХХ ст. часу поступово переходила в бік раціоналізації всіх 
елементів споруди, формуючи лаконічний міський дизайн на основі 
геометризації, асиметрії, різномасштабності будівельних об’ємів. В 
архітектурному колі з'явилося багато нових постатей, творче бачення 
яких, уможливило розвиток міського дизайну по одній мистецькій 
прямій з іншими містами Європи. 
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    4   
Рис. 1. Громадські будівлі архітектури модернізму в м. Луцьку:  
1 - Центральної каси селянських спілок по вул. Кривий Вал, 28 

(арх. В. Марцінковський); 2 – Будівля Головної пошти по вул. Кривий 
Вал, 19, 1930-ті роки; 3 – Будівля луцької радіостанції по вул. Потебні, 

52 (арх. Т. Лобос); 4 – Фасад кінотеатру «Більшовик» по вул. 
П’ятницька Гірка, 12 (арх. Т. Красінські) 
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спадщина Волині. Збірник наукових праць.  – Рівне, 2012. – с. 265 – 
278. 
2. Олійник О.П. Архітектура та містобудування Волині 1920–
1940-х. Стилі, взаємовпливи, персоналії // Сучасні проблеми 
дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. - 2013. - 
Вип. 9. - С. 131-144. 
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УДК 72.012:728.1 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ ЖИТЛА В 
ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА 

ЛУЦЬКА (XVII – ПОЧ. ХХ СТ.) 
 
PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING 

ARCHITECTURE IN THE HISTORICALLY ENVIRONED 
ENVIRONMENT OF THE CITY OF LUTSK  

(XVII – early XX centuries.) 
 
Абрамюк І.Г., канд.арх., завідувач кафедрою архітектури та 

містобудування Луцького національного технічного університету, 
Луцьк, Україна 

Казмірук Ю.Й., заслужений архітектор України, асистент кафедри 
архітектури та містобудування Луцького національного технічного 
університету, Луцьк, Україна 

 
Abramyuk I.G., Ph.D., head of the Department of Architecture and 

Urban Planning of Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine 
Kazmyruk Y.Y., honored Architect of Ukraine, Assistant Professor, 
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Анотація. В статті визначені принципи розвитку архітектури 

житла міста Луцька, що розвинулися протягом XVII – початку ХХ 
ст. і є актуальними в сучасних умовах. Встановлена проблема 
формування луцького житла сьогодення в контексті історичного 
середовища міста із врахуванням загальносвітових тенденцій. 

 
Summary. In the article certain principles of development of 

architecture of accommodation cities of Lutsk, which developed The set 
problem of forming of the Lutsk accommodation of present time is in the 
context of historical environment of city recognition world tendencies. 

 
Ключові слова: архітектура житла, принципи формування 

архітектури, архітектурні типи, стилістичні напрями, декоративні 
засоби, історико-архітектурна спадщина. 

Keywords: architecture of accommodation, principles of forming of 
architecture, architectural types, stylistic directions decorative facilities, 
історико-архітектурна inheritance. 
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В умовах незалежності України та нових ринкових відносин, що 
розвинулися у суспільстві з 1991 року, відбулися кардинальні зміни в 
будівельній галузі, зокрема і житловій. Після тривалого періоду 
типового серійного проектування радянських років, під час якого були 
втрачені навички та індивідуальність у практиці, розпочався 
будівельний бум, що став наслідком відміною творчих обмежень у 
архітектурі, збільшенням значень мінімальних площ приміщень та 
поверховості житлових будівель. Внаслідок цих подій, в межах Луцька 
досить швидкими темпами з’явилися нові квартали приватної 
забудови, які не завжди відрізнялися якістю та художньою виразністю 
будинків. Вивчення особливостей житлових будівель, споруджених у 
період з XVII до кінця ХХ ст., дає можливість розробити концепції, які 
будуть сприяти формуванню житла в сучасних умовах із урахуванням 
нових соціально-економічних відносин, але із збереженням історичних 
традицій. 

Таким чином, проблема використання історико-архітектурної 
спадщини є надзвичайно актуальною для теперішнього і майбутнього 
розвитку архітектури міста. Крім того, в сучасній архітектурній 
практиці України, зокрема м. Луцька спостерігається стильовий хаос, 
основним процесом якого є довільне тиражування історичних 
архітектурних стилів, що знівельовує архітектурну просторово-
середовищну автентичність древнього міста. 

Так як, засади сучасного розвитку архітектури житла в історично 
сформованому середовищі повинні опиратися на здобутки минулого 
доцільно виявити принципи формування архітектури житла Луцька 
XVII – початку ХХ ст. Для цього було проаналізовано досить значну 
кількість історичних документів (люстраційних описів XVI ст., XVII 
ст. та іконографічних і картографічних матеріалів ХІХ – початку ХХ 
ст., а також обстежені збережені до сьогодні зразки житлової 
архітектури минулого). Внаслідок проведеного аналізу та 
систематизації отриманої інформації були виявлені принципи 
формування архітектури, які класифікуються за різними критеріями: 

За містобудівним рішенням (будинки, що формували забудову 
вулиць головним чи торцевим фасадом; будівлі, які розміщувалися по 
периметру ринкових площ; житлові споруди, фасади яких виходили на 
перехрестя міських вулиць; будинки, що розташовувалися в глибині 
кварталів). 

Згідно класифікації за архітектурними типами (садиби; особняки; 
будиночки містечкового типу; будинки на межах функцій (прибуткові 
доми, в яких складські та обслуговуючі частини запроектувались лише 
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для перших поверхів; індивідуальні будинки, в яких заклади 
обслуговування розміщувались на одному рівні із житловими 
приміщеннями, рідше, окремо, в партері); комерційні будинки). 

За схемами планів будівель (трапецієподібні, квадратні, прямокутні, 
П-подібні, Г-подібні). 

Відповідно до зміни стилістичних напрямів (архітектура бароко, 
класицизму, еклектизму, модерну, цегляний стиль, функціоналізму; 
для дерев’яного зодчества – принцип художнього різьблення та 
випилювання). Для мурованого житлового зодчества впродовж 
періоду XVII – початку ХХ ст. актуальним був принцип 
колористичного образу, внаслідок якого фасади будівель тинькувалися 
та фарбувалися. До кольорової гамми, яка використовувалась як 
основний засіб художньо-декоративної виразності будівель, належали 
світло-коричневий, коричневий, жовтий, пісочний, червоний та 
гірчичний кольори. Площини фасадів створювались досить об’ємними 
внаслідок їх насичення великою кількістю декоративних деталей. 
Основними елементами оздоблення, які застосовувались при 
влаштуванні фасадів були: карнизи, горизонтальні тяги, колони, 
пілястри, різноманітні арки, кронштейни, сандрики та півколони. 
Значна роль у формуванні зовнішнього вигляду будівель надавалася 
ризалітам, аттикам, щипцям, нішам.  

На сьогоднішній день, великий вплив на формування архітектурної 
думки в колі луцьких зодчих мають тенденції неоісторизму, що набули 
поширення в Україні та світі протягом останньої третини ХХ ст. – 
початку ХХІ ст. в умовах розвитку архітектури постмодернізму. 
Прототипом для стильового вирішення фасадів архітектори обрали 
історичні стилі: модерн та функціоналізм, не використовуючи 
елементів архітектури класицизму, бароко, ренесансу, які були 
притаманні зодчеству Луцька протягом його розвитку. Таким чином, 
опираючись у практиці на такі основні засади постмодернізму, як 
констектуалізм та алюзіонізм [2], сучасні архітектори міста зовсім не 
користуються принципами неовернакуляру [1] та прямого відтворення 
класичних регіональних традицій. 

 
Список використаної літератури: 
1. Проскуряков В.І. Розвиток прогресивних типологічних ідей 

архітектурними школами Львова і Дрездена. Вісник НУ “Львівська 
політехніка”. Архітектура. № 674. Львів, 2011. с. 215 – 222.  

2. Черкес Б.С., Лінда С.М. Архітектура сучасності. Львів, 2010. 
с. 11. 

 



Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 
учених та студентів, 29-31 січня 2020 р., м. Луцьк 

 

 

12 

УДК 69.059.25 
 

ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ З 
МЕТОЮ ЇХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІД ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ 
 

EXAMINATION OF EXISTING PRODUCTION BUILDINGS 
FOR THE PURPOSE OF THEIR RECONSTRUCTION UNDER 

PUBLIC BUILDINGS 
 

Боярчук Б. А., к.т.н., доц., Луцький національний технічний 
університет, Луцьк, Україна 

 
Boyarchuk В. A. Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Lutsk 

National Technical University, Lutsk, Ukraine 
 
Анотація. Проаналізовані задачі та особливості обстеження 

існуючих виробничих будівель з метою їх реконструкції під громадські 
будівлі. Наведено фактори, що впливають на обсяг обстеження. 
Визначено вплив дефектів і пошкоджень на обсяг реконструкції. 
Обстеження будівлі допоможе визначити як буде відбуватися 
реконструкція і чи взагалі це доцільно. 

 
Summary. The tasks and features of the survey of existing industrial 

buildings with the purpose of their reconstruction for public buildings are 
analyzed. The factors affecting the scope of the survey are given. The effect 
of defects and damages on the volume of reconstruction has been 
determined. A survey of the building will help determine how the 
reconstruction will take place and whether it is appropriate. 

 
Ключові слова: обстеження, виробничі будівлі, реконструкція, 

громадські будівлі. 
 
Keywords: inspection, industrial buildings, reconstruction, public 

buildings. 
 
На початку нашого сторіччя, на відміну від концепцій 

містобудування минулих сторіч, реконструкція стає однією з 
найважливіших і найперспективніших тенденцій світового 
будівництва, адже сучасна концепція забудови міст вимагає якомога 
ефективнішого використання його території. Одним із напрямів 
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удосконалення структури сучасного міста є зміна функціонального 
призначення його територіального зонування. Тому останнім часом 
особливу увагу містобудівники звертають на виробничі території, що 
зазвичай внаслідок існуючої на сьогодні в нашій країні загальної 
тенденції зношення основних фондів підприємств, збудованих у 
минулих сторіччях – у період масового будівництва, на тлі наслідків 
загальної економічної кризи частково або взагалі не 
використовуються. Таким чином, у структурі сучасного міста, що 
розвивається, в останні роки проблема реконструкції виробничої 
забудови є особливо актуальною. 

Проте однією з основних проблем, що постають перед інвесторами 
та забудовниками, є відсутність на сьогодні науково обґрунтованої 
методики визначення можливості та технічної й економічної 
доцільності вибору того чи іншого методу подальшого використання 
існуючої забудови. 

Вважається, що реконструкція будівель є ефективною, коли 
витрати на реконструкцію не перевищують 70% вартості нової будівлі 
чи споруди. Тому забудовникам дуже важливо заздалегідь визначити 
можливість та доцільність реконструкції виробничих будівель під 
громадські, або житлові будівлі. Одним із основних факторів, що дає 
змогу це вирішити є технічний стан ціх будівель та їх окремих 
елементів на момент реконструкції. При цьому необхідно враховувати, 
що реконструкція виробничих об’єктів під будівлі громадських 
комплексів має за мету повну зміну функціонального призначення. Це 
зумовлює підвищення або зміну конструктивних якостей об’єктів і 
містить у собі можливе перепланування приміщень, підсилення, 
часткове розбирання й заміну конструкцій, а також надбудову, 
прибудову. При замовленні обстеження необхідно розуміти які 
фактори впливають на обсяг обстеження будівель при реконструкції та 
наглядно бачити задачі і послідовність проведення обстеження. 

 При обстеженні всі дефекти і пошкодження в несучих та 
огороджувальних конструкціях виявляються та фіксуються з метою 
встановлення реальної несучої здатності й експлуатаційної 
придатності будівельних конструкцій, основ та фундаментів.  

 Окрім факторів, пов’язаних із природнім фізичним зносом 
окремих конструктивних елементів та будівлі в цілому, досить 
важливим є той чинник, що зміна призначення об’єкта зазвичай 
призводить до зростання значень граничного розрахункового та 
експлуатаційного корисного навантаження. Слід зазначити, що 
інвестори, вкладаючи кошти в реконструкцію, як правило, 
намагаються не лише змінити призначення будівлі, а й якомога 
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збільшити її будівельний об’єм, що зумовлює безпосередній 
економічний прибуток, а це можливо лише завдяки влаштуванню 
надбудови та прибудови. У випадку влаштування надбудови існує 
суттєва небезпека перевантаження існуючих основ та фундаментів 
будівлі, а також інших конструктивних елементів. Внаслідок чого 
основні несучі конструкцій будівлі (особливо при наявності 
експлуатаційних пошкоджень, або фізичного зносу) потребують 
відновлення, підсилення, або  повної заміни. Тому величина корисного 
навантаження подекуди може бути вирішальною при рішенні 
реконструкції виробничої будівлі і потребує додаткового дослідження 
несучих конструкцій, фундаментів і основ та виконання відповідних 
робіт із залученням додаткових коштів. 

Отже, обґрунтування можливості та доцільності реконструкції 
існуючої виробничої забудови зі зміною їх призначення, слугує 
підґрунтям для подальшого розроблення відповідних проектних 
рішень. Адже відповідно до чинних нормативних документів, на 
відміну від об’єктів промисловості, до будівель громадського 
призначення існують певні специфічні архітектурно-планувальні, 
санітарні, пожежні та інші вимоги. При прийнятті рішення щодо 
доцільності того чи іншого методу реконструкції всі ці фактори 
повинні бути детально проаналізовані. 

Обсяг і послідовність виконання робіт при обстеженні залежить від 
наявності технічної документації на об’єкт, наявності дефектів і 
пошкоджень та запланованих методів реконструкції. Залежно від 
технічного стану будівлі у цілому, що надається у технічному 
висновку обстеження, можна визначити як буде відбуватися 
реконструкція легко, з незначними затратами, зі значними затратами 
чи взагалі недоцільна. 
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Анотація. Виявлено та проаналізовано основні проблеми 

історичної частини міста Луцька, а також запропоновано можливі 
принципи планування та благоустрою центральної часини міста. 

 
Summary. The main problems of the historical part of the city of Lutsk 

are identified and analyzed, as well as the possible principles of planning 
and improvement of the central part of the city. 

Ключові слова: історична частина міста, планування, принципи 
благоустрою. 

 
Keywords: historical part of the city, planning, principles of 
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Сучасне місто – це складна сукупність територій і споруд, 

призначених для виробничих, комерційних, житлових, громадських 
цілей та потреб. В цьому нелегкому комплексі не менш важливе місце 
посідає історична складова міста. Саме історичні пам’ятки культури 
являються одними із основних центрів тяжіння будь-якого міста. Тому 
благоустрій цих частин, можливість озеленення, збереження 
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атмосферності та історії  стає однією із основних проблем та 
можливостей розвитку.     

Луцьк – одне із найдревніших міст України. Першу згадку про 
Луцьк можна знайти під 1085 роком в Іпатіївському літописі, коли 
місто опинилося в центрі міжусобної боротьби нащадків Ярослава 
Мудрого. Проте археологічні дослідження дають підстави вважати 
виникнення граду близько 1000 року. [1]  

При використанні територій історичної забудови підлягають 
вирішенню такі завдання: 

- ефективне використання територій для створення екологічно 
чистого, комфортного середовища для проживання та життєдіяльності 
населення; 

- збереження й раціональне використання об’єктів культурної 
спадщини , їх територій, буферних зон, зон охорони пам’яток 
культурної спадщини, цілісних історичних архітектурно-
містобудівних утворень в історичних ареалах населених місць, та 
взагалі історичного середовища.  

- забезпечення інвестиційно-привабливих умов для реабілітації 
та використання територій історичної забудови, будівель та споруд, що 
мають певну історико-культурну або архітектурно-художню цінність 
як носії історичного характеру середовища. [2] 

Таким чином, через те, що місто вважається одним із 
найдревніших, пам’яток архітектури тут дуже багато. Але проблемою 
залишається благоустрій даних територій. 

 
Рис.1 Схема благоустрою історичної частини 
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Рис.2 Візуальне зображення можливої схеми забудови 

 
В результаті проведення аналізу історичної частини міста та 

виявленні даних проблем було запропоновано схеми можливого 
перепланування та благоустрою історичної частини Луцька з 
максимальним збереженням історичних форм забудови, збільшенням 
пішохідних вулиць та площ та озеленених територій (рис. 1,2). 
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Анотація. Наведено експериментальні дослідження хвойних та 
листяних порід деревини (модрини, сосни, ялини, берези, вільхи, ясена) 
за жорсткого режиму випробувань. Побудовано повні діаграми 
деформування матеріалу деревини від початку завантаження і а ж до 
її руйнування. Визначено основні параметри даної діаграми (граничну 
міцність, критичні та граничні деформації). 

 
Summary. Experimental investigations of coniferous and deciduous 

wood species (larch, pine, spruce, birch, alder, ash) under rigid test 
conditions are given. Complete diagrams of deformation of the material of 
wood from the beginning of loading and until its destruction are 
constructed. The basic parameters of this diagram (ultimate strength, 
critical and ultimate deformations) are determined. 
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Ключові слова: деревина, повна діаграма деформування матеріалу, 
гранична міцність, критичні деформації, граничні деформації.  

Keywords: timber, complete material deformation diagram, ultimate 
strength, critical deformation, ultimate deformation. 

 
Деревина була і залишаються однією із основних матеріалів для 

різних галузей народного господарства, зокрема і для будівництва. 
Дослідження напружено-деформованого стану різних хвойних та 
листяних порід деревини на різних етапах завантаження є дуже 
важливою та актуальною задачею, зокрема побудова діаграм «σс-uс» 
від початку завантаження і аж до руйнування матеріалу. 

Експериментальні дослідження хвойних та листяних порід 
деревини за жорсткого режиму випробувань на стиск вздовж волокон 
(за приростом переміщень преса) проводили в Тернопільському 
національному технічному університеті ім. Пулюя на 
сервогідравлічній випробувальній машині СТМ-100 з відповідним 
комп’ютерним забезпеченням [1]. Максимальне навантаження пресу 
складає 10 т. Зразки були розмірів 30х30х120 мм вологістю 12% та 
виготовлені з наступних порід деревини: модрини, сосни, ялини, 
берези, вільхи та ясена. За допомогою відповідного комп’ютерного 
забезпечення задається швидкість завантаження матеріалу, а також 
можливо фіксувати навантаження та переміщення преса, час роботи 
деревини. Дерев’яні призми випробовувались за стандартної вологості 
12% без пошкоджень  (1 сорт деревини) за швидкості навантаження 
0,025 мм/с (1,5 мм/хв.). 

За результатами експериментальних досліджень були побудовані 
повні діаграми «σс-uс» (рис.1) та визначені їх основні параметри, 
зокрема граничну міцність,  критичні та граничні деформації.      
 

 
 
Рис.1. Повна діаграма деформування деревини модрини. 
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Отже, експериментальні дослідження деревини за жорсткого 
режиму випробувань дають можливість розкрити дійсний напружено-
деформований стан матеріалу та в подальшому дозволять проводити 
розрахунки дерев’яних конструкцій за деформаційною методикою.  
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Анотація. Обґрунтовано необхідність проведення аналізу 
центральної частини міста з використанням сучасних методів. 
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Досліджено особливості території на основі побудови маркетингової 
інфраструктурної карти. Запропоновано та обґрунтовано 
використання емоційних карт території при розробці стратегічних 
планів розвитку міст. Побудовано  перехресну карту SWOT-аналізу з 
виявленням перехресних впливів та визначенням індексів за ступенем 
впливу. 

 
Summary. The necessity of analysis of the central part of the city using 

modern methods is substantiated. The features of the territory on the basis 
of construction of the marketing infrastructure map are investigated. It is 
proposed and justified the use of emotional maps of the territory in the 
development of strategic plans for urban development. A SWOT cross-over 
map has been constructed to identify cross-impacts and determine the 
impact indexes. 

  
 Ключові слова: просторовий розвиток міста, інфраструктурна 

карта, емоційна карта, перехресна карта SWOT-аналізу 
 
Keywords: urban spatial development, infrastructure map, emotional 

map, cross-map of SWOT analysis 
 
Історичний центр кожного міста відрізняється унікальністю, 

складністю та багатофункціональністю. Підвищення  ефективності 
розвитку центральної частини міст на основі використання сучасних 
технологій та методів є необхідною умовою ефективного 
збалансованого розвитку території, що обумовило вибір теми 
дослідження. 

Аналітична група Зимової школи урбаністики (Луцьк, 2020 р) 
провела дослідження центральної частини міста Луцьк для 
обґрунтування стратегій перспективного розвитку. 

Було побудовано інфраструктурну карту території, що дає наочне 
уявлення про інвестиційну, економічну та соціальну привабливість 
центру міста. 

Емоційні карти, які почали використовувати в західній практиці, 
допомагають зрозуміти поведінку людини та її вибір на тій чи іншій 
території.  

Було проведено SWOT-аналіз центру міста, який передбачає аналіз 
внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на перспективний розвиток 
міста.  

Для розширеного аналізу було побудовано перехресну карту 
SWOT-аналізу, де можна побачити перехресні впливи: сильні - слабкі 
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сторони, сильні сторони – можливості, сильні сторони – загрози, 
слабкі сторони-можливості та їх індекси за ступенем впливу.  

На основі інфраструктурної, емоційної та перехресної карти було 
створено матрицю стратегічних рішень з попереднім ранжуванням 
можливостей та загроз за вірогідністю настання та силою впливу.  

 
Рис. 1 Аналіз емоційного сприйняття об’єктів центральної частини 

міста 
 

Таким чином, нестандартні сучасні підходи до аналізу розвитку 
територій дають можливість розробляти обґрунтовані стратегії 
розвитку міст та приймати ефективні управлінські рішення. 
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Анотація. Запропоновано сучасний інструментарій проведення 

SWOT-аналізу території, який являє собою аналіз внутрішніх сильних 
та слабких сторін, а також зовнішніх можливостей та загроз та 
обґрунтування найбільш ефективних стратегій розвитку території.  
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Проведено SWOT-аналіз взаємовпливу можливостей і загроз 
навколишнього середовища і сильних та слабких сторін міста Луцьк.  

 
Summary. A modern toolkit for conducting a SWOT analysis is 

offered, which is an analysis of internal strengths and weaknesses, as well 
as external opportunities and threats and justification of the most effective 
territorial development strategies. 

A SWOT analysis of the mutual impact of opportunities and threats to 
the environment and the strengths and weaknesses of Lutsk. 

 
Ключові слова: стратегії розвитку міста, «точки зростання», аналіз 

ринку нерухомості, SWOT-аналіз, перехресні впливи, сильні та слабкі 
сторони міста. 

 
Keywords: city development strategies, “growth points”, real estate 

market analysis, SWOT analysis, cross-impacts, strengths and weaknesses 
of the city. 

 
Місто – складна, динамічна, економічна система, що має певні 

територіальні межі та структуру. Розглядаючи перспективи 
подальшого розвитку міста, необхідно враховувати всі фактори 
впливу, як внутрішні, так і зовнішні. 

Мета дослідження – обґрунтування можливості використання 
сучасних методів  дослідження для визначення стратегії розвитку 
міста на основі. 

Об’єкт дослідження – місто Луцьк. 
Команда аналітиків, що працювала в межах Зимової школи 

урбаністики (27 січня  - 2 лютого 2020 року, Луцьк) проводила аналіз 
соціально-економічних показників міста Луцьк у пошуках «точок 
зростання» та ефективних стратегічних рішень розвитку. 

 Було створено карту якорів – зон тяжіння, де показано історико-
культурні та природні пам’ятки, також вказано контрольно-пропускні 
пункти. 

Було також проаналізовано розподіл об’єктів житлової нерухомості 
за категоріями просторового розвитку. При аналізі ринку нерухомості 
в місті Луцьк було проведено порівняння за 1м2  між первинним і 
вторинним ринками, в період з грудня 2018 р по грудень 2019 р.  

З отриманих даних ми можемо простежити зростання або спад між 
цінами за рік між ринками. Залежно від динаміки цін на ринку житла 
за сегментами виділяють чотири категорії локальних територій: 
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території, що розвиваються, помірно благополучні, помірно 
депресивні та депресивні. 

За допомогою SWOT-аналізу можна оцінити сильні і слабкі 
сторони діяльності міста. В процесі дослідження було виявлено сильні 
та слабкі сторони Луцька, а також проранжовано можливості та 
загрози за ймовірністю настання та силою впливу. 

На основі проведено аналізу складено матрицю стратегічних 
рішень, що показує можливі стратегії перспективного розвитку (див. 
рис.1) 

 

Рис. 1 Стратегічні рішення 
 
Таким чином, сучасні методи аналізу розвитку міста дозволять 

значно підвищити ефективність управлінських та проектних рішень.  
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Анотація. Обґрунтовано необхідність розробки стратегій розвитку 
територій. Узагальнено поняття та стадії життєвого циклу міста. 
Визначено стадію життєвого циклу міста Луцьк на основі розрахунку 
системи показників-індикаторів.  

Розглянуто та проаналізовано основні сценарії міського розвитку. 
Запропоновано  та обґрунтовано стратегії, що будуть найбільш  
ефективними в сучасних умовах.  
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Summary. The necessity of development of territorial development 

strategies is substantiated. The concept and stages of the city life cycle are 
generalized. The life cycle stage of the city of Lutsk was determined based 
on the calculation of a system of indicators. 

Main urban development scenarios are considered and analyzed. 
Strategies that will be most effective in the current environment are 
proposed and substantiated. 
 

Ключові слова: інтегрований розвиток, стадії розвитку міста, 
життєвий циклу міста, сталий розвиток, політика управління 

 
Keywords: integrated development, stages of city development, city life 

cycle, sustainable development, management policy 
 
В умовах багатоукладної економіки міста все більше конкурують 

між собою за людські та інвестиційні ресурси. Старі традиційні методи 
управління розвитком територій перестають бути ефективними. Міста 
відходять від оперативного управління територією та починають 
розробляти перспективні плани розвитку на основі стратегічного 
управління. 

Мета дослідження – розвиток теоретичних основ та обґрунтування 
підходів до розв’язання проблем інтегрованого стійкого розвитку міст.  

Об’єкт дослідження – інтегрований розвиток міста Луцьк. 
В умовах проведення Зимової школи урбаністики, що відбувалася у 

Луцьку (27 січня-2 лютого 2020 р.), командою аналітиків було 
проаналізовано циклічність розвитку міста. Місто може послідовно 
проходити ці стадії за різними траєкторіями. 

Для визначення стадії життєвого циклу економіка міста 
розглядається як сукупність суб’єктів різних галузей та видів 
діяльності, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу.  

На основі використання статистичних даних було розраховано 
показники-індикатори та визначено стадію життєвого циклу міста. 
Луцьк знаходиться на стадії «спад-депресія». 

Перехід від стану «спад-депресія» до фаз розвитку вимагає 
виявлення точок зростання.  

Було розглянуто п’ять основних сценаріїв розвитку для міст на 
стадії «спад-депресія». 

Сценарій інерційного розвитку міста може призвести до посилення 
негативних тенденцій депопуляції населення, підвищення рівня 
безробіття. 



Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 
учених та студентів, 29-31 січня 2020 р., м. Луцьк 

 

 

28 

 
Рис. 1 Життєвий цикл міста 

Сценарій консервації міста взагалі розглядає в якості об’єкта  
реабілітації не місто, а населення. Місто перестає функціонувати як 
економічна система. 

Сценарій кардинального оновлення існуючої функціональної 
спеціалізації можливий тоді, коли в місті є достатня кількість 
підприємств, що знаходяться на стадії зростання. 

Сценарій формування нової функціональної спеціалізації, 
органічно пов'язаної з існуючою, використовують, коли виявлені 
можливі конкурентні переваги міста органічно пов'язані з вже 
існуючими сильними сторонами.  

Сценарій формування нової функціональної спеціалізації, яка не 
має органічного зв'язку з попередньою, передбачає заміну колишніх 
чинників розвитку містоутворюючих підприємств, формування нової 
господарської спеціалізації. 

Проведений аналіз показав, що для Луцька найбільш ефективними 
будуть четвертий та п’ятий сценарій формування стратегії розвитку. 

Таким чином, визначення етапу життєвого циклу міста є основою 
розробки стратегічних планів розвитку міст та прийняття ефективних 
управлінських рішень. 
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Анотація. В статті розглядаються проблеми визначення 

вартості урбанізованих територій, зокрема досліджується вплив на її 
формування соціальної інфраструктури. Запропоновано коригувати 
базову вартість територій на інтегральний коефіцієнт рівня 
розвитку соціальної інфраструктури.  

 
Summary. The article considers the problem of determining the value of 

urban territories, including the influence on its formation the social 
infrastructure. It is proposed to adjust the base value of areas on the 
integral ratio of the level of social infrastructure. 
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Реформування земельних відносин в Україні розпочалося з 

прийняття Верховною Радою України в грудні 1990 р. Постанови "Про 
земельну реформу". До того часу земля знаходилася в державній 
власності та не являлась товаром, відповідно всі спроби встановлення 
ціни землі були позбавлені теоретичної бази. Однак не дивлячись на 
той факт, що за роки незалежності було прийнято ряд нормативно-
правових документів, які регулюють взаємовідносини на ринку землі, 
до сьогодні ще залишаються відкритими та актуальними багато питань 
стосовно того,що саме має вплив на привабливість тієї чи іншої 
території і яким чином цей вплив враховувати при визначенні вартості 
земельних ресурсів. 

Аналізуючи літературні джерела по зазначеній проблематиці [1-3], 
можна стверджувати, що до сьогодні не існує єдиного трактування 
поняття соціальна інфраструктура. В табл. 1 подано найбільш 
поширені визначення поняття соціальна інфраструктура. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття соціальна інфраструктура 

Наковці Визначення поняття 

Данилишин Б. М., 
Куценко В.І. 

Комплекс об’єктів, що створюють загальні 
умови функціонування виробництва та 
життєдіяльності населення. 

Ягодка А.Г. Особливий комплекс галузей народного 
господарства — таких, як освіта, охорона 
здоров’я, культура, мистецтво, житлове і 
комунальне господарство, торгівля, діяльність 
яких спрямована безпосередньо на людину і 
суспільство в цілому. 

Прокопа І.В. Сукупність об’єктів різних галузей, 
функціонування яких підпорядковано 
задоволенню особистих потреб населення. 

Нудельман Р.І., 
Тараканова І.А., 
Красовський В.П. 

Обслуговуючі, допоміжні об’єкти економіки, від 
діяльності яких залежить ефективність роботи 
різних галузей економіки. 
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Соціальна інфраструктура має складну внутрішню будову і відіграє 
важливу роль у формуванні  вартості земель різних категорій, зокрема 
і урбанізованих територій. 

Оцінка земельних ділянок різного функціонального використання 
має відображати реальну цінність землі, що робить процеси передачі в 
оренду чи заставу, купівлі-продажу більш прозорими та економічно 
обґрунтованими.  

Відповідно до міжнародних стандартів оцінки для визначення 
вартості земельної ділянки використовуються три загальновизнаних 
підходи: ринковий, витратний та прибутковий [4]. В основу кожного з 
них покладено певний метод: порівняльний (зіставлення продажів); 
економічний (залишку для землі); капіталізації прибутку (земельної 
ренти).  

Ми пропонуємо при встановленні вартості окремих видів земель 
використовувати певний коригуючий показник, що характеризує 
рівень розвитку соціальної інфраструктури на конкретній території.  

В даній методиці доцільно використовувати десятибальну шкалу з 
подальшим нормуванням при застосуванні безпосередньо для 
грошової оцінки. За результатами зонування можна виконувати 
підсумування даних по кожному чиннику для земельної ділянки. Така 
оцінка є не що інше, як інтегральна бальна оцінка, що враховує вклад 
кожного чинника, отриманого шляхом експертного опитування. 
Математична інтерпретація виражається формулою: 

   (1) 

де Si – цінність ділянки у балах (маємо на увазі умовну ціну в 
балах), 

Fi - цінність в балах по кожному чиннику, 
Ki – вклад і-го чинника в цінність ділянки в %, 
і – номер чинника. 
Таким чином, необхідність раціонального використання та 

відтворення землі ставить задачу визначення реальної її вартості, 
метою якої є встановлення втрат при знищенні ресурсу або його 
використання для інших господарських цілей. Для відображення 
реальної цінності територій запропоновано коригувати базову вартість 
земель на інтегральний показник рівня розвитку соціальної 
інфраструктури. 
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Аннотация. Выполнен анализ применения фотограмметрического 

метода на примере реального объекта при выполнении работ по 
обследованию зданий и сооружений. Определены возможные сферы, в 
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которых применение нового технологического подхода способствует 
ускоренному социально-экономическому развитию страны. 

 
Анотація. Виконано аналіз застосування фотограмметричного 

методу на прикладі реального об'єкта при виконанні робіт з 
обстеження будівель і споруд. Визначені можливі сфери, в яких 
застосування нового технологічного підходу сприяє прискореному 
соціально-економічному розвитку країни. 

 
Summary. The analysis of the photogrammetric method application is 

performed on the example of a real object when performing work on the 
building structural survey. Possible areas in which the application of a new 
technological approach contributes to the accelerated socio-economic 
development of the country are identified. 

 
Ключевые слова: фотограмметрия, умный (цифровой) город, 3D 

сканирование, информационная модель. 
 
Ключові слова: фотограмметрія, розумне (цифрове) місто, 3D 

сканування, інформаційна модель. 
 
Keywords: photogrammetry, smart (digital) city, 3D scanning, 

information model. 
 
В современных реалиях невозможно представить работу инженера 

без каких-либо технических или программных средств. Далее будет 
рассмотрено, каким образом возможно применять контрольно-
измерительные программные средства в работе по сбору и обработке 
исходных данных, в частности речь пойдет об обмерных работах при 
обследовании зданий и сооружений. На сегодняшний день существует 
два технологических решения, отличающихся применяемыми 
аппаратными и программными средствами, а также результирующими 
данными. Речь идет о лазерном 3D сканировании и фотограмметрии. 
Более доступным методом является фотограмметрия. Этот метод не 
требует высокого профессионализма исполнителя и наличия сложной 
профессиональной цифровой техники для получения необходимых 
результатов. Фотограмметрия как метод применима, начиная от 
обследования и фиксации существующего положения до 
генерирования трехмерной модели. Круг программного обеспечения, 
использующего фотограмметрический метод, довольно широк: от 
известных Autodesk (Autodesk ImageModeler, ReCap Photo), 
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Photomodeler и Agisoft, до Neitra 3D Pro, VisualSFM, 3D Urban 
Modeller, City Engine, Reality Capture.  

С помощью программного комплекса Autodesk Recap возможно 
производить визуальное обследование и фиксацию текущего 
состояния как отдельных строительных конструкций, так и зданий в 
целом. Данная возможность позволяет выполнять не только отдельные 
модели зданий и сооружений, но и оцифровку группы зданий. В 
программе умного (цифрового) города может отражаться 
информационная модель микрорайона, района, города, области с 
определением размерной единицы площади объекта в зависимости от 
степени проработки цифровой копии [1]. Это весьма востребовано в 
настоящее время во всем мире и соответствует «Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года». Также возможно 
отслеживать техническое состояние в течение всего срока 
эксплуатации зданий и сооружений с генерированием достаточно 
подробной обмерочной модели на любой момент времени. 

Так, с минимальным набором технических средств в программно-
аппаратной части и небольшими требованиями к квалификации 
исполнителя можно быстрее внедрять современные технологии с 
повышением эффективности работы как за счет уменьшения 
временных затрат, так и за счет повышения точности и сокращения 
ошибок [2].  

Технология и решение по применению были апробированы на 
нескольких реальных объектах реконструкции в городе Могилеве в 
2019 г. Посредством фотограмметрического метода были получены 
обмерочные модели зданий и их внутренних помещений в качестве 
исходных данных для дальнейшего проектирования. С помощью 
полученных данных была сформирована полная визуальная картина, 
позволяющая полностью ощутить эффект присутствия на объекте.  

Одним из объектов обследования было здание по ул. Лазаренко, 15 
в городе Могилеве (рис. 1), имеющее историко-культурную ценность и 
находящееся в историческом центре города (Памятник архитектуры 
эклектики). Здание возведено из керамического кирпича в 1910 г. в 
историческом центре на извилистом склоне ул. Виленской. Оно 
относится к «1» категории охраны недвижимой материально историко-
культурной ценности города Могилева ХІV–ХХ века. Здание, 
планировочная структура, ландшафт и культурный слой под шифром 
513Е000001 включены в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь согласно постановлению 
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Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. №578 в 
редакции от 3 сентября 2008 г. № 1288.  

 
Рис. 1. Фотофиксация исследуемого здания 

 
В результате фотограмметрического обследования здания была 

получена обмерочная модель [3], которая позволила выполнить 
соответствующую научно-проектную документацию по объекту в 
более короткие сроки (рис. 2-3). 

 
Рис. 2. Результирующая фотограмметрическая обмерочная модель с 

отображением фототочек 
 

 
Рис. 3. Итоговая обмерочная BIM модель 
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Аналогичные методы исследований можно применить и к группе 

объектов, например при реконструкции городского района жилой 
застройки. 

Таким образом, использование фотограмметрии позволяет 
оперативно, а также с высокой точностью зафиксировать текущее 
положение строительного объекта, что значительно повышает 
эффективность работ по его реконструкции. 
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Анотація. Проведено аналіз можливостей вторинного 

використання портових контейнерів як прикладу модульних будівель. 
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Проаналізовано існуючі комплекси у різних країнах. Визначено 
перспективи розвитку будівель різного функціонального призначення з 
використаних портових контейнерів. 

 
Summary.  The analysis of possibilities of reuse of port containers is 

carried out. The analysis of existing complexes in different countries. 
Prospects for development of buildings of different functional purpose from 
used port containers are determined. 

The functional purpose of the various types of buildings and structures 
that can be obtained when using different sized container containers, gives 
the prospect of their widespread use in urban development. 

 
Ключові слова: портові контейнери, вантажні блоки, модульні 

будівлі    
 
Keywords: port containers, cargo blocks, modular buildings. 
 
За останні кілька десятиліть значно збільшився вплив на 

навколишнє середовище, а саме – його забруднення як результат 
діяльності людини. Тому питання вторинного використання портових 
контейнерів, які вже виведено з експлуатації є досить доцільним та 
потрібним для сьогодення.  [1, 2].  

Конструкція контейнера – рама з досить великою несучою 
здатністю – один контейнер може витримати ще 10 контейнерів, які 
можна поставити зверху.  

Функціональне призначення будівель досить різне, крім житлового 
будівництва – це готелі, кафе, точки роздрібної торгівлі та торгові 
центри, адміністративні будівлі, офісні центри  та багато інших 
будівель. 

Блок-контейнер відрізняється від стандартного морського боксу 
внутрішньою будовою стін і стелі. Універсальна конструкція дозволяє 
оперативно переміщувати об’єкти будь-яким доступним транспортом. 

Сталевий каркас стає основою нового будинку. Конструкцію 
піддають переоснащенню та утеплюють. Всередині прокладають 
необхідні комунікації, створюють приємний мікроклімат, 
комплектують меблями та побутовими приладами. Готовий будинок 
переміщують на вибрану ділянку.  

Енергоефективні комплекси дозволяють економити кошти на 
опалення і вентиляцію приміщень. Об'єднуючи окремі блоки можна 
створювати масштабні конструкції будь-якої площі. 
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Висока мобільність – це зручність перевезення контейнерів, 
швидке будівництво і демонтаж при необхідності. Можливість 
вільного компонування і створення будь яких форм конструкцій. 
Довговічність блок-контейнерів, що дозволяє продовжити термін 
експлуатації до 50 років. 

Хоча найбільшою перевагою будівництва з використанням 
портових, транспортних контейнерів,  вважається екологічна складова. 

Контейнерна архітектура зустрічається в усьому світі і дані будівлі 
успішно можна використовувати в будівництві на території  України. 
Перераховані вище переваги роблять будівлі з портових контейнерів і 
переобладнаних вантажних блоків, відмінним варіантом для створення 
сучасного комфортного житла, офісу, торгового або адміністративного 
центру. 

У результаті проведеного аналізу використання портових 
контейнерів та вантажних блоків при проектуванні різних будівель та 
споруд широко використовується в різних країнах світу. 

Доцільність використання обумовлюється екологічністю, 
енергоефективністю а також, відносно невисокою вартістю 
будівництва. 

Як проектна пропозиція запропоновано будівництво офісного 
центру та кафе для благоустрою міської території. 
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HERITAGE OF THE 19TH-EARLY 20TH CENTURY DECORATIVE 
FLOORING AND ITS CULTURAL VALUE  
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Summary. The publication highlights the features of the development of 

decorative floor coverings in interiors of the 19th-early 20th Century. 
Analysis of the 19th-early 20th century flooring is very significant, as it 
enables heritage specialists to recognize and adequately assess this element 
of décor. It often determines how many authentic elements we will be able 
to preserve on our already severely devastated map of cultural heritage. 

 
Keywords: flooring, interiors, parquet, carpets, ceramic tiles, linoleum, 

industrial product. 
 
Анотація. Публікація висвітлює особливості розвитку 

декоративних покриттів для підлог в інтер’єрах 19 - початку 20 
століття. Аналіз підлог 19-го - початку 20-го століття є дуже 
вагомим, оскільки дає можливість фахівцям з питань спадщини 
визнати та адекватно оцінити цей елемент декору. Він часто 
визначає, скільки автентичних елементів ми зможемо зберегти на 
нашій, вже надто спустошеній карті культурної спадщини. 

 
Ключові слова: підлога, інтер'єри, паркет, килими, керамічна 

плитка, лінолеум, промисловий виріб. 
 
Studies of Vilnius’s 19th-early20th century secular interiors revealed 

that flooring is one of the least explored and valued decor elements. 
Architects and interior decorators are well aware that the aesthetics of the 
whole interior starts from choosing the colour and pattern of the flooring, 
which determine the choice of other elements. The significance of flooring, 
however, seems to be forgotten during the maintenance, restoration or 
renovation of historical buildings. By destroying the authentic flooring, we 
loose a significant amount of information about the evolution of the interior 
decor. Moreover, in the 19th century flooring was mostly an industrial 
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product, thus destruction of the authentic matter also destroys traces of the 
economic and political history recorded therein, erases information about 
the local and imported products, supply and demand of flooring. Types of 
flooring made available to the citizens of Vilnius are typical of the whole of 
Europe of the 19th-early 20th century, therefore analysis of the case of 
Vilnius may be relevant for heritage researchers in other countries, e.g. 
Ukraine.  

More than a decade long research of Vilnius interiors revealed that 
citizens in the 19th century enjoyed an ample supply and material diversity 
of flooring, from the traditional plank flooring and parquet to such novel 
materials as linoleum, xylolite and other. Ceramic tiles got back into 
fashion, and their patterns were reiterated by manufacturers of decorative 
concrete flooring. The new materials were not only decorative, but also 
practical: increased population and volumes of buildings demanded more 
durable, fire resistant, environmentally friendly and hygienic materials. 
Having analysed a great number of buildings, researchers determined that 
different flooring material was used for rooms serving different functions. 
For example, living rooms were usually decorated with panel parquet, 
painted or decoratively painted boards or linoleum. The landings of 
representative staircases, premises on the ground level, halls, balconies and 
bay windows were floored with ceramic metlach tiles. The floor of less 
luxurious yet still much decorated staircases was covered with mosaic 
concrete or xylolite tiles, extended by modestly patterned stair steps.  

Preservation of the authentic flooring not only enables to analyse their 
colour solution, materiality and variety of ornaments, but also carries 
information about distribution of locally manufactured and imported 
products. For example, one case study in Vilnius revealed that parquet in 
the late 19th and early 20th centuries was manufactured by small-scale local 
craftsmen and a few factories. High quality oak parquet could also be 
procured from Warsaw manufacturers and Taikury factory from Volhynia 
Governate. Production of the latter factory was warehoused and promoted 
in Vilnius by the famous construction bureau Architect. Researches found 
some samples of Taikury parquet with factory stamp on the back of the 
panel (ill. 1).  

There were no local manufacturers of ceramic tiles. Researchers found 
samples of ceramic tile flooring from the German factory Vileroy&Bosch, 
Polish factories Dziewulski & Lange, Marywil, Rogalin and other. They 
supplied tiles for decoration of walls as well as flooring, yet the wall decor 
has been practically destroyed.  
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It was determined that there were six concrete factories in Vilnius that 
specialized in the production of mosaic tiles, stair steps or windowsills (ill. 
2). Despite a rather great number of manufacturers, there were also at least 
three factories in Riga that competed heavily with the locals, as their 
products were characterized by their extraordinary beauty of ornaments and 
colours, as well as increased durability.  

The last decades of the 19th century saw linoleum, a new type of 
flooring, becoming very popular. Invented in 1860 by an English engineer 
Frederick Walton, linoleum was quickly put into production; the Russian 
Empire started manufacturing linoleum in the eighties of the 19th century. 
A Russian-French joint venture Provodnik was set up in Riga in 1888, and a 
daughter company of the Swedish (Stockholm) Wicander & Larson started 
operating in Liepaja in 1895. The factories started offering their products to 
the citizens of Vilnius as soon as they were opened. It is interesting to note, 
that in 1913 Wicander & Larson opened one more factory in Odessa to 
facilitate trade in this part of the Russian Empire (ill. 3). Meanwhile 
Provodnik, an extremely high capacity factory, was selling its products in 
many cities of the Russian Empire and Europe, as well as in China, Persia 
and Australia. I might be relevant to note, that the factory had several 
warehouses in Ukraine, including Zhitomir, Kyiv, Mykolaiv (Nikolaev), 
Odessa, Proskurov (Khmelnyckyi), Kharkiv, Sevastopol and Simferopol. 
Linoleum of that period was characterised by an exceptional decorativeness, 
their patterns imitating the conventional flooring (parquet, carpets, ceramic 
tiles). Customers favoured linoleum for its hygienic qualities, too: linoleum 
was advertised as easy to clean, heat retaining and fungi resistant material 
(ill. 4).  

Analysis of the 19th-early 20th century flooring is very significant, as it 
enables heritage specialists to recognize and adequately assess this element 
of décor. It often determines how many authentic elements we will be able 
to preserve on our already severely devastated map of cultural heritage. The 
research and the narrative that was started in Vilnius about the significance 
of authentic flooring drew attention of tenants as well as professionals, who 
initiated restoration of flooring in their own apartments.  
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1a   1b 

 2  3  4 

List of illustrations: 
1. Parquet panel (a) and its backside with Taikury factory sign (b). From 

a house built in Vilnius in 1911   
2. Mosaic concrete staircase from the house in Vilnius, built in the early 

20th century at No. 3 Valančiaus street. Production of the local concrete 
factory  

3. A fragment of the Wicander & Larson factory in Odesa linoleum 
catalogue. The catalogue is stored at the National Library of Russia in St. 
Petersburg  

4. Early 20th century parquet imitating linoleum flooring, found in 2017 
during restoration of a house on Liejyklos street in Vilnius.   
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Ключові слова: міцність, деформативність, напружено-
деформований стан, нерозрізні балки. 

 
Due to the fact that in most continuous beams there is a redistribution of 

internal forces, the appearance, development and opening of normal and 
inclined cracks has a great influence on their ability to work. 

The mechanism of deformation, cracking, and fracture of continuous 
reinforced concrete beams differs significantly from the operation of single-
span reinforced concrete elements. 

In the process of loading the experimental beams, normal cracks first 
appear over the middle support in the zone of maximum bending moment, 
then (or simultaneously) - under concentrated loads and in the spans of a 
section of the stretched zone. 

This peculiarity of the nature of crack formation is due to the operation 
of the experimental beams as once statically indeterminate elements, in 
which the bending moment above the middle support is several times higher 
than the same moments under concentrated forces, and the transverse forces 
in the areas adjacent to the average support are significantly less than the 
applied concentrated forces. 

In the process and after the formation of a plastic hinge over the middle 
support, which is characterized by the fluidity of the upper longitudinal 
reinforcement of the beam and (or) crushing of the concrete of the 
compressed zone, there is a redistribution of internal forces with a sharp 
increase in bending moment under concentrated forces and holding its 
maximum value above the specified support, which confirmed by studies 
[1-4]. 

Before the appearance of normal cracks, the distribution of internal 
forces corresponds to the rules of structural mechanics. After the 
appearance of the first cracks above the middle support (stage I, Fig. 1), 
inelastic properties appear and the forces are found in the diagram -  . 
Upon reaching the yield strength over the middle support, i.e. the formation 
of a plastic hinge, the beam is divided into two split with concentrated 
moments above the middle support (stage III, Fig. 1). 

When bending a beam with a moderate content of transverse 
reinforcement in the zones of action of bending moments and transverse 
forces as the load increases and the development of inclined cracks, the 
beam is divided into parts connected by the concrete of the compressed 
zone and the reinforcement intersecting by cracks. The destruction of the 
beam is characterized by a sharp opening of one of the inclined cracks - the 
so-called critical with the following physical destruction of concrete over 
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this crack due to the achievement of longitudinal deformations in the 
direction of action of the main compressive stresses of the limiting values 
that manifest themselves either as external crushing of concrete or as 
crushing with a puncture. The stress state of the compressed zone at the 
approach to fracture is complex, since shear stresses act next to the 
compressed ones. 

 
Graph of bending moments Mx before the 

appearance of the «plastic hinge» 

 
 

Fig. 1 The mecha-
nism of cracking, 
deformation and fracture 
of a continuous double-
span beam:  

I - the appearance of 
normal cracks above the 
middle support, node A - 
dynamometer;  

II - the development 
of normal cracks above 
the middle support, the 
appearance of normal 
cracks under the load and 
(or) inclined slots in the 
span;  

III - the development 
of normal and inclined 
cracks, the appearance of 
a “plastic hinge” above 
the middle support;  

IV - development of 
normal and inclined 
cracks with a predomi-
nant opening of inclined 
cracks, up to failure 
along inclined sections;  

V - destruction along 
inclined sections with the 
formation of a “plastic 
hinge” under concentra-
ted loads in beams with 
large span sections 

Graph of bending moments Mx after the 
appearance of the «plastic hinge» over the 

middle support 
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Some researchers point to the possibility of significant engagement 
forces during deformation of a reinforced concrete beam in an inclined 
crack, explaining that the crack has a broken shape, and the concrete in the 
crack has a rough surface. This idea is controversial, especially since its 
confirmation by direct experimental means is very difficult. Apparently, 
these forces manifest themselves in beams with a large number of working 
reinforcement during their destruction from the cut of the loaf. 
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Summary. Described the general provisions, principles and sequence of 
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example of reconstruction of 3-section in 5-storey residential building with 
a superstructure of the mansard floor. 

 
Ключові слова: проектування, реконструкція, будівельний 

генеральний план, небезпечна зона. 
 
Keywords: design, reconstruction, construction master plan, danger 

zone. 
 
У зв’язку із зростаючим обмеженням вільних міських територій з 

боку існуючої забудови та транспортно-інженерних мереж, 
актуальність реконструкції житлових та громадських будівель набуває 
все більшого значення. При цьому надбудова є одним з найбільш 
затребуваних видів реконструкції для тих міст, де відчутний дефіцит 
площ, придатних для нової забудови. Станом на сьогодні, 
реконструкції у вітчизняних містах зазвичай підлягають окремі будівлі 
та цілі житлові комплекси та райони із переважно 5-ти поверховою 
забудовою 1950-70-х років. Питання реконструкції житлових районів 
та проектування будівельних генеральних планів відображені в 
роботах багатьох вчених, зокрема [1, 2 та ін.], планування і проведення 
будівельних робіт нормуються вимогами ДБН А.3.1-5-2016. 
Організація будівельного виробництва, ДБН А.3.2-2-2009. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. та ін.  

При даних умовах реконструкції виникають додаткові труднощі, 
які необхідно враховувати при проектуванні. Основна складність 
виконання будівельних робіт полягає у обмеженні фронту робіт з боку 
близько розташованих існуючих будівель та споруд (рис. 1-3), що 
ускладнює та знижує продуктивність їх виконання, а отже - збільшує 
терміни реконструкції. Зважаючи на викладена вище, нами розроблено 
основні принципи планування будівельного генерального плану при 
реконструкції типового 3-секційного 5-поверхового житлового 
будинку (з влаштуванням мансардного поверху), які враховують 
найбільш поширені особливості обмежень в умовах характерної 
існуючої забудови міського району (рис. 1).  
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Рис.1. Топографічний 
план характерної 
забудови міського 
району при 
реконструкції типового 
3-секційного 5-
поверхового житлового 
будинку 

 

 
При проектуванні будівельного генерального плану для заданих 

умов (рис. 2) повинен дотримуватися наступний порядок: 
1) на топографічному плані визначаються межі території 

реконструкції  будівельного майданчика (рис. 1);  
2) визначаються та наносяться існуючі та проектовані постійні 

будівлі, споруди та установки, включаючи транспортні комунікації та 
інженерні мережі; 

 

 
Рис. 2. Проектування будгенплану реконструкції типового 3-

секційного  
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5-поверхового житлового будинку з надбудовою мансарди:  
1-9 – тимчасові будівлі та споруди; 10-11 – зони складування 

матеріалів 
 

3) для умов існуючої забудови розраховуються діапазони 
нормативних обмежень відстаней до існуючих будівель, споруд, 
обладнання, транспортно-інженерних мереж; визначаються небезпечні 
зони та умови безпеки для них; 

4) обґрунтовується і вибирається варіант розміщення основних 
монтажних кранів, будівельних машини і пристроїв, майданчиків для 
складування будівельних конструкцій та технологічного обладнання, 
влаштовуються місця розташування пристроїв для видалення 
будівельного сміття (при демонтажі); визначаються небезпечні зони та 
умови безпеки для них; 

5) розробляється схема перевезень будівельних вантажів та 
технологічного обладнання з обґрунтуванням параметрів і конструкцій 
існуючих та тимчасових доріг; визначаються небезпечні зони та умови 
безпеки для них; 

6) визначаються місця розміщення тимчасових підсобно-
допоміжних та обслуговуючих будівель, споруд, установок і їх 
комплексів, а також тимчасових пристроїв, комунікацій і інженерних 
мереж із зазначенням точок підключення їх до діючих систем; 
визначаються небезпечні зони та умови безпеки для них. 

Прив'язка монтажних кранів до об'єкту реконструкції виконується 
від зовнішніх поверхонь стін. Небезпечна зона біля будівлі, що 
виходить на міські проїзди огороджується з встановленням захисних 
козирків (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Поперечний розріз 1-1 будмайданчику за рис. 2 

 



Проблеми інтегрованого розвитку міст 
 

 

51 

Зовнішня обмеженість виражається відношенням вільної площі 
території будмайданчика реконструкції до площі ділянки, необхідної 
для раціональної організації будівельного виробництва та розміщення 
будівельної техніки, складування конструкцій та матеріалів і 
розміщення тимчасових будівель та споруд. 

Ступінь зовнішньої обмеженості об'єкту визначається  за 
формулою: 

 
                                      Кобм = Sв / Sг.п. .                                      (1) 
 
Виходячи з цього відношення, можливі три варіанти: 
1) Кобм = 0 при Sв = 0 – особливо обмежені умови ; 
2) Кобм ≥ 1 при Sв ≥ Sг.п

. – обмежені умови; 
3) 0 < Кобм < 1 – менш обмежені умови (рекомендується, див. рис. 2-

3). 
Вільна площа Sв визначається за формулою: 
 
                                Sв = Sз – (Sз.б. + Sн.м. + Sскл. + Sн.з.) ,                  (2) 

 
де: Sз –  загальна площа території об'єкту реконструкції; 

Sз.б. – площа забудови існуючими будівлями та спорудами; 
Sн.м. – площа зон надземних інженерних мереж; 
Sскл. – площі під склади, побутові приміщення, дороги; 
Sн.з. – території, що знаходяться в небезпечних зонах. 
Площа будівельного генерального плану Sб.г.п. визначається: 
 
                                  Sб.г.п. = Sс.м. + Sп.п. + Sд.м. + Sр.з. ,                                     

(3) 
 

де: Sс.м. – площа складів для зберігання матеріалів та конструкцій; 
Sп.п. – площа побутових приміщень; 
Sд.м. – площа доріг та майданчиків; 
Sр.з. – робочі зони будівельних машин. 
Розміщення приоб'єктних складів матеріалів і конструкції в 

особливо обмежених умовах будмайданчика вимагає пошуку 
додаткових площ, якими можуть слугувати ділянки існуючих будівель, 
що підлягають зносу. Частково матеріали можна розмістити на 
перекриттях будівлі, що реконструюється або влаштувати тимчасові 
склади на території діючого об’єкту.  
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Будівельні конструкції, в даних обмежених умовах, найдоцільніше 
монтувати «з коліс», і при цьому частину матеріалів можна 
розвантажити безпосередньо в робочу зону.  

При розміщенні тимчасових будівель та систем тимчасових 
інженерних мереж (пере6дусім - електро- і водопостачання) по-
можливості максимально задіюються будівлі, приміщення і території 
об'єкту реконструкції.  

Внутрішня обмеженість об'єкту реконструкції визначає технологію 
ремонтно-будівельних процесів і взаємодію їх у часі і просторі, 
характеризує умови організації робочих місць, обмеження формування 
фронту робіт, можливість використання будівельних машин і монтажу 
(демонтажу) конструкцій. 
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Анотація. Розглянуто та охарактеризовано проблеми 

функціонування існуючого матеріально-просторового середовища 
шкільної освіти. Проаналізовано його відповідність сучасним вимогам 
до нього за основними групами факторів. 

 
Summary. The problems of functioning of the existing material and 

spatial environment of school education are considered and characterized. 
It is analyzed its compliance with modern requirements to it by major 
groups of factors. 

 
Ключові слова: житлова забудова, житловий комплекс, житловий 

квартал, загально-освітня школа. 
 
Keywords: housing development, residential complex, residential 

quarter, secondary school. 
 
Суспільний прогрес незмінно ставить нові завдання перед освітою і 

навчанням та пред'являє сучасні вимоги до архітектури навчально-виховних 
установ. Матеріально-просторове середовище шкільної освіти в містах 
давно не відповідає сучасним вимогам.  
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Актуальність реконструкції шкільних будівель має такі головні 
причини: 

• переважна більшість будівель шкільного фонду належить до категорії з 
фізичним (більше ніж 50 %) і підвищеним моральним (до 80 %) зносом. 

• можливість виділення нових ділянок під забудову практично 
вичерпано, а нові економічні умови не дозволяють залучати значні 
фінансові кошти на нове будівництво. 

• реконструкція будівель і споруд, зокрема шкіл, обходиться дешевше, 
ніж зведення нових будівель. 

• у практиці проектних рішень реконструкції будівель шкіл 
користуються методичними та нормативними показниками, розробленими 
ще в радянський період, котрі не повністю враховують сукупність 
соціально-економічних та містобудівних умов, що з того часу значно 
змінилися. 

Особливо актуальною є проблема будівництва закладів середньої освіти 
в нових житлових комплексах, кварталах, мікрорайонах. Зокрема гострою є 
проблема для новозбудованих житлових масивів ЖК «Щасливе» та ЖК 
«Басів Схил» в м. Рівне (рис.1). 

 
Рис.1. Радіуси забезпечення пішохідної доступності закладів середньої 

освіти м. Рівне 
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Проаналізувавши сучасний стан матеріально-просторового 
середовища середньої освіти в м. Рівне, можна зробити висновок, що 
нерівномірно розвивається шкільна мережа; реорганізація різних за 
функцією територій міста під житлову забудову потребує відповідного 
розвитку мережі шкіл; переповнення закладів повної середньої освіти 
внаслідок зворотної залежності між кількістю шкіл і кількістю 
населення. 
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спостережень за територіями населених пунктів, оцінки та прогнозу 
її зміни під впливом різних факторів. 

 
Summary. The article deals with the possibility of using ultra-high 

resolution satellite images for observation of the territories of settlements, 
evaluation and forecasting of its change under the influence of various 
factors. 
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Високоякісні мультиспектральні і гіперспектральні зображення 

містять в собі надзвичайно великий обсяг інформації, що сприяє 
значному розширенню можливостей дистанційних методів і 
технологій. Дані дистанційного зондування (ДДЗ) надвисокого 
просторового розрізнення з кожним днем стають доступніші для 
широкого загалу та здобувають все більше значення в різних науково-
практичних сферах. Одним із напрямів використання космічних 
знімків є містобудування. 

Гармонійний просторовий розвиток населених пунктів є одним з 
основних напрямів державної містобудівної політики всіх розвинутих 
країн. Сучасний стан розвитку науки дистанційного зондування Землі 
дає змогу використовувати космічні зображення надвисокого 
розрізнення для різного роду потреб містобудівної діяльності.  

Супутникові знімки високого розрізнення можна і варто 
використовувати для проведення топографічного моніторингу при 
розробці детальних планів територій, генеральних планів населених 
пунктів та контролю їх виконання. Для здійснення екологічного 
моніторингу – виявлення незаконних сміттєзвалищ, вирубок паркових 
зон, незаконної діяльності в водоохоронних зонах річок та озер. При 
благоустрою міста – облік різного роду об’єктів, що мають різне 
естетичне та практичне значення (сквери, газони, клумби, зупинки 
громадського транспорту, паркінги та інше). Для землевпорядних 
робіт – підготовка графічних матеріалів для проведення земельних 
торгів та аукціонів. Важливим напрямом використання знімків 
надвисокого розрізнення також є можливість дослідження історичних 
ареалів в межах населених пунктів – їх визначення, моніторинг стану, 
недопущення неправомірної діяльності в межах та інше. 

Отже, можна стверджувати, що на сучасному етапі розвитку ДЗЗ 
використання дистанційних технологій відкриває значні можливості в 
сфері містобудування та кадастру, зокрема в питаннях вивчення 
особливостей просторового розвитку населених пунктів.  
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Summary. The study used the Impact-echo method to test the 

construction of the old part of the bridge on the Mozdernjak on the stream 
in the municipality of Kneginec and to verify the connection of the old to the 
new part. Concrete deposits were detected in the lower and upper 
reinforcement zones and a real boundary was found between the concrete 
layer and the asphalt. 

 
Анотація. В дослідженні застосовано метод Удар-ехо для 

перевірки конструкції старої частини мосту на річці Моздерняк в 
общині Кнегінець та перевірки зв’язку старої частини з новою. Були 
виявлені відкладення бетону в районах нижньої та верхньої 
арматурних зон та визначена реальна межа між шаром бетону та 
асфальту. 

 
Keywords: Impact-echo, bridge, armature, non-destructive testing, 

delimitations, shock waves, dot raster, frequency 
 
Ключові слова: Удар-ехо, міст, арматура, неруйнівне 

випробування, розмежування, ударні хвилі, точковий растр, частота 
 
Bridges are important elements of transport networks. In June 2017, the 

bridge on the Mozdernjak stream in the municipality of Kneginec was 
expanded [1]. After the visible damage in advance for two years, it was 
asked to do Impact-echo test (Fig. 1). The basic researches of a technical 
condition of various reinforced concrete structures, recommendations on 
diagnostics are given in our works [2-6, etc.]. In Impact-echo testing, the 
number of samples, n, recorded in each test is usually selected as the 
potential of 2 (512, 1024, 2048, etc.) The product of the number of samples, 
n, and the sampling interval, Δt, is the length of the record, resp. the total 
length of time during which the waveform is recorded. The units of the 
transducer are tightly clamped on the dividing bar, which holds them at a 
fixed distance, L, separately (usually 300 mm), and the aim is to measure as 
accurately as possible the arrival time of the spherical P - wave at the two 
transducers. 
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Fig. 1. Preparation for testing by the Impact-echa method 
 
The bridge is laterally widened and its dimensions are 5.0 m and 6.0 m. 

The impact-echo method made a check of the construction of the old part of 
the bridge, as well as of the connection of the old part with the new part. 
The survey is divided into two sides of the bridge, where the grid of points 
is 4x24. 

After plotting the point grid, the Impact-echa settings are set before 
placing the device on the test surface. The assumed thickness of the asphalt 
and concrete layer is defined in the program. The wave velocity of the slab 
is set, and the frequency is 6.3 kHz as the frequency of the concrete layer. 
The frequencies between the two lines (green and blue), which define the 
boundaries of the layers according to the preset parameters at 6.3 kHz and 
12.7 kHz, are observed.  

A frequency of 6.3 kHz is set as the frequency of the concrete layer. The 
same frequency is at 286 mm thick, while 315 mm is the intended thickness. 
There are two options. At a thickness of 286 mm, there is a crack or 
delamination, while the other possibility is that the thickness of the layer is 
at that point of the raster. 

The read frequency of 9.8 kHz at the point of raster B12 is its dominant 
peak. A P-wave reflection occurs at a depth of 162 mm, approximately 27 
mm below the junction of the layers, which is approximately the position of 
the upper reinforcement. Delamination of concrete is indicated indicating 
any damage or deterioration. The sharp tip of the P-wave reflection from 
delimitation confirms the original depth. 

On the example of the Mozdernjak bridge extension, delaminations in 
concrete were found in the areas of the lower and upper reinforcement 
zones and a real boundary between the concrete and the asphalt layer was 
detected. Delaminations indicate extensions of the area around the 
reinforcement, suggesting rusting of the steel and thus internal damage to 
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the structure. Generally speaking, the situation on the bridge in question is 
not alarming and as such, it is still usable for normal exploitation. After a 
while, it is recommended to repeat the bridge test, this time with the 
extension to a new section with relative control of the old already tested 
section. 
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Анотація. При проведенні містобудівного аналізу міста Луцька 

було виокремлено Привокзальний район, як проблемний з точки зору 
транспортних зв’язків. Основними недоліками є складне та 
довготривале сполучення цього району із прилеглими територіями, 
недостатня кількість громадського транспорту та нестача 
паркувальних місць біля обласної лікарні та пологового будинку. В 
результаті проведеної роботи ми запропонували декілька проектних 
рішень, що дозволять вирішити дані проблеми. 

 
Summary. During the city analysis of the city of Lutsk, the district of the 

railway station was identified as problematic in terms of transport. The 
main disadvantages are the complex and long-term connection of the area 
with the surrounding territories, the lack of public transport and the lack of 
parking places near the regional hospital and maternity hospital. As a 
result of our work, we have proposed several design solutions that will 
solve these problems. 
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Одним з головних аспектів функціонування будь якого міста є його 

транспортна мережа. Не винятком є і Луцьк, адже створення 
оптимальної транспортної мережі в місті є одним із головних завдань 
містобудування. Важливим завданням, є також, розвиток існуючої 
транспортної мережі в умовах стрімкого розвитку міста. 

Провівши SWOT-аналіз існуючого стану транспортного 
сполучення різних районів міста, було виявлено, що одним з 
проблемних районів функціонування транспортних зв’язків є 
Привокзальний район. На практиці це підтверджується тим, що 
відстань між залізничним вокзалом та Завокзальним ринком близько 
200 метрів, а на автомобілі її потрібно долати, об’їжджаючи кілька 
кілометрів. 

Для вирішення даної проблеми було запропоновано декілька 
варіантів. Одним з яких є прокладення підземного тунелю, що 
сполучатиме вулиці Привокзальну та Конякіна. Довжина тунелю 
становить 400 метрів, проїзна частина двосмугова (рис. 1.). На виїзді з 
тунелю в бік вулиці Конякіна запроектована кільцева розв’язка. Таким 
чином, було спрощено шлях до залізничного вокзалу, обласної лікарні 
та пологового будинку, що допомагає розвантажити кільцеві розв’язки 
біля стадіону Авангард та РЦ Промінь. 

 

 
 

Рис.1.Повздовжній та поперечний профіль тунелю 
 
Основним недоліком такого проекту є його висока вартість та 

складність виконання робіт. 
Ще одним варіантом вирішення проблеми транспортного 

сполучення Привокзального району з іншими районами міста є 
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сполучення вулиці Привокзальної з вулицею Ківерцівською. У цьому 
варіанті передбачено ліквідацію недіючих на даний час залізних колій 
та сполучення вул. Арцеулова з вул. Стрілецькою, що скоротить шлях 
до обласної клінічної лікарні. 

Вирішити проблему прокладання нових маршрутів громадського 
транспорту при сполученні даного району міста з іншими, можна за 
рахунок прокладання дороги з вулиці Привокзальної до перехрестя 
вулиць Клима Савури та Огієнка. Це дозволить уникнути руху на 
кільце біля стадіону Авангард рухаючись від залізничного вокзалу в 
бік міста Рівне або 33 кварталу. 

Також однією з проблем даного району є недостатня кількість 
паркомісць біля обласної клінічної лікарні та пологового будинку. Для 
вирішення цього питання було запропоновано проведення 
реконструкції вул. Гулака-Артемовського з розширенням проїзної 
частини та встановленням парковки вздовж неї (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Поперечний профіль вул. Гулака-Артемовського. 

 
Отже, прийняті проектні рішення дозволять покращити 

транспортний зв'язок Привокзального району з іншими районами міста 
Луцька та дадуть можливість створити нові маршрути громадського 
транспорту і забезпечать достатньою кількістю паркомісць основні 
центри тяжіння даного району. 
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Аннотация. Представлен анализ технических, механических и 

производственных факторов, которые оказывают влияние на 
деформации усадки керамзитобетона. 

 
Анотація. Представлений аналіз технічних, механічних і 

виробничих факторів, які впливають на деформації усадки 
керамзитобетону. 

 
Summary. The article presents the analysis of possible technical, 

mechanical and production factors on shinkage of claydite-concrete. 
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В последние годы исследование и модификация легкого бетона 
привлекает все большее внимание исследователей и инженеров. По 
сравнению с тяжелым бетоном, снижение затрат на строительство за 
счет уменьшения собственной веса и более низкой теплопроводности 
делает керамзитобетон все более и более используемым для 
жилищного строительства, мостов и других строительных объектов [1, 
2]. Тем не менее, свойства заполнителей, используемых для легких 
бетонов, варьируются в широких пределах и оказывают большое 
влияние на модуль упругости бетона [3]. Низкая прочность на сжатие 
и низкий модуль упругости керамзита по сравнению c растворной 
матрицей часто рассматриваются как главный недостаток 
керамзитобетона [1, 3]. 

Исследуя деформации усадки, многие авторы [4, 5] делают 
основной акцент на влияние составляющих бетонной смеси, а именно, 
цемента, керамзита, песка, водоцементного отношения, однако, не  
учитывают технические, механические и производственные факторы. 

На усадку керамзитобетона оказывают существенное влияние 
технология приготовления компонентов бетонной смеси, доставка 
материала, прием и температурно-влажностный режим для хранения 
материалов, предварительная подготовка материалов, процесс 
приготовления бетонной смеси, подготовка форм, формование 
изделий, контроль качества бетона, контроль над снятием показаний 
при определении деформаций усадки. Каждый из факторов при одних 
и тех же компонентах бетонной смеси может значительно повлиять на 
конечные результаты усадки бетона. 

В работе [6] были проанализированы условия поглощения и 
испарения воды, их взаимосвязь с температурно-влажностным 
режимом среды и продолжительностью во времени. На рис. 1 
представлена зависимость изменения веса бетонных призм в 
различных условиях влажности. Можно сделать вывод, что при 
увеличении продолжительности пребывания испытываемых образцов 
в разной среде, устанавливается состояние равновесия в конечном 
итоге между влажностью среды и содержанием воды в образце. 

Температура окружающей среды значительно воздействует на 
усадку, потому что гидратация цемента существенно зависит от 
температуры. В работе [7] авторы исследовали усадку бетона в 
лабораторных условиях и на открытом воздухе при разной 
температуре. По результатам исследований деформации усадки 
образцов на открытом воздухе оказались на 50 % больше, чем в 
лаборатории. 
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Рис. 1. Изменение веса бетонных призм в различных условиях 
влажности [6] 

 
В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что на усадку 

керамзитобетона влияют не только составляющие бетонной смеси, но 
и механические, технические и производственные факторы. 
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Анотація. Розглянуто вплив стану інженерних мереж міських 
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Summary. Influence of state of engineering networks of town districts 

with constructions of buildings of 1950-60s on the need for reconstruction 
of their buildings is considered. 
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У сучасних міських районах абсолютної більшості українських 

міст, забудованих у 1950-60-х роках, переважають характерні для 
тодішнього масового будівництва серії типових житлових панельних 
та цегляних 5-ти поверхових будинків, так званих “хрущовок” [1, 2 та 
ін.]. У таких будинків є ряд загальних характеристик, які не 
відповідають сучасним нормативним та моральним вимогам до житла. 
Зокрема, в них відсутні ліфти, дуже маленькі кухні та коридори, низькі 
стелі та, як правило, суміщені санвузли, низькі шумо- та теплоізоляція 
приміщень. Згідно нормативів, які діяли на той час, житлова площа 
квартир відповідала: однокімнатна – 16 м2, двокімнатна – 22 м2, 
трикімнатна – 30 м2, чотирикімнатна – 40 м2, мінімальна площа кухні – 
4,5 м2. Також, тодішніми нормами передбачалися такі обов’язкові 
елементи для кожної квартири як кладовка або вбудована шафа, 
спальня (6 м2 – на одну людину, 8 м2 – на двох), а загальна кімната (не 
менше 14 м2) зазвичай планувалась прохідною.  

Крім того, санвузли (суміщені або роздільні) переважно 
запроектовано мінімально-допустимих нормативних площ, що 
зумовило характерну відсутність у планах санітарно-технічних систем 
біде, а також умивальників у вбиральнях. Це погіршує санітарно-
гігієнічний стан проживання у квартирі. 

Через низьку собівартість енергоносіїв, тогочасні нормативні 
вимоги до енергоефективності будівель були також мінімальні – 
основні нормативні параметри мікроклімату приміщень та стану 
огороджувальних конструкцій переважно забезпечувались пере-
витратами тепла неенергоефективних схем і конструкцій систем 
опалення та вентиляції, нещільностями в огороджувальних 
конструкціях будівель. 

Вимоги до доступності будівель для інвалідів частково 
нормувались лише для спеціальних медичних закладів з їх лікування, 
таких як лікарні тощо. В усіх інших будівлях ці норми не 
передбачались. 

Практично аналогічні проблеми до наведених вище, щодо 
невідповідності сучасним нормативним та моральним вимогам – у 
типових серій будівель тогочасної громадської забудови (шкіл, 
дитячих садочків, ясел, адміністративних будівель різного 
призначення, магазинів, авто- та залізничних вокзалів тощо). 

Для багатьох українських міст характерною особливістю міських 
районів із забудовою 1950-60-х років є їх вигідне розташування у 
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центральній чи іншій частині території міста із сформованою з тих 
років і, відповідно, достатньо розвиненою з плином років 
інфраструктурою. Це зумовлює актуальність проведення реконструкції 
таких районів не лише з метою оновлення конструкцій застарілих 
будівель, але і з існуючою об'єктивною та суб'єктивною потребою та 
бажанням місцевої міської влади і будівельних фірм збільшити 
заселення та/або комфортність таких будівель. Тому, в реальних 
вітчизняних містобудівних рішеннях, зазвичай перевага надається 
таким способам реконструкції, які б забезпечили збільшення 
житлових/загальних площ існуючих будівель:  

- найчастіше - добудова зверху 1-3-х поверхів, переважно з верхнім 
мансардним (обґрунтовується залежно від запасу міцності конструкції 
існуючої будівлі, зазвичай передбачає активне використання різних 
будівельних матеріалів для полегшення добудованих конструкцій - [3-
5 та ін.]); рідше (бо дорожче) – надбудова 3-х і більше поверхів (з 
влаштуванням додаткових опорних конструкцій, що забезпечують 
повну чи часткову незалежність від існуючої конструкції будівлі), а 
також рідше (бо не завжди може відповідати вимогам нормативних 
містобудівних обмежень) – прибудова нової будівлі до вже існуючої 
(зазвичай, значно вищої від існуючої) в умовах ущільненої забудови 
сформованого міського району; 

- перепланування типових поверхів (наприклад, для квартир - 
шляхом збільшення їх площ або підвищення їх компактності за 
рахунок смарт-планування).  

Однією з важливих переваг збільшення щільності населення 
міського району при його реконструкції є підвищення ефективності 
використання існуючої інфраструктури, в тому числі і інженерних 
мереж. Для жителів такого району це також і дешевше при оплаті 
послуг інженерних мереж, адже протяжність зовнішніх і внутрішніх 
інженерних мереж до споживача практично не зміниться.  

На сьогодні, при правильній експлуатації забудови 1950-60-х років 
міцність її конструкцій є достатньою для продовження експлуатації, 
особливо – цегляних будівель. Однак, через економічні негаразди 
останніх десятиліть в розвитку держави, більшість міського фонду 
даної, переважно житлової, забудови поступово руйнується, аварійні 
ситуації призводять навіть до жертв серед міського населення і ця 
тенденція, на жаль, розвивається по зростаючій. 

Суттєвим чинником у зниженні експлуатаційних властивостей 
даних будівель є незадовільний стан внутрішніх та зовнішніх 
інженерних мереж [6 та ін.], що суттєво пришвидшує фізичне 
зношення будівлі.  
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Ресурс абсолютної більшості конструкцій внутрішніх інженерних 
мереж є вичерпаним, відповідно їх аварійність – висока. А аварії 
внутрішніх інженерних мереж, як відомо, прямо чи опосередковано 
призводять до руйнування несучих конструкцій будівель. 
Найпоширеніші причини руйнування цих конструкцій: 

- замокання (через затоплення підвалів та фундаментів аварійними 
ділянками внутрішніх та рідше – зовнішніх мереж холодного та 
гарячого водопроводу, побутової та дощової каналізації, опалення  та 
теплових мереж; неналежні умови підтримання показників 
мікроклімату приміщень; зруйновану гідро- та теплоізоляцію 
огороджувальних конструкцій тощо); 

- коротке замикання і перегріви у конструктивних елементах та 
обладнанні електричних мереж. 

Таким чином, враховуючи що заходи зі знесення будівель забудови 
1950-60-х років є набагато дорожчими за їх відновлення, оптимальним 
рішенням є їх реконструкція, модернізація, капітальний ремонт, що 
дозволить подовжити їх експлуатацію ще на 40 – 60 років. Вчасні 
заходи з ремонту та експлуатації інженерних мереж, особливо 
внутрішніх, дозволять подовжити строки безаварійної експлуатації 
будівель забудови 1950-60-х років та правильно запланувати у міській 
програмі реконструкції поетапну реконструкцію міського району такої 
забудови. Реконструкція будівель даної забудови повинна включати 
сучасні та перспективні вимоги до комфортності проживання та 
користування інженерними мережами, зручності їх експлуатації та 
ремонту. Впровадження у містах відповідних програм з будівництва та 
реконструкції інженерних мереж забезпечить ефективне використання 
бюджетних коштів. 
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Анотація. Умови сучасності ставлять перед геодезистами задачу 

створення і переходу на на тривимірний кадастр, в зв'язку зі 
збільшенням щільності забудови територій різними будівлями, 
спорудами складної конфігурації. Поетапне впровадження 
тривимірного кадастру в Єдиний державний кадастр нерухомості 
дозволить вирішити проблеми державного кадастрового обліку. На 
сучасному етапі такий підхід запроваджено в ряді зарубіжних країн. 

 
Summary. The present-day conditions put before the surveyors the task 

of creating and transitioning to a three-dimensional cadastre, due to the 
increase in the density of territories for the construction of various 
buildings, structures of complex configuration. Step-by-step implementation 
of the three-dimensional cadastre in the Unified State Real Estate Inventory 
will solve the problems of state cadastral accounting. At the present stage, 
this approach has been implemented in a number of foreign countries.  

 
Ключові слова: тривимірний кадастр, цифрові ландшафтні моделі  

рівень деталізації, кадастровий облік. 
 
Keywords: 3D cadastre, digital landscape models, level of detail, 

cadastral records. 
 
Можна з впевненістю стверджувати, що ми живемо у цифровому 

суспільстві. Комунікаційні та інформаційні технології дедалі більше 
визначають наше життя. І тут геодані відіграють визначальну роль. 
Умови сьогодення потребують просторового відображення складної 
багаторівневої міської інфраструктури, як-то: багатоповерхові житлові 
і адміністративні будівлі, інженерні комунікації, автомобільні дороги, 
лінії, метрополітену, тощо. 

Різниця у відмітках багаторівневої міської інфраструктури - над 
рівнем землі, так і під землею потребують розробки 3D кадастрових 
топологічних та геометричних моделей [1-3]. 

На сьогодні цифрові моделі ландшафту та 3D-моделі міст є 
основою для формування віртуальної реальності у вигляді 
перспективних зображень містобудівної ситуації та просторового 
моделювання. 
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Більшість європейських країн вже впровадили 3D-кадастр, проте 
неможливо отримати абсолютно ідентичну систему, оскільки 
визначальні впливи мають законодавча база окремо взятої країни, 
національні особливості, стан економічного розвитку та багато іншого, 
що, в свою чергу, свідчить про відсутність єдиної методики при 
створенні 3D-кадастру. 

Цифрові ландшафтні моделі та 3D-моделі міста набувають все 
більшого значення у секторі геоданих. Зокрема, все більше міст 
зображають свої забудовані території в тривимірному просторі міста 
почали зображати свої забудовані райони у трьох вимірах та викладати 
їх у вільний доступ.  

При генерації 3D-моделей міста [2] проводиться розмежування 
двох основних методів: створення «зверху» за допомогою 
фотограмметричних методів або даних лазерного сканування, і 
моделювання «знизу», яке використовує цифрову карту та відповідні 
фактичні дані. За певних обставин обидва методи також можна 
використовувати разом.  

Цифрову 3D-модель міської забудови можна сформувати на основі 
фотограмметричних фотопланів та знімків, цифрових карт і планів 
місцевості. Сучасні технології цифрової фотограмметрії дозволяють 
досягти точність 3D-моделей сантиметрового порядку, але 
залишаються ще доволі трудомісткими і дорогими. Проте, при 
реалізації окремих проектів, завжди виникають одні і ті ж труднощі. 
Необхідні дані не завжди є у вільному доступі.  

Залежно від цільового використання або вимог користувачів, 
окремі об’єкти відображаються з певним рівнем деталізації. Рівень 
деталізації є визначальним фактором для створення 3D-моделей міста. 
Рівень деталізації залежить від роботи по збору, різноманітності даних, 
кількості даних та необхідного обладнання та програмного 
забезпечення. Це також впливає на різні етапи реалізації проекту. Чим 
більший рівень деталізації, тим менш можливим є автоматизована 
генерація 3D-моделей міста. 

Основні сфери застосування 3D-кадастру в Україні наразі можна 
сформулювати наступним чином: 

Основна сфера застосування - містобудування та регіональне 
планування. Візуалізація планувальних рішень у містобудуванні та 
введення нових будівельних комплексів у міський пейзаж - яскраві 
приклади 3D-кадастру. 

Наступна сфера застосування - готовність до надзвичайних 
ситуацій (повені, зсуви). Тут мають вирішальне значення відіграють 
геопросторові базові дані. Оперування актуальними цифровими 
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моделями рельєфу дозволяє оперативно прогнозувати надзвичайні 
явища різного характеру. 

Будівельний фонд. Для ефективного планування у сфері 
будівництва та управління операціями у випадках різноманітних 
ситуацій необхідні  3D-моделі із прив’язкою до абсолютної висоти. 

Індустрія туризму. Інтернет-бум створив сильний попит на 3D-
моделі міст в індустрії туризму. Віртуальні та інтерактивні екскурсії 
по місту користуються все більшим попитом. Пам'ятки і туристичні 
пропозиції , електронні гіди по визначним пам'яткам і музеям світу 
представлені зручними мобільними додатками. 

Згадані вище сфери застосування лише незначна частина 
перспективного напрямку розвитку кадастру, які в свою чергу 
потребують подальшого спеціалізованого вивчення.  
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Анотація. Виконано порівняння впливу товщини та виду 
утеплювача на вартість робіт з утеплення в складі 
термомодернізації існуючих будівель з точки зору економічної 
доцільності економії на товщині шару утеплення. Адже при 
незначному збільшенню витрат значно підвищується приведений опір 
теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій, який 
безпосередньо впливає на клас енергетичної ефективності будівлі в 
цілому, що має значний вплив на витрати в процесі експлуатації (на 
опалення та охолодження) будівлі. 

 
Summary. A comparison is made of the influence of the thickness and 

type of insulation on the cost of insulation as part of the thermal 
modernization of existing buildings from the point of view of the economic 
feasibility of saving on the thickness of the insulation layer. After all, with a 
slight increase in costs, the reduced resistance to heat transfer of the 
external building envelope significantly increases; it directly affects the 
energy efficiency class of the building as a whole, which can affect the costs 
during operation (heating and cooling) of the building. 

 
Ключові слова: термомодернізація, опір теплопередачі, 

приведений опір теплопередачі, локальний кошторис, зведений 
кошторисний розрахунок, утеплювач 

 
Keywords: thermal modernization, heat transfer resistance, reduced 

heat transfer resistance, local estimate, summary estimate calculation, 
insulation. 

 
На сьогоднішній день в Україні гостро постає питання 

енергозбереження в будівництві. Тому термомодернізація існуючих 
будівель та споруд є надзвичайно актуальним питанням. Особливо 
гостро стоїть питання вартості утеплення та вплив на вартість товщини 
використовуваного утеплювача при врахуванні приведеного опору 
теплопровідності огороджувальної конструкції. За рахунок 
недостатньої товщини утеплювача огороджувальна конструкція може 
в цілому втратити свої теплозахисні якості. В зв’язку з цим були 
проведені розрахунки для визначення кошторисної вартості утеплення 
існуючих будівель за двома технологіями, які передбачають різні 
матеріали для утеплення при збереженні загальної технології, та 
різними товщинами утеплювачів. 

Приведений опір теплопередачі термічно неоднорідної непрозорої 
огороджувальної конструкції розраховують за формулою [3]: 
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        (1) 

де  - приведений опір теплопередачі термічно неоднорідної 

непрозорої огороджувальної конструкції ;  – загальна 
площа конструкції, м²;  – опір теплопередачі і-ої термічно 
однорідної частини конструкції, , визначають згідно 
формули (5.11) [3];  – площа і-ої термічно однорідної частини 
конструкції, м²;  – лінійний коефіцієнт теплопередачі -го лінійного 

теплопровідного включення, м;  – лінійний розмір (проекція) -го 

лінійного теплопровідного включення, м;  – точковий коефіцієнт 
теплопередачі -го точкового теплопровідного включення, Вт/К;  – 
загальна кількість -их точкових теплопровідних включень, шт. 

Відповідно до [1] мінімальні вимоги до енергетичної ефективності 
будівель розраховуються з урахуванням вимог до теплотехнічних 
характеристик огороджувальних конструкцій будівель, тобто для І 
температурної зони України, в якій знаходиться місто Полтава для 
якого був проведений порівняльний розрахунок, за розрахунком не є 
достатнім утеплювач товщиною 300 мм, адже приведений опір 
теплопередачі, для обох видів утеплювачів, становить 3,13 ((м²∙К)⁄Вт) 
та 3,05 ((м²∙К)⁄Вт), є меншим за мінімально допустимий опір 
теплопередачі для неоднорідної непрозорої огороджувальної 
конструкції стін житлового будинку І температурної зони України, що 
дорівнює 3,3 ((м²∙К)⁄Вт) [4]. Відповідно до розрахунку приведеного 
опору теплопередачі мінімальною товщиною утеплювача, за якої 
виконується умова є 400 мм для пінополістиролу та 450 мм для 
мінеральної вати. 

З результатів розрахунку видно, що різниця між вартістю 
утеплення товщиною 100 мм та 300 мм для технології Ceresit 
Ceretherm Classic та технології Ceresit Ceretherm Classic Wool 
становить 123 та 171 грн, що є надзвичайно малою різницею, при 
тому, що різниця між приведеним опором теплопередачі для обох 
варіантів складає 0,8 та 0,77  відповідно. 
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Табл. 1.  
Результати розрахунку кошторисної вартості утеплення фасадів 

Т
ов

щ
ин

а 
ут

еп
лю

ва
ча

, 
м

м
 

Технологія утеплення 
Ceresit Ceretherm Classic Ceresit Ceretherm Classic Wool 

Вид утеплювача 
Пінополістирол Мінеральна вата 

Підсумкова 
вартість за 

результатами 
ЛС, тис. грн. 

Підсумкова 
вартість за 

результатами 
ССР (з ПДВ), 

тис. грн. 

Підсумкова 
вартість за 

результатами 
ЛС, тис. грн. 

Підсумкова 
вартість за 

результатами 
ССР (з ПДВ), 

тис. грн. 
100 1,867 2,240 1,957 2,348 
150 1,876 2,251 1,986 2,383 
200 1,894 2,273 2,008 2,410 
250 1,923 2,308 2,044 2,453 
300 1,969 2,363 2,099 2,519 

 
Отже, ми дійшли висновку, що не є економічно доцільним 

утеплювати будинок тонким шаром теплоізоляції замість необхідного 
за розрахунком, адже через не забезпечення умов теплостійкості та 
вологісного режиму експлуатації огороджувальних конструкцій, 
можливе накопичення вологи в товщі конструкції та подальша теплова 
відмова, для усунення якої необхідні значні суми. 
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Анотація. Проаналізовано вплив орієнтації типової житлової 

групи проектної пропозиції забудови мікрорайону «Лазурний» у 
м. Полтава та поверховості будинків, що утворюють житлову групу 
на тривалість інсоляції території двору. Визначено оптимальну 
орієнтацію житлової групи з найбільшою площею двору де 
виконуються вимоги інсоляції та поверховість будинків при яких 
норми інсоляції виконуються на територіях дитячих ігрових 
майданчиків та ігрових пристроїв спортивних майданчиків житлових 
будинків. 

 
Summary. The influence of the orientation of a typical residential group 

of the project proposal for the construction of the  residential district 
«Lazurniy» in Poltava and the surface of the houses forming the residential 
group on the duration of the yard's insolation is analyzed. The optimal 
orientation of the residential group with the largest yard area is 
determined, where insolation requirements and the surface of the buildings 
are fulfilled, in which the insolation standards are fulfilled in the territories 
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of children's playgrounds and playgrounds of sports houses in residential 
buildings. 

Ключові слова: територія житлової групи, тривалість інсоляції. 
 
Keywords: territory of a residential group, duration of insolation. 
 
Інсоляція дворових просторів відіграє значну роль в забезпеченості 

комфортних умов проживання у ньому. У сучасні практиці 
проектування та забудові міських територій доволі часто не 
враховуються норми інсоляції, що проводить до погіршення умов 
проживання на цих територіях. Тому врахування та дотримання норм 
інсоляції є доволі актуальною задачею. 

У проектній пропозиції забудови мікрорайону «Лазурний» у 
м. Полтава найбільш проблемною, з точки зору виконання вимог 
інсоляції наведених у [1, 2], є територія двору, що показана на 
рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1. – Планувальне рішення двору найбільш проблемне, з точки 
зору виконання норм інсоляції 

 
Пояснюється це тим, що з півдня двору розташовані 14-ти 

поверховий житловий будинок та 1-о поверховий громадський, які 
погіршують інсоляції двору. 

Дослідження інсоляції території двору виконувалося при повороті 
житлової групи від початкового положення на 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270°, 315°. Тривалість інсоляції визначалася у дні рівнодення з 
використанням інсоляційної лінійки наведеної у [3].  

Дослідження показали, що при повороті житлової групи на 180°, 
площа території двору де не виконуються норми інсоляції найбільша, і 
складає 97,3 %. Найменша площа спостерігається при початковому 
положенні житлової групи. Вона складає 3,4 %. Подальші дослідження 
виконувалися при цій орієнтації житлової групи. 
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Початкова поверховість будинків житлової групи та територія 
двору де розташовуються дитячі ігрові майданчики наведена на 
рисунку 2. 

 
Рис. 2. – Поверховість будинків житлової групи та територія двору де 

розташовані дитячі ігрові майданчики 
 
Дослідження впливу поверховості будинків, що складають житлову 

групу на тривалість інсоляції території двору показали, що при 
підвищенні поверховості будинків розташованих з західної та 
північної сторони двору, тривалість інсоляції території двору не 
зменшується. Пояснюється це тим, що довжина тіні від будинків у 
кожну годину дня виходить за межі двору. Поверховість житлових 
будинків розташованих зі східної та південної сторони двору зменшує 
площу території двору де виконуються вимоги інсоляції, але на 
території двору де розташовані дитячі ігрові майданчики та ігрові 
пристрої спортивних майданчиків норми інсоляції виконуються. 
Поверховість громадської будівлі значно впливає на інсоляцію 
території двору. Поверховість цієї будівлі повинна бути обмеженою 2-
ма поверхами. При більшій поверховості норми інсоляції на території 
двору де розташовані дитячі ігрові майданчики та ігрові пристрої 
спортивних майданчиків не виконуються.  
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Анотація. В роботі запропоновано концепцію створення 

містобудівного об’єкту відновлення з використанням природних 
матеріалів на прикладі проекту центру реабілітації на території 
військової частини у м. Володимир-Волинський. 

 
Summary. The concept of creation of the town-planning object of 

restoration with use of natural materials on an example of the project of the 
rehabilitation center in the territory of military unit in Vladimir-Volynsky is 
offered in work. 

 
Ключові слова: об’єкт реабілітації, еко-матеріали, природні 

матеріали габіонні конструкції, зелені дахи . 
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gabion structures, green roofs. 
 
В умовах сьогодення в соціальній структурі суспільства є значна 

кількість громадян, які потребують фізичної чи психологічної 
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реабілітації. Зараз в Україні слаборозвинена галузь оздоровчої 
реабілітації.[1] Центри оздоровлення та реабілітації є поодинокими 
об’єктами, що не відповідають сучасним функціональним та 
естетичним нормам та вимагають тотальної модернізації. [1,2] 

Враховуючи те, що будь-яка реабілітація враховує відновлення 
психо-емоційного стану пацієнтів, доцільним є створення 
містобудівних об’єктів відновлення з використанням природних 
матеріалів, оскільки саме позитивний вплив оточуючого середовища 
найкраще впливає на психолого-емоційне відновлення. [2,3] 

Ми пропонуємо концепцію створення містобудівного об’єкту 
відновлення з використанням природних матеріалів на прикладі 
проекту центру реабілітації на території військової частини у м. 
Володимир-Волинський. 

Основною ідеєю цього проекту є використання природних 
матеріалів. За основу будівельного матеріалу взято дерево, камінь, 
вода, зелені насадження та трава, що гармонійно вписується у 
функціональне призначення роботи і дає можливість оздоровитись, 
відновитись у гармонії з природою. 

Основні будівлі виконані зі стовбурів зрубаних дерев, що вдало 
вписується у поєднання з садовими доріжками із дерева, будиночки 
для відпочинку та проживання гостей виконанні із еко матеріалів, 
мають трикутну форму та їх основною прикрасою слугує «зелений 
дах». Зелений дах – покрівля вкрита повністю ґрунтом та засаджена 
зеленими насадженнями, в даному випадку – травою. 

Лавки на території центру виконані з габіону в поєднанні з 
зеленими насадженнями та лавки із колод дерев. Альтанки зроблені із 
дерева, парковка для автомобілів замощенна щебенем, що є також 
екологічно безпечно. (рис 1) 

 
Рис1. Запроектовані МАФ 
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Вся територія висаджена зеленими насадженнями, переважно 
хвойними, щоб набувала вигляд лісу. По периметру територія 
огородження еко парканом та зеленими насадженнями (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Візуалізація елементів благоустрою центру реабілітації 

Ми вважаємо , що використання природних матеріалів є доцільним 
при проектуванні реабілітаційних закладів, оскільки позитивний вплив 
оточуючого середовища найкраще впливає на психолого-емоційне 
відновлення. 
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