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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ КОНСТРУКТИВНОГО УСИЛЕНИЯ 

СВОДОВ И АРОК В УСЛОВИЯХ РЕСТАВРАЦИИ 
 

В статье рассмотрены современные способы конструктивного усиления 
каменных сводов и арок в условиях реставрации, их влияние на форму, 
несущую способность, расчетную схему здания, размещение дополнительных 
конструктивных элементов. Были проанализированы преимущества и 
недостатки каждого способа конструктивного усиления и даны рекомендации 
по их последующим исследовании.  

Ключевые слова: свод, арка реставрация, конструктивное усиление. 
 

Oleksandr Makhynia, Ph.D., Associate Professor , 
Iurii Perepelitsyn, Oksana Kosheva, 

 Kyiv National University of Construction and Architecture 
 

THE MODERN METHODS OF  CONSTRUCTIVE STRENGTHENING 
OF THE VAULTS AND ARCHES  IN THE CONDITIONS  

OF  RESTORATION 
 

The modern methods of  constructive strengthening  of the stone vaults and 
arches  in the conditions of  restoration; their influence on a configuration,  carrying 
capacity,  calculating scheme of a building and placing the additional constructive 
elements were considered in this article. The advantages and disadvantages of each 
methods of the constructive strengthening were analyzed and given recommendations 
for their subsequent applying. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ЗАВДАНЬ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ПІД ЗАБУДОВУ 

 
Розглянуто проблему інформаційного забезпечення для вирішення завдань 

планування території під забудову. Визначена інформація про основні 
характеристики земельної ділянки, вимоги до компонування елементів генплану 
та факторів, що впливають на їх розміщення. Сформовано функцію факторів 
впливу, яка визначає планувальні умови та обмеження земельної ділянки. 
Запропоновано функціональну модель планування території під забудову та 
структурну модель просторового компонування елементів генплану та обліку 
зв’язків між ними.  

 
Ключові слова: територія під забудову, інформаційне забезпечення 

генплану, функціональна модель територіального планування, планувальні 
обмеження, просторове компонування.  

 
Актуальність та постановка проблеми. Особливістю будівельної 

діяльності є територіальна прив’язка до земельного простору, тому від 
вирішення задач, пов’язаних з освоєнням території під забудову, залежить якість 
виконання будівельного проекту в цілому. Сучасний підхід до вирішення 
завдань планування території під забудову неможливо уявити без якісного 
інформаційного забезпечення в частині існуючої та проектної організації 
простору: характеристик рельєфу, якості ґрунтів, рослинності, водних об'єктів, 
доріг, меж земельних ділянок, характеристик будівель та інше. Територія, 
призначена під забудову, являє собою частину земної поверхні, яка 
характеризується показниками, які визначають її розташування, фіксовані межі, 
площу, геометричні параметри, правовий статус, функціональне використання та 
має встановлені обмеження та обтяження на використання [1]. Кожна земельна 
ділянка має особливості і визначається характеристиками, які впливають на 
архітектурно-просторові, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, і 
зумовлюють її інформаційне наповнення. В рамках дослідження необхідно 
визначити інформаційне забезпечення, необхідне для вирішення задач 
планування території під забудову. 

Мета дослідження – визначити кількість та структуру інформації, рівень 
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її деталізації для вирішення задач планування території під забудову. На основі 
отриманих інформаційних даних розробити функціональну модель планування 
території під забудову та структурну модель просторового розташування 
елементів генплану. 

Виклад основного матеріалу. Для вирішення завдань, пов’язаних з 
плануванням території під забудову, важливою є така інформація про земельну 
ділянку [2,3]: 

 місце розташування – просторова локація в геодезичних 
координатах; 

 природні характеристики – морфологічні (характер рельєфу), 
геологічні (типи ґрунтів), гідрологічні (глибина залягання ґрунтових вод ), 
кліматичні (рівень осадів ) тощо; 

 метричні характеристики – розміри сторін зовнішнього контуру, 
розміри окремих площин зонування – площа під забудовою, під твердим 
покриттям, під зеленими насадженнями тощо;  

 економічні – вартість (ринкова, балансова, споживча, страхова, 
оподаткована, інвестиційна, ліквідаційна та ін.) земельної ділянки, споруд, які 
на ній розташовані, витрати на знесення, модернізацію або реконструкцію 
зайвих об’єктів; 

 технічні – наявність будівель та споруд, елементів благоустрою та 
озеленення, малих архітектурних форм; 

 наявність інженерних мереж – водопостачання, водовідведення, 
електропостачання, теплопостачання, газопостачання, телефонізація, 
радіофікація, кабельне телебачення і т. п. 

 наявність під’їзних доріг певної категорії. 
Кількість, структура та деталізація інформації про земельну ділянку 

складає її інформаційний потенціал, що визначає рівень її привабливості для 
забудовника. Прилаштування земельної ділянки до цілей забудови починається 
з планування та розміщення елементів генплану. Для окремного кожного з них 
з метою виконання свого функціонального призначення пред’являються певні 
вимоги до розміщення. Для територіальної прив’язки цих елементів необхідне 
врахування факторів, що впливають на їх розташування та орієнтацію в 
просторі. 

Аналіз літературних джерел [3-6] та державних будівельних норм [7-9] 
дозволив здійснити класифікацію вимог, що пред'являються до компоновки 
елементів генеральних планів (надані в табл. 1), та основних факторів, що 
впливають на їх розміщення (надані в табл. 2). 

 

Таблиця 1 
Класифікація вимог до елементів генерального плану 

 Група вимог Зміст 
1. Функціональні  відповідність функціональному призначенню та 

цілям генерального плану ; 
 відповідність зонуванню території за 

функціональним призначенням; 
 забезпечення оптимальних умов для праці, 

проживання, соціального обслуговування населення; 
 забезпечення не перетину вантажних, людських і 

транспортних потоків; 
2. Конструктивні  облік форми будівель і їх розташування по 

відношенню до рельєфу місцевості; 
 облік жорстких зв'язків між об'єктами (підземні / 

надземні проходи або проїзди) 
3. Санітарно-

гігієнічні та 
фізико-технічні 

 зонування території залежно від шкідливості 
виробництва (шумності і багатолюдності, 
відвідуваності); 
 облік вітрового і інсоляційного режиму території; 
 виконання протипожежних вимог; 
 виконання санітарних норм; 
 облік категорії розміщених об'єктів за санітарними 

характеристиками та рівнем обслуговування; 
4. Архітектурно-

естетичні 
 створення виразної архітектурно-художньої 

композиції; 
 забезпечення сприятливого естетичного 

середовища і безпечних умов праці та обслуговування 
засобами архітектури; них засобів для створення 
виразної ком 
 використання архітектурно-планувальної позиції 

забудови 
5. Озеленення та 

благоустрій 
 геометрична та пейзажна форми озеленення; 
 мінімальні відстані посадок дерев та чагарників від 

споруд; 
 типи елементів зелених насаджень та МАФ; 
  план та відсоток озеленення від загальної площі;  

6. Економічної 
доцільності 

 мінімум витрат на відчуження та освоєння 
території; 
 мінімум витрат на зовнішні функціональні зв'язки; 
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Таблиця 2 
Класифікація основних факторів, що впливають на вибір 

компонувального рішення генерального плану 

 Група факторів Зміст 
1 Природні  

 1.1. Геоморфологічні  тип, характер та форма рельєфу, крутизна 
схилів, ухили поверхні та ін.  

 

1.2. Гідро-геологічні 

 будова і склад порід, їх несуча здатність, 
рівень ґрунтових вод; 
 типи ґрунтів та ореоли їх розповсюдження; 
 придатність ґрунтів до озеленення та ін. 

 1.3. Ландшафтні  типи рослин; 
 екологічні та естетичні особливості та ін. 

 1.4. Кліматичні  урахування періодів і характеру опадів, їх 
довго тривалість і максимальні величини та ін. 

2 Антропогені  
 

2.1. Функціональні 

 розподіл території за її призначенням і 
пов'язаними з ним обмеженнями освоєння забудови  
 функціональні зв'язки між будівлями і 

спорудами; 
 точки підключення до позамайданчикових 

мереж; 
 точки підведення інженерних, технологічних 

комунікацій, транспорту до будівель 
 

2.2. Композиційні 

 - орієнтація та відстань планувальних об'єктів 
до червоних ліній та ліній; 
 - облік існуючих домінант на відведеній 

територіях та поверховість розміщуваних об'єктів; 
 2.3. Містобудівні  наявність існуючих будівель; 

 наявність існуючих комунікацій; 
 2.4. Санітарно-

гігієнічні 
 облік категорії розміщених об'єктів за 

санітарними характеристиками  
 2.5. Економічні  мінімізація витрат на благоустрій і озеленення 

території; 
 мінімізація витрат на відчуження території; 
 збільшення компактності майданчика; 
 мінімізація довжини функціональних і 

технологічних зв'язків 

Територію під забудову можна розглядати як складну систему 
відкритого типу. Щоб система діяла і взаємодіяла з зовнішнім середовищем, 
вона мусить споживати інформацію із середовища та передавати інформацію 
про свій стан середовищу для збільшення свого інформаційного потенціалу. На 
рис. 1 надана схема взаємодії території під забудову із зовнішнім середовищем. 
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Таким чином територія, призначена під забудову, розглядається як 

логічний геопростір і є джерелом інформації про розташування елементів 
планування. Оцінка придатності або непридатності території під забудову може 
спиратися як на один який-небудь фактор, наданий в табл.2, так і на їх 
комбінацію. Фактори впливу формують структуру планувальних обмежень на 
використання земельної ділянки: 
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Таблиця 2 
Класифікація основних факторів, що впливають на вибір 

компонувального рішення генерального плану 

 Група факторів Зміст 
1 Природні  
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схилів, ухили поверхні та ін.  

 

1.2. Гідро-геологічні 

 будова і склад порід, їх несуча здатність, 
рівень ґрунтових вод; 
 типи ґрунтів та ореоли їх розповсюдження; 
 придатність ґрунтів до озеленення та ін. 

 1.3. Ландшафтні  типи рослин; 
 екологічні та естетичні особливості та ін. 

 1.4. Кліматичні  урахування періодів і характеру опадів, їх 
довго тривалість і максимальні величини та ін. 

2 Антропогені  
 

2.1. Функціональні 

 розподіл території за її призначенням і 
пов'язаними з ним обмеженнями освоєння забудови  
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2.2. Композиційні 
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 - облік існуючих домінант на відведеній 

територіях та поверховість розміщуваних об'єктів; 
 2.3. Містобудівні  наявність існуючих будівель; 

 наявність існуючих комунікацій; 
 2.4. Санітарно-

гігієнічні 
 облік категорії розміщених об'єктів за 
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 мінімізація довжини функціональних і 

технологічних зв'язків 
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Проведене дослідження інформаційних даних для вирішення завдань 
планування земельної ділянки дозволяє запропонувати функціональну модель 
планування території під забудову, яка представлена на рис.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Функціональна модель планування території під забудову 
 

Структурна модель задачі компонування може бути представлена у 
вигляді функціонального графа, вершинами якого є елементи генплану, а ребра 
графа позначають зв’язки (функціональні, топологічні, технологічні та інші) 
між ними. На рис.3 вершини графа Рі є елементами генплану – 1,2,..k,….n, а 
ребра графа Pin-Pik, позначають зв’язки між вершинами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Структурна модель компонування елементів генплану. 

Для опису планувальних обмежень між елементами генплану для 
формалізації доцільно використовувати табличне представлення зв’язків та 
відношень у вигляді матриць. На рис. 4 надано приклад трикутної матриці для 
обліку відстаней між елементами генплану. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Трикутна матриця обліку нормативних відстаней . 
 
З огляду на кількість і різноманітність можливих зв'язків і нормативних 

відстаней між об'єктами, можна отримати деяку множину варіантів 
компонувальних рішень генплану. Оскільки терміни проектування обмежені, то 
в традиційній проектній практиці розробляється від 2 до 5 варіантів, що 
достатньо для отримання проектного рішення близького до оптимального.  

Висновки. Розглянуто проблему інформаційного забезпечення завдань 
планування території під забудову. Для іі вирішення виявлені вимоги до 
елементів генплану та фактори впливу на їх розміщення. Сформовано функцію 
факторів впливу, яка визначає планувальні умови та обмеження земельної 
ділянки, та зумовлює її інформаційне потенціал. Наукова новизна проведеного 
дослідження полягає у розробці функціональної моделі планування території 
під забудову та структурної моделі просторового компонування елементів 
генплану. Практичне значення інформаційного забезпечення для вирішення 
задач планування території під забудову полягає у створенні єдиного 
інформаційного простору для прийняття проектних рішень. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД ЗАСТРОЙКУ 
 

В публикации рассмотрена проблема информационного обеспечения для 
решения задач планирования территории под застройку. Определена 
информация об основных характеристиках земельного участка, требованиях к 
компоновке элементов генплана и факторов, влияющих на их размещение. 
Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке 
функциональной модели планирования территории под застройку и 
структурной модели пространственной компоновки элементов генплана. 

Ключевые слова: территория под застройку, информационное 
обеспечение генерального планирования, функциональная модель 
территориального планирования, планировочные ограничения, 
пространственная компоновка. 
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INFORMATION SUPPORT FOR SOLVING THE PROBLEMS OF 

PLANNING THE TERRITORY FOR CONSTRUCTION 
 

The publication considers the problem of information provision for solving the 
tasks of planning for the construction site. Certain information on the main 
characteristics of the land plot, requirements for the layout of the elements of the 
master plan and the factors affecting their placement. The scientific novelty of the 
research carried out is to develop a functional model of planning the territory for 
construction and a structural model of the spatial model of the master plan elements. 

Key words: construction site, information support of general planning, 
functional model of territorial planning, planning constraints, spatial arrangement. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД ЗАСТРОЙКУ 
 

В публикации рассмотрена проблема информационного обеспечения для 
решения задач планирования территории под застройку. Определена 
информация об основных характеристиках земельного участка, требованиях к 
компоновке элементов генплана и факторов, влияющих на их размещение. 
Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке 
функциональной модели планирования территории под застройку и 
структурной модели пространственной компоновки элементов генплана. 

Ключевые слова: территория под застройку, информационное 
обеспечение генерального планирования, функциональная модель 
территориального планирования, планировочные ограничения, 
пространственная компоновка. 
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INFORMATION SUPPORT FOR SOLVING THE PROBLEMS OF 

PLANNING THE TERRITORY FOR CONSTRUCTION 
 

The publication considers the problem of information provision for solving the 
tasks of planning for the construction site. Certain information on the main 
characteristics of the land plot, requirements for the layout of the elements of the 
master plan and the factors affecting their placement. The scientific novelty of the 
research carried out is to develop a functional model of planning the territory for 
construction and a structural model of the spatial model of the master plan elements. 

Key words: construction site, information support of general planning, 
functional model of territorial planning, planning constraints, spatial arrangement. 
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