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НЕБЕЗПЕЧНІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМНОГО 
ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОН 

На сьогодні законодавством регулюється зонінг населених пунктів тільки на поверхні 
(горизонтальний). На території будь-якого міста можна виділити чотири основні функціональні зони 
(зонінг): сельбищну, виробничу, транспортну, рекреаційну. Формування та розміщення на них об’єктів 
регламентується містобудівною документацією ДБН 360-92 та Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності». Крупні міста характеризуються невитриманістю функціональних зон, 
наприклад об’єкти енергетики розміщені не системно, поряд із житловими спорудами, дороги за 
категоріями з високим транспортним навантаженням знаходяться поряд із житловими кварталами. 
Близьке взаємне розташування об’єктів разом із складними інженерно-геологічними умовами може 
призводити до зростання інтенсивності статичних та динамічних впливів і виникнення та активізації 
несприятливих інженерно-геологічних процесів. 

На прикладі репрезентативної ділянки м. Києва показано необхідність дотримання умов 
функціонального зонування по площі (по горизонталі), що має виконуватись з урахуванням інженерно-
геологічних особливостей території. Для забезпечення несучої спроможності ґрунтового масиву 
необхідно дотримуватись глибинного зонування у підземному напівпросторі. Визначені зміни у 
ґрунтових основах споруд як результат змін напружено-деформованого стану при забудові і освоєнні 
підземного простору, так і змін вологісного режиму ґрунтів в результаті замочування з поверхні, 
утворення «верховодки», підняття рівня ґрунтових вод. Виконано аналіз коливань висотної споруди 
від динамічних навантажень, що виникають при русі транспорту з урахуванням роботи 
пальової основи як жорсткого тіла відносно повздовжньої осі, яка проходить через центр будівлі на 
рівні ростверку. 

Умови безпечного проживання у містах погіршуються виникненням надзвичайних ситуацій 
внаслідок взаємного впливу споруд різних категорій та різного функціонального призначення. На 
території Києва з 1970-х років збудовано більше 1000 висотних споруд з підземною частиною від 25 до 
80 м. Вплив підземної частини нового або реконструйованого інженерного об’єкту не має втручатися у 
глибинну зону інших існуючих будівель. Тому актуальними стають питання розробки нормативів для 
глибинного (вертикального) зонування, що має виконуватись залежно від природно-геологічних 
особливостей забудованої території та оточуючих будівель. 

Під вертикальною охоронною зоною споруди можна розуміти зону навколо цибулинки активної 
стисненої зони під нею, розміри якої залежать від ваги будівлі типу та глибини закладання 
фундаментів для різних типів ґрунтів, втручання в яку може призвести до надзвичайних ситуацій. 

Інженерно-будівельна діяльність найактивніше впливає на ґрунтові шари близькі до денної 
поверхні. Вага конструкції споруди формує стиснену зону під фундаментами на глибину від 10 до 100 
м відповідно та у бокових напрямках по кутах споруди до 30 м. 

Розрахунками, відповідно до будівельних норм ДБН В.2.1-10-2009. (Основи та фундаменти 
споруд. Основні положення проектування), встановлено величини стиснутих зон під фундаментами 
споруд від 10 м (3-поверхова будівля) до 90 м (27-поверхова висотна споруда), епюри повних 
переміщень приведено на рисунку. 

 
Рис. Схема зміни напруженого стану (епюри повних переміщень) геологічного середовища під основними 
об’єктами міської забудови. 

Віддаленість новобудов від існуючих споруд є головним параметром. Зменшення відстані 
загрожує змінами у геологічному середовищі і призведенням до пошкоджень чи руйнування останніх. 
Встановлення граничної відстані (Llim) між охоронними та активними глибинними (вертикальними) 
зонами споруд є актуальним при будівництві на стику різних функціональних зон міста. 


