
 
Лекція 

ТЕМА: Реконструкція будівель 
Поняття реконструкції будівель і споруд. Обґрунтування проведення реконструкції 

будівель і споруд. 
 Реконструкція будівель і споруд - це їхня перебудова, з метою часткової або повної зміни 

функціонального призначення, встановлення нового ефективного обладнання, покращення 

забудови території, доведення значень основних техніко-економічних показників у відповідність 

із сучасними  нормативними вимогами. Реконструкція будівель має за мету підвищення або 

зміну функціональних, конструктивних та естетичних якостей об'єктів у процесі їх 

служби. Реконструкція будівель і споруд здійснюється також при проведенні технічного 

переобладнання підприємств, однак,  у цьому випадку витрати на будівельно-монтажні роботи не 

повинні перевищувати 10% загальних капіталовкладень. Перебудова містить у собі 

перепланування й збільшення висоти приміщень, підсилення, часткове розбирання й заміну 

конструкцій, а також надбудову, прибудову і  покращення фасадів будинку. Реконструкція 

повинна носити комплексний характер, ураховувати тривалу перспективу розвитку міста, району 

підприємства. Роботи з реконструкції будинків і споруджень відрізняються підвищеної в 

порівнянні з новим будівництвом трудомісткістю на 25-30% , а по окремих ділянках і на 50-80%. 
На сучасному етапі перебудови економіки, технічного прогресу й науково-технічної 

революції на перший план виходить необхідність швидкої перебудови виробництва з 

використанням нових високих технологій. Відносна зміна технологій та заміна устаткування 

промислового виробництва проходять у машинобудуванні через 10-12 років, у хімічній 

промисловості – менше ніж 6-7 років, в електронній – менше ніж через 5 років. Особливо 

інтенсифікувався процес заміни технологій і устаткування останнім часом, що можна пов'язати із 

заміною власника, проникненням новітніх технологій з-за кордону, інтенсифікацією (через 

матеріальну стимуляцію) науково-дослідних робіт в Україні. Зміна технологій та устаткування 

пов'язана, як правило, зі збільшенням навантажень на конструкції (через використання більш 

потужного устаткування, ущільнення його тощо); необхідність перепланування приміщень, 

надбудови будівель і споруд, пропускання комунікацій. 
Фізичний знос конструкцій промислових будівель (при правильній їх експлуатації) 

наступає через 100-120 років після спорудження. 
З іншого боку, неправильна експлуатація може призвести до зниження (нижче від 

допустимого рівня) несучої здатності конструкцій. Такі пошкодження частіше за все носять 

локальний характер. 
Усі ці перераховані вище фактори викликають необхідність проведення реконструкцій 

будівель та споруд виробничого призначення. В середньому реконструкція проводиться від 4 і 

більше разів за термін експлуатації будівлі чи споруди. 
Необхідність реконструкції житлових будинків пов'язується в першу чергу, з моральним їх 

зносом, неможливістю нормальної експлуатації окремих конструкцій чи мереж, старістю. При 

цьому слід ураховувати фактор можливості розширення житлового фонду за рахунок надбудови 

будинків, що особливо актуально в престижних районах міст. Зараз є проблема економії 

енергоресурсів. Утеплення житлових будинків, доведення теплозахисних властивостей 

їх огороджуючих конструкцій до вимог існуючих нормативів, незважаючи на доволі значні 

одноразові фінансові затрати, дозволить швидко окупити реконструкцію та заощадити значні 

кошти на експлуатаційних витратах. 
Доцільність проведення реконструкції обґрунтовується з різних точок зору: архітектурної, 

технічної, економічної. Наприклад, якщо будівля чи споруда є пам'ятником архітектури чи 

входить у заповідний архітектурний ансамбль, рішення про реконструкцію може бути прийняте 

навіть за тієї умови, що витрати на реконструкцію значно перевищують суму, необхідну для 

зведення нового аналогічного будинку. З технічної точки зору на діючих підприємствах часто 

виникають ситуації, коли дорога реконструкція краща, ніж нове будівництво через, наприклад, 

складність проведення будівельних робіт на забудованій території, неможливість зупинення 

виробництва даного об'єкта тощо. 



З огляду на рентабельність, вважається, що реконструкція будівель та споруд є 

ефективною, коли витрати на реконструкцію не перевищують 70% вартості нової будівлі чи 

споруди. При цьому слід мати на увазі, що кошти, витрачені на реконструкцію, окупляться за 3 – 

4 роки проти 4,8 року при новому будівництві. 
У кожному конкретному випадку повинно бути проведене техніко-економічне 

обґрунтування реконструкції. Ці роботи належать до спеціальних, і виконувати їх можуть лише 

спеціалізовані організації, що мають необхідне устаткування, навчений персонал і певний досвід 

виконання робіт. Тому найефективнішою формою реконструкції не завжди буває найбільш 

економічний варіант із точки зору вартості матеріалів та виконання робіт. При проведенні 

техніко-економічного обґрунтування слід ураховувати місцеві фактори: наявність кваліфікованої 

підрядної організації, втрати від зупинення виробництва, фінансові можливості замовника. 
  
2.2. Роботи з покращення об’ємно-планувальних рішень житлових будинків. 
Наведемо приклад переліку робіт з підвищення об'ємно-планувальних рішень житлових 

будинків: 
·       покращання планування житлових приміщень, перепланування старих комунальних 

квартир в квартири, призначені для заселення однією сім'єю, з влаштуванням додаткових 

санітарних приміщень, кухонь і сходів в існуючих габаритах у вигляді прибудов для допоміжних 

приміщень; 
·       переобладнання допоміжних приміщень житлового будинку під житлову площу або 

побутові приміщення для потреб населення; 
·       переобладнання підвальних або цокольних приміщень для розміщення колясочних, 

господарських комор, майстерень і об'єктів іншого призначення для потреб житлово-

експлуатаційних організацій; 
·       заміна мансардних поверхів нормальними в будинках І-ІІІ груп капітальності, тобто 

нарощування в цьому випадку стін верхніх поверхів житлових будинків з метою забезпечення 

нормативної висоти приміщення; 
·       влаштування допоміжних приміщень (зовнішніх тамбурів розміром не більше 2 х 2 м, 

убиралень, дворових огорож тощо); 
·       заміна зношених конструкцій новими з використанням більш міцних і довговічних 

матеріалів, крім стін із інших матеріалів; 
·       облицювання, обштукатурювання і фарбування фасадів будівель, зданих в експлуатацію 

до 1970 р. без зовнішнього опорядження, а також цегляних будівель, стіни яких не мають 

необхідних теплозахисних якостей; 
·       благоустрій території подвір'я і житлових кварталів (мостіння, асфальтування, 

озеленення, влаштування ігрових, спортивних майданчиків тощо); 
·       заміна пічного опалення центральним з влаштуванням котелень або підключенням 

будинків до теплових мереж; 
·       переобладнання пічок для спалювання в них газу або вугілля; 
·       диспетчеризація або автоматизація інженерних систем; 
·       приєднання будинків до радіотрансляційних електричних мереж з улаштуванням 

відповідних внутрішніх розведень і обладнання, переведення внутрішнього електроосвітлення на 

підвищену напругу; 
·       улаштування в середені будинкового водопроводу, каналізації і гарячого 

водопостачання з підключенням їх до зовнішніх мереж (при відстані до існуючих мереж не 

більшої ніж 100 м), влаштування внутрібудинкових і групових водопідкачок і бойлерів; 
·       механізація подачі пального і шлаковидалення в котельнях; 
·       відновлення бездіючих і встановлення нових ліфтів (в будинках висотою 5 поверхів і 

більше) і сміттєпроводів; 
·       встановлення в квартирах додаткової газової апаратури і газифікація окремих квартир, а 

при комплексному капітальному ремонті — окремих будинків; встановлення газоходів, яких 

бракує, і димо-вентиляційних стояків; 
·       встановлення, відновлення і ремонт телевізійних антен колективного використання; 
·       приведення в справний стан безгорищних невентиляційних дахів із незадовільними 

експлуатаційними якостями; 



·       підсилення несучих конструкцій, які не відповідають умовам міцності і мають 

недопустимі деформації. 
  
Варіанти реконструкції будівель у зв’язку із зміною призначення. 
 В процесі експлуатації будівель різного призначення деколи виникає необхідність в 

реконструкції їх у зв'язку зі зміною призначення. Тут можливі такі варіанти: житловий будинок 

переобладнується на громадський, громадський будинок — в житловий, промисловий будинок 

— в житловий або громадський тощо. 
Потреба зміни призначення будинку виникає з різних причин і особливо змінюється зі 

зміною історичного періоду. Так, в середині XIX ст. часто спостерігались перебудови міських 

садиб в громадські, навчальні, торговельні або лікувальні об'єкти. 
У сучасній практиці найбільш розповсюджена перебудова житлових будинків із 

просторими багатокімнатними приміщеннями і особняків в будівлі громадського (зокрема, 

дипломатичних представництв) або виробничого призначення. 
При підготовці до реконструкції вивчають умови розташування об'єкту, його об'ємно-

планувальні параметри, конструктивні особливості і технічний стан всього будинку та його 

окремих елементів. На основі цих даних приймають рішення з врахуванням нового 

функціонального призначення будинку. 
При переобладнанні будь-якого будинку в об'єкт громадського призначення головними 

вимогами і умовами його нової внутрішньої організації є: збереження, за можливістю, наявних 

перегородок, в першу чергу, поперечних, і внутрішнього оздоблення будівлі у випадках, коли 

перебудова не торкається перекрить, зменшення кількості сходів, якщо воно перевищує 

нормативні вимоги для розміщення об'єкту і прийнятого планування; об'єднання або уніфікація 

наявних коридорів та інших комунікаційних приміщень в композиційне зв'язану систему, тому 

що порядок і привабливість інтер'єру громадської будівлі визначається передусім чіткістю її 

комунікаційних приміщень. Неабияке значення має, зокрема, одноманітність дверей та їхнє 

розташування; знаходження найбільш вигідного, помітного і виправданого плануванням місця 

вхідного вузла будинку. Для цього необхідно враховувати розміщення будівлі в системі 

забудови, підходи і під'їзди до неї, а також місце вхідного вузла по відношенню до основних 

приміщень, залів і сходів, комунікацій. 
Серйозним завданням є правильне розташування санітарних приміщень у відповідності до 

призначення об'єкту і особливостей існуючого планування будинку. 
При переобладнанні будинку важливо зберегти особливості історичного вигляду об'єкту, 

його об'ємно-планувальної структури і не вводити нових елементів. 
До розробки проектної документації необхідно мати умови для реконструкції або 

модернізації, які визначають її ефективність. Критеріями оцінки економічної доцільності 

модернізації є дані про фізичний стан як будівлі в цілому, так і основних несучих 

конструктивних елементів — фундаментів, стін, перекрить, залишковий термін експлуатації 

будівлі після проведення ремонтно-відновлювальних робіт, моральне і фізичне зношення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  Особливості організації будівництва в умовах реконструкції 
 
1.    Умови будівельного виробництва під час реконструкції об’єктів. 
2.    Особливості календарного планування під час реконструкції. 
3.    Розробка будгенпланів під час реконструкції. 
Контрольні запитання 
1. Умови будівельного виробництва під час реконструкції об'єктів. 
До фактів, які впливають на організацію демонтажно-монтажних робіт відносять: 
- суміщення у часі і просторі будівельних процесів з функціонуючим  устаткуванням 

та іншим виробництвом; 
- щільність будівельного майданчика та зони виконання робіт;  специфічні умови, які 

пов'язані обмеженою можливістю механізації будівельних робіт і необхідність виконання 

особливих видів цих робіт. 
2. Особливості розробки календарних планів під час реконструкції. 
У залежності від технологічного зв'язку окремих будівель, виробництв і приміщень, що 

застосовуються, методів реконструкції, організації її проведення використовують різні форми 

паралельного, потокового і послідовного способів виконання робіт. Паралельний метод вимагає 

повного звільнення об'єктів. Послідовний метод має велику загальну тривалість, а потокова 

організація сполучає паралельний і послідовний методи виконання робіт. Якщо у замовника є 

можливість додаткових витрат на створення тимчасових виробничих майданчиків та перенесення 

до них технологічного процесу, то тоді можливо використання потокової організації виконання 

будівельних робіт. 
Під час реконструкції, як правило, виконують такі додаткові роботи, які необхідно 

враховувати в календарному плані: повне або часткове розбирання і руйнування залізобетонних, 

металевих і кам'яних конструкцій, елементів покриттів; демонтаж устаткування та 

трубопроводів, посилення сталевих і залізобетонних несучих конструкцій тощо. 
3. Розробка будгенпланів під час реконструкції. 
Особливу увагу при розробці будгенпланів об'єктів реконструкції слід приділити питанням 

організації роботи вантажопідйомних механізмів з урахуванням можливості їх транспортування 

до місця використання та розміщення. Потім визначають місця складування і розміщення 

об'єктів будівельного господарства, дотримуючи основні вимоги безпеки та охорони праці. В разі 

необхідності позначають місця розташування (поза небезпечних зон) адміністративно-побутових 

об'єктів і тротуарів до них. Далі на будгенплані відображають проходи, залізничні та 

автомобільні шляхи; споруди і пристрої, що забезпечують захист діючого устаткування та 

пристроїв під час демонтажу, монтажу, зміни стінових огороджень, перекриттів та покриттів. 
Будгенплани для реконструкції об'єктів розробляють на різні етапи: 
1) демонтаж і монтаж каркасу будівлі; 
2) розбирання, перенесення і прокладання інженерних мереж; 
3) демонтаж і монтаж устаткування тощо. 
При складних умовах проведення реконструкції будгенплани проектують за 

періодами реконструкції: підготовчим, дозупиночним і зупиночним. 
Контрольні питання: 
1. Які умови будівельного виробництва характерні для реконструкції? 
2. Які методи реконструкції застосовують у практичній діяльності? 
3. Як зовнішня і внутрішня щільність впливає на організацію демонтажно-монтажних 

робіт? 
4.Які особливості послідовного, паралельного і потокового методів організації будівництва 

ураховують під час проектування проектів організації будівництва і виконання робіт для об'єктів 

реконструкції? 
5. У якій послідовності розробляють будгенплани об'єктів реконструкції? 
6. На які етапи і періоди реконструкції розробляють будгенплани? 
7. Які особливості будгенпланів об'єктів реконструкції? 
Література: [1, с.14-15; 3, с.64-97; 4, с.341-387; 5, с. 447 - 457]. 
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Організація будівельного виробництва при реконструкції об'єктів 
  

  Основні виробничі фонди підприємств складаються з активної частини, що 

включає обладнання, інструмент і виробничі пристосування по створенню промислової 

продукції. Пасивну частину основних фондів становлять будівлі, споруди, інженерні 

мережі, фундаменти під обладнання і т. д. 

Технічне переозброєння і реконструкція дозволяють змінити структуру 

капвкладень в бік зменшення частки пасивної частини основних фондів і скоротити 

терміни освоєння випуску більш сучасного продукції. 

Реконструкція діючих підприємств є специфічним видом будівельного 

виробництва, що відрізняється від нового будівництва особливостями проектних рішень 

реконструйованих виробництв і необхідністю суміщення будівельно-монтажних робіт з 

основною діяльністю підприємств. 

Проведення реконструкційних робіт пов'язано, як правило, з зміною об'ємно-

планувальних і конструктивних рішень будівель, основними з яких є: розширення 

робочих площ, збільшення сітки колон, збільшення висоти поверху, одночасне 

збільшення сітки колон і висоти поверху, посилення будівельних конструкцій та ін. 

Специфіка умов реконструкції об'єктів вносить корективи в організацію і 

виробництво будівельно-монтажних робіт.  

Організаційно-технологічні рішення при виробництві робіт. Основним документом 

в  реконструкції є комплексний укрупнений графік, що передбачає терміни виконання 

проектно-кошторисної документації, постачання технологічного устаткування, 

підготовки і передачі фронту робіт по реконструкції та інженерної підготовки території 

виконання робіт по основним технологічним переділам і вузлів з урахуванням режимів 

роботи основного виробництва. 

Будгенплан відображає діючі, розібрані і перекладываемые інженерні комунікації, 

проїзди по території, майданчики для складування і укрупнювальної збірки, місця 

установки основних засобів механізації з позначенням небезпечних зон на території. 

Раціональна організація проведення реконструкційних робіт повинна забезпечити 

мінімальний термін зупинки технологічних ліній реконструюється об'єкта або виключити 

їх. 

При реконструкції діючих підприємств створюються об'єднані диспетчерські 

служби будівельної організації та дирекції споруджуваного підприємства, які 

забезпечують взаємодію генпідрядної, субпідрядних і експлуатаційної організації з 

проведення строймонтажных робіт і регулювання спільного використання 

внутрішньозаводських транспортних комунікацій, інженерних мереж і цехового 

вантажопідйомного обладнання будівельним і експлуатаційним персоналом. 

При виробництві робіт в максимальній мірі необхідно використовувати існуюче 

підйомно-транспортне, енергетичне, зварювальне та інше обладнання. Крім того, 

використовуються матеріали, які надходять від розбирання будівель і споруд. 

Поставка конструкцій і устаткування в робочу зону проводиться згідно з графіками 

монтажу. Монтаж ведеться, як правило, з транспортних засобів. 

Організація приймання, зберігання і подачі до робочих місць дрібних, сипких і 

штучних матеріалів повинна забезпечити максимальне звільнення майданчика для 

складування збірних великорозмірних виробів і конструкцій. 

Для виконання реконструкційних робіт застосовуються мало поширені 

технологічні схеми, а також роботи, які вимагають високої точності, застосування 

складної техніки і виконуються в складних специфічних умовах підвищеної небезпеки 

(пожежо-і вибухонебезпечні,-температурні та загазовані середовища та ін). 

Особливу увагу слід приділити проведенню заходів по охорони праці і техніки 

безпеки при проведенні: 

демонтажу, розбирання, посилення і заміни конструкцій; 

робіт, що проводяться поблизу діючих комунікацій, особливо газових, та ліній 



електропередач; 

роботи з використанням вогневих методів в запилених і загазованих приміщеннях; 

транспортних операцій на магістралях і перенасичених ділянках; 

робіт в приміщеннях в умовах чинного основного виробництва. 

В умовах реконструкції організовуються основні робочі місця для виконання 

основних трудових процесів і допоміжні - для проведення укрупнювальної збірки, 

підгонки типових виробів під розміри реальних місць установки, виготовлення 

нескладних вузлів і т. д. 

Виконання будівельно-монтажних робіт при реконструкції вимагає підвищеної 

питомої ваги заробітної плати в обсязі робіт по порівняно з новим будівництвом. 

При визначенні витрат праці в умовах реконструкції вводяться поправочні 

коефіцієнти: в експлуатованих будівлях-1,1, в умовах особливостей обмеженість робочих 

місць виробничим обладнанням-1,15; діючих цехах зі шкідливими умовами, робіт-25. 
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