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АНОТАЦІЯ
Розглядаються деформації поверхні Землі під

час проходження півдобових та добових припливів
у твердому тілі Землі. Зазначено, що при амплітуді
вертикальних зміщень в десятки сантиметрів мож)
ливі дивергентно — конвергентні геодеформаціі,
які здатні порушувати згуртованість геологічного
середовища. Таким чином, геодеформаціі при зем)
летрусах є руйнівними для інженерних споруд за
рахунок резонансних ефектів від сейсмічних
хвиль, а асейсмічні швидкоплинні геодеформаціі
реверсивного характеру небезпечні розширенням
та стисненням гірських порід. Небезпека збіль)
шення об'єму гірських порід полягає в тому, що
інженерні споруди не змінюють свєї геометрії і
руйнуються. Найбільш переконливо ці процеси
проявлені в динаміці руйнування трубопроводів. 

Ключові слова: деформації поверхні Землі, руй)
нування інженерних споруд, перманентні геоде)
зичні мережі.

ANNOTATION
Discusses the Earth's surface deformation while

passing of the semidiurnal and diurnal tides in the
solid Earth. Indicated that the amplitude of the verti)
cal displacement of tens of centimeters possible diver)
gent — convergent geodeformatsii changing the vol)
ume of the geological environment. Thus, geodefor)
matsii during earthquakes damaging to engineering
structures resonance effects of seismic waves, and
aseismic rapidly occurring reversible character geode)
formatsii dangerous expansion and contraction of
rocks. Risk of increased volume of rocks is that engi)
neering structures do not change their geometry and
destroyed. Most convincing, these processes are man)
ifested in the dynamics of the destruction of pipelines.

Keywords: deformation of the Earth's surface, the
destruction of engineering structures, permanent geo)
detic network.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
НАДІЙНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО�
БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 
З КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ

АНОТАЦІЯ 
Економія газу в секторі житлово)комунального

господарства має досягатись шляхом реалізації ін)
вестиційно)будівельних проектів, які включають
у себе комплекс заходів із утеплення зовнішніх
огороджувальних конструкцій будинків, заміни ві)
кон, модернізацію внутрішніх інженерних мереж,
встановлення індивідуальних теплових пунктів, за)
міну зовнішніх інженерних мереж з модернізацією
котелень тощо. Збільшення ефективності проектів
досягається шляхом переходу від термомодернізації
окремого будинку до комплексної термомодер)
нізації кварталу та зосередженням підготовки та
реалізації проекту в одній організації. Широкому
розповсюдженню таких проектів сприятиме роз)
робка та впровадження механізму забезпечення
організаційної надійності таких проектів

Ключові слова: енергетична безпека; енергоефек)
тивність, ризики; термомодернізація; інвестицій)
но)будівельні проекти, організаційна надійність. 

Економія енергоспоживання є пріоритетним
завданням для всіх європейських країн. Для Ук)
раїни — це питання економічної безпеки.

Структура споживання природного газу в Ук)
раїні у 2013 році показує, що на потреби населен)
ня та теплогенеруючих підприємств було вико)
ристано близько половини всього газу. В той же
час, за висновками експертів потенціал заміщення
природного газу у житловому секторі України до)
сить високий — до 50% скорочення споживання
газу та теплової енергії [2].

Таким чином, підготовка та реалізація проектів
у сфері підвищення енергоефективності об'єктів
ЖКГ є вкрай актуальною в Україні. Проте на да)
ний час кількість вже реалізованих проектів мож)
на перерахувати по пальцях і переважно вони
охоплюють будівлі бюджетної сфери (школи, ди)
тячі садочки, поліклініки).

До основних причин, що перешкоджають ре)
алізації таких проектів, відноситься невідпо)



відність встановлених тарифів на теплову енергію
реальній вартості газу, внаслідок чого строки
окупності термомодернізації об'єктів в житловій
сфері досягають 30 років. Значна тривалість інвес)
тицій (понад 10 років) завжди супроводжується
високим рівнем невизначеності внаслідок немож)
ливості точного прогнозування грошових потоків
на такий період. В Україні через постійне рефор)
мування законодавчої та нормативної бази, нес)
табільну політичну та економічну ситуації така не)
визначеність зростає у рази. Значною перешкодою
є також заплутаність чинної законодавчої та нор)
мативної бази, недостатність кваліфікованих кад)
рів, як на рівні місцевих органів влади, так і фа)
хівців)практиків. 

Таким чином, вирішення проблеми нарощуван)
ня обсягів реалізації проектів з підвищення енер)
гоефективності об'єктів житлово)комунального
господарства має здійснюватись за декількома
напрямками на різних рівнях:

) законодавчому — в напрямку упорядкування
законодавства, його спрощення для інвестора, в то)
му числі іноземного, розробки заходів щодо еко)
номічного стимулювання реалізації таких проектів;

) нормативному — в напрямку упорядкування
нормативної бази;

) науково)методичному — в напрямку розробки
методичної бази, запровадження якої дозволить
підняти кваліфікаційний рівень осіб, що прийма)
ють рішення про реалізацію проектів з підвищен)
ня енергоефективності об'єктів житлово)кому)
нального господарства, беруть участь в їх розробці
та реалізації. Розробка та використання такої ме)
тодичної бази має забезпечити організаційну
надійність проектів. 

Для забезпечення організаційної надійності
проектів з підвищення енергоефективності об'єк)
тів житлово)комунального господарства вони ма)
ють бути представлені у вигляді динамічної систе)
ми — організаційних процесів та їх суб'єктів —
учасників.

Найбільш ретельно перелік організаційних
процесів — етапів виконання проектів з комплекс)
ної термомодернізації — представлено в роботі фа)
хівців Науково)дослідного інституту будівельного
виробництва [1]. З урахуванням деяких запропо)
нованих нами доповнень виконання проектів
комплексної термомодернізації можна умовно
представити як послідовну схему, що включає в се)
бе наступні етапи (таблиця 1):

Надійність функціонування системи характе)
ризується ймовірністю безвідмовної роботи про)
тягом заданого часу T і залежить від ймовірності
настання ризиків, що зумовлять відповідні
відмови.

Етапи з 1 по 8 фактично включають укрупнені
процеси підготовки проекту. Основні фактори ри)
зиків на цих етапах зводяться до некоректної
підготовки вихідних даних (обмірів, розрахунків
енергетичних показників будинків) або неотри)
мання таких даних (наприклад, актуальної топо)
зйомки, не виконання дослідження ґрунту, стану
фундаментів, не дослідження чи неякісне дослід)
ження окремих конструктивних елементів будівлі,
її інженерних систем), поверхневі дослідження
досвіду застосування найбільш розповсюджених
технічних рішень тощо. Відповідно ці фактори в
подальшому призводять до помилок проектуван)
ня, недосягнення очікуваних показників економіч)
ної та енергетичної ефективності, економії води та
електроенергії. Внаслідок недбалої оцінки техніч)
ного стану об'єкта проектом можуть бути не пе)
редбачені заходи щодо відновлення експлуатацій)
ної придатності об'єкта. Помилки при розробці ор)
ганізаційно)фінансового механізму, бізнес)плану
можуть поставити під загрозу можливість реалі)
зації проекту в принципі.

Помилки при проектуванні можуть призвести
як до недосягнення об'єктом планових показників,
так і до неможливості його експлуатації. 

Такими ж можуть бути і наслідки неякісного
виконання будівельно)монтажних робіт.

Технічний та авторський нагляд за будів)
ництвом, науково)технічний супровід проекту)
вання та будівництва об'єкта принципово приз)
начені для зменшення можливостей настання
негативних факторів, зумовлених недостатньою
якістю організації та контролю за підготовкою і
реалізацію проекту. Отже система управління
ризиками має зокрема включати вдосконалення
організації процесів технічного, авторського
нагляду та науково)технічного супроводу
будівництва.

З метою забезпечення організаційної надій)
ності проектів з підвищення енергетичної ефек)
тивності об'єктів житлово)комунального госпо)
дарства, на наш погляд, доцільно зосередити ос)
новні функції з управління та організації
такими проектами в одній організації — ком)
панії девелопері.
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До основних функцій такої компанії, що вико)
нуються відповідними підрозділами, мають бути
віднесені такі:

) інвестування проекту;
) виконання функцій замовника будівництва;
) виконання функцій генпроектувальника;
) виконання функцій генпідрядника;
) подальша експлуатація об'єктів.
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АННОТАЦИЯ.
Экономия газа в секторе жилищно)коммуналь)

ного хозяйства достигается путем реализации ин)

вестиционно)строительных проектов, которые
включают в себя комплекс мероприятий по утеп)
лению наружных ограждающих конструкций зда)
ний, замене окон, модернизации внутренних ин)
женерных сетей, установке индивидуальных теп)
ловых пунктов, замене внешних инженерных
сетей с модернизацией котельных. Увеличение эф)
фективности проектов достигается путем перехо)
да от термомодернизации отдельного здания к
комплексной термомодернизации квартала и сос)
редоточением подготовки и реализации проекта в
одной организации. Широкому распространению
таких проектов будет способствовать разработка и
внедрение механизма обеспечения организацион)
ной надежности таких проектов

Ключевые слова: энергетическая безопасность;
энергоэффективность, риски; термомодерниза)
ция; инвестиционно)строительные проекты, орга)
низационная надежность

АNNOTATION.
Gas savings in the sector of housing and communal

services is achieved through the implementation of
investment and construction projects, which include
a set of measures for thermal insulation of external
building envelope, window replacement, moderniza)
tion of internal engineering networks, installation of
individual heating stations, replacement of external
engineering networks with the modernization of boil)
ers, etc. Increasing efficiency projects is achieved by
moving from a single building to a thermo)integrated
thermo)quarter and concentration of project prepara)
tion and implementation in an organization. Wide
dissemination of such projects will contribute to the
development and implementation of a mechanism to
ensure the reliability of such organizational projects

Keywords: energy security; energy efficiency,
risks; thermo; investment and construction projects,
organizational reliability.
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