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Анотація. Інструментальні вимірювання на етапі експлуатації будівель є складовою частиною ремонтних 
робіт. Їх виконують без відселення та з відселенням мешканців. Настає період соціального дискомфорту для 
учасників процесу, з необхідністю компенсації матеріальної чи моральної шкоди, що впливає на трудоміст-
кість і вартість ремонтних робіт загалом та інструментальних вимірювань зокрема. Підходи до обґрунту-
вання витрат на вимірювальні роботи у процесі експлуатації будівель залежать від ступеня технологічної 
пов’язаності робіт із вимірювань і експлуатації. 
Ключові слова: інструментальний моніторинг, вимірювання, будівлі старої забудови, ремонтні робо-
ти, соціальний дискомфорт.

Постановка проблеми. Інструментальні вимірювання 
є основою визначення обсягів робіт із ремонту, рекон-
струкції, реставрації, технічного переоснащення. Нор-
мативні документи містять розділи, що регламентують 
контроль якості і приймання робіт, але в них відсутня 
інформація про трудомісткість і вартість вимірювальних 
робіт у процесі експлуатації будівель старої забудови. 
Чинні норми трудомісткості і вартості інженерних вишу-
кувань для будівництва не відображають особливостей 
виконання таких робіт. Під час оцінки тривалості ремонт-
них робіт на етапі експлуатації інструментальні вимірю-
вання слід вважати їх частиною. Їх виконують паралель-
но з експлуатацією будівель без відселення мешканців 
або послідовно з експлуатаційними періодами та можли-
вим відселенням мешканців, що впливає на обґрунтуван-
ня трудовитрат інструментальних вимірювань у процесі 
експлуатації будівель старої забудови. 

Мета роботи. Під час визначення показників ефек-
тивності вимірювальних робіт потрібно враховувати вза-
ємозв’язок і взаємозалежність вимірювальних і ремонтних 
операцій у складі етапу експлуатації. Вимірювальні роботи 
є невід’ємною частиною процесу експлуатації і ремонтних 
робіт у його складі, що здійснюються за єдиним графі-
ком експлуатації будівлі, і, природно, входять до складу 
ремонтних робіт. У процесі оцінки тривалості ремонтних 
робіт на етапі експлуатації інструментальні вимірювання 
вважаються їх частиною. Їх виконують паралельно з екс-
плуатацією будівель без відселення мешканців або послі-
довно з експлуатаційними періодами та можливим відсе-
ленням мешканців. У будь-якому випадку настає період 
соціального дискомфорту для учасників процесу, з необ-
хідністю компенсації матеріальної чи моральної шкоди, що 
впливає на трудомісткість і вартість ремонтних робіт у ці-
лому й інструментальних вимірювань зокрема. Підходи до 
обґрунтування витрат на вимірювальні роботи у процесі 
експлуатації будівель залежать від ступеня технологічної 
пов’язаності робіт із вимірювань і експлуатації.

Результати досліджень. Ремонт будівель представляє 
комплекс будівельних заходів, спрямованих на підтримку 
або відновлення початкових експлуатаційних якостей як 
будівлі в цілому, так і окремих її елементів. Залежно від 
технічного стану несучих і огороджувальних конструкцій 
ремонтні роботи діляться на поточний і капітальний ре-
монти.

До поточного ремонту відносяться систематичний 
і своєчасний захист частин будівлі та інженерного облад-
нання від передчасного зношення шляхом проведення 
запобіжних заходів, усунення дрібних пошкоджень і по-
ломок. Роботи з поточного ремонту виконують регулярно 
протягом року за графіками, що складає служба експлу-
атації на основі опису результатів поточних і позачер-
гових оглядів. Пошкодження аварійного характеру, що 
створюють небезпеку або порушують умови експлуатації, 
призводять до руйнування конструкцій будівлі, повинні 
усуватися терміново. 

Капітальний ремонт – це комплекс будівельних робіт, 
пов’язаних із відновленням або поліпшенням експлуата-
ційних показників будівлі, із заміною або відновленням 
несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного 
обладнання та обладнання протипожежного захисту без 
зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-еко-
номічних показників. До капітального ремонту відносять 
заміну або підсилення зношених конструкцій і елементів 
будівель для поліпшення їх експлуатаційних характерис-
тик, за винятком демонтажу або повної заміни основних 
конструкцій.

Капітальний ремонт може бути комплексним (для 
всієї будівлі) або вибірковим (конструкції, обладнан-
ня). Вибірковий капітальний ремонт проводиться: якщо 
комплексний ремонт викликає перешкоди для експлу-
атації будівлі в цілому, у процесі великого зносу окре-
мих конструкцій, у разі економічної недоцільності про-
ведення комплексного ремонту. У процесі вибіркового 
капітального ремонту необхідно передбачити ремонт тих 
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конструкцій, від яких залежить нормальний режим екс-
плуатації, а також конструкцій, які впливають на надій-
ність інших частин будівлі.

Реконструкція об’єкта передбачає зміну його геоме-
тричних розмірів і/або функціонального призначення, 
внаслідок чого відбувається поліпшення його техніко-е-
кономічних характеристик, умов експлуатації і якості по-
слуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збере-
ження елементів несучих конструкцій та призупинення 
на час виконання робіт експлуатації частин або об’єкта 
в цілому.

У разі неможливості або недоцільності відновлення 
експлуатаційних властивостей об’єкта або за необхідності 
припинення його експлуатації здійснюють консервацію 
або ліквідацію об’єкта. Ліквідацію об’єкта здійснюють 
шляхом його знесення з утилізацією відходів, демонтажу 
з використанням продуктів, що звільняються, або зміша-
ного варіанту.

Протягом етапу експлуатації виконують збір вихідних 
даних інструментальними методами для обґрунтування 
необхідних і достатніх обсягів ремонтних робіт. Ремонт-
ним роботам різної складності передують: розробка про-
ектних рішень, проектів вибіркового або комплексного 
капітального ремонту, реконструкції, зміни функціональ-
ного призначення, консервації або ліквідації та підготовчі 
роботи. Ефективність ремонтних робіт можлива за наяв-
ності необхідної і достатньої інформації про технічний 
стан будівлі і його інженерних систем. Об’єктивність та-
кої інформації може бути забезпечена тільки інструмен-
тальними методами, тому ремонтним роботам повинні 
передувати інструментальні спостереження, обстеження 
або постійний інструментальний моніторинг. У процесі 
оцінки тривалості ремонтних робіт на етапі експлуата-
ції слід мати на увазі, що інструментальні вимірювання 
є їх частиною і виконуються, в залежності від виду таких 
робіт, паралельно з експлуатацією будівель (їх частин) 
без відселення мешканців або послідовно з експлуатаці-
йними періодами та можливим відселенням мешканців 
(рис. 1). У будь-якому випадку настає період соціального 
дискомфорту для учасників процесу, з необхідністю ком-
пенсації матеріальної чи моральної шкоди, що не може не 

позначитися на трудомісткості і вартості ремонтних робіт 
в цілому і інструментальних вимірювань зокрема.

На жаль, не існує достовірної інформації про фактичну 
періодичність всіх видів ремонтних робіт, яка на практиці 
значно відрізняється від рекомендованої керівними доку-
ментами в комунальному господарстві. Аналіз проектної 
документації щодо капітальних ремонтів та реконструкції, 
виконаних КП «Спецжитлофонд» в м. Києві, опитування 
фахівців служб експлуатації та технічного нагляду дозво-
лив скласти орієнтовну схему періодичності виконання 
ремонтних робіт на об’єктах старої забудови.

Вплив наявності своєчасної, необхідної та достатньої 
поточної вимірювальної інформації про технічний стан 
будівлі, отриманої системою інструментального моніто-
рингу, на збільшення періоду та зменшення трудомістко-
сті виконання ремонтних робіт на об’єктах старої забу-
дови наведено на рис. 2–3. На рисунках види ремонтів 
позначені кольорами, вертикальна ось – відносна трудо-
місткість, горизонтальна ось – умовна тривалість етапу 
експлуатації будівлі. Схему відносної оцінки трудоміст-
кості ремонтних робіт протягом етапу експлуатації у ви-
падку традиційного, декларативного підходу до оцінки 
експлуатаційної придатності будівлі без урахування 
та з урахуванням впливу аварійних робіт в умовах недо-
статності поточної вимірювальної інформації про її тех-
нічний стан наведено на рис. 4.

Порівняльна схема оцінки тривалості та періодично-
сті ремонтних робіт на етапі експлуатації (період соціаль-
ного дискомфорту) за наявності та відсутності системи 
інструментального моніторингу наведена на рис. 5. За 
наявності системи моніторингу міжремонтні інтервали 
збільшуються, а кількість ремонтів зменшується. Алго-
ритм обчислення періоду соціального дискомфорту для 
порівняння варіантів систем інструментального моніто-
рингу у процесі ремонтних робіт наведено на рис. 6. 

Тривалість періоду соціального дискомфорту дорів-
нює загальній тривалості ремонтних та вимірювальних 
робіт, що їх супроводжують. Для її обчислення необ-
хідно визначити основні техніко-економічні показники, 
тобто тривалість, трудомісткість та собівартість робіт із  
поточного, аварійного і вибіркового капітального ремонту  

Назва періоду
експлуатації

Тривалість, 
рік

Умовна тривалість експлуатації будівлі, років
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Експлуатація
будівлі 120
Поточні
ремонти 5.0
Аварійні
ремонти 1.5
Перепла-
нування 1.0
Вибірковий 
капітальний 
ремонт

1.0

Комплексний 
капітальний 
ремонт

1.0

Реконструкція 1.5
Консервація 0.4
Ліквідація 0.1

Загальна трудомісткість 
ремонтних робіт періоду 

що досліджується
Розраховується як сума трудовитрат етапів в період експлуатації, 

що досліджується (рис. 2–4).

Рис. 1. Схема оцінки тривалості ремонтних робіт на етапі експлуатації (період соціального дискомфорту)
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Рис. 2. Відносна оцінка трудомісткості ремонтних робіт періоду, що досліджується, у випадку недостатності поточної 
вимірювальної інформації про технічний стан будівлі (відсутня система інструментального моніторингу):  
А – ремонтні роботи без урахування аварійних робіт; Б – роботи з урахуванням впливу аварійних робіт

(А)

(Б)

Рис. 3. Відносна оцінка трудомісткості ремонтних робіт періоду, що досліджується, у випадку достатньої поточної 
вимірювальної інформації про технічний стан будівлі (присутня система інструментального моніторингу):  
А – ремонтні роботи без врахування аварійних робіт; Б – роботи з урахуванням впливу аварійних робіт.

(А)

(Б)
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(А)

(Б)

Рис. 4. Схема виконання ремонтних робіт на етапі експлуатації (період соціального дискомфорту):  
А – відсутня система інструментального моніторингу; Б – присутня система інструментального моніторингу

Рис. 5. Відносна оцінка періоду соціального дискомфорту ремонтних робіт періоду що досліджується:  
А – у випадку недостатності поточної вимірювальної інформації про технічний стан будівлі  

(відсутня система інструментального моніторингу); Б – за умов достатньої поточної вимірювальної інформації  
про технічний стан будівлі (присутня система інструментального моніторингу)

(А)

(Б)
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Наявність зміни 
організації ремонтних робіт

Визначення тривалості робіт з 
поточного, аварійного і вибіркового 

капітального ремонту 

Визначення тривалості робіт з 
поточного, аваріного і вибіркового 

капітального ремонту 

Без              
відселення

З частковим 
відселенням

З повним     
відселенням

t=tр(1+k(n+1)/n)+tвt=tр(1+(n+1)/n)+tв t=tр+tв

так
без відселення мешканців

ні
з відселенням мешканців

Розрахунок 
трудомісткості робіт

Т= [tp+tв]*Ч

Розрахунок 
трудомісткості робіт

Т= [tp(1+k(n+1)/n)+tв]*Ч

Розрахунок 
трудомісткості робіт

Т= [tp(1+(n+1)/n)+tв]*Ч

Уточнення трудомісткості з 
врахуванням  додаткових

показників

Визначення оптимального варіанту системи 
інструментального моніторингу в процесі 

ремонтних робіт 

Визначення собівартості робіт з 
врахуванням організації їх 

виконання 
С=T*[С+Cв]

Рис. 6. Алгоритм обчислення періоду соціального дискомфорту у процесі виборі оптимального варіанту системи 
інструментального моніторингу у процесі ремонтних робіт

з відселенням, без відселення або частковим відселенням 
мешканців.

Загальна тривалість робіт без відселення мешканців 
(tбв) становить:

tбв = tр (1+(N i +1) / N i) + tв,                (1)
де tр – тривалість ремонтних робіт; N i – кількість 

умовних одиниць обсягу ремонту (ділянка, квартира, 
кв.м, тощо); tв – тривалість вимірювань, що супроводжу-
ють ремонтні роботи.

Загальна тривалість робіт із частковим відселенням 
мешканців (tчв) становить:

tчв = tр (1+kв⋅(N i +1) / N i) + tв                (2)
де kв – коефіцієнт, що враховує обсяги відселення 

мешканців.
Загальна трудомісткість робіт без відселення мешкан-

ців (Тбв) становить:
Тбв = [tp (1+( N i +1)/ N i)+tв] Чбр                (3)

де Чбр – чисельність бригади, що виконує роботи.
Загальна трудомісткість робіт із частковим відселен-

ням мешканців становить: 
Тчв = [tp (1+ kв⋅(N i +1) / N i) + tв] Чбр           (4)

Визначення тривалості робіт із поточного, аварійного 
і вибіркового капітального ремонту з повним відселен-
ням мешканців (tпв):

tпв = tр + tв                                   (5)
Загальна трудомісткість робіт із повним відселенням 

мешканців (Тпв) становить: 

Тпв= [tp+tв] Чбр                            (6)
Уточнення трудомісткості з урахуванням додаткових 

показників для різних варіантів ремонтів та відселення:
Тдп i = Тi kдп i                              (7)

де kдп i – коефіцієнт, що враховує наявність додат-
кових показників для різних варіантів ремонтів та від-
селення.

Визначення собівартості робіт з урахуванням орга-
нізації їх виконання, додаткових показників для різних 
варіантів ремонтів та відселення (С i):

С i = Тдп i [Ср i +Cв i]                       (8)
де Ср i – собівартість ремонтних робіт з урахуванням 

організації їх виконання, додаткових показників для і-го 
варіанту ремонту та відселення; Cв i – собівартість вимі-
рювальних робіт з урахуванням організації їх виконання, 
додаткових показників для і-го варіанту ремонту та від-
селення.

Для виконання вимірювальних робіт на етапах дослі-
джень, експлуатації та ремонтних робіт мають бути за-
безпечені організаційні, технічні та технологічні умови 
їх виконання. Наприклад, у випадку встановлення необ-
хідності та підсилення підземної частини будівель забез-
печують передумови для влаштування шурфів, розмітки 
меж підсилення, перенесення осей і висот на монтаж-
ний горизонт, передачі осей і висот на обноски в місцях 
улаштування стрічкових і пальових елементів підсилення 
тощо. Для надземної частини вимірювання виконують за 
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умов: передачі основних осей і відміток на цоколь, вине-
сення осей і відміток на монтажний горизонт, рисок під 
монтаж елементів, встановлення маяків, установки кон-
струкцій, виконавчого зніманні у процесі реконструкції 
та ремонті.

Під час виконання ремонтів за умови повного відсе-
лення мешканців ремонтні роботи трансформуються в бу-
дівельно-монтажні, тобто виконуються без взаємовпливу 
з експлуатацією (рис. 7). Особливо це стосується комп-
лексних капітальних ремонтів та реконструкції. 

Залежно від виду ремонту та умов виконання од-
накові вимірювальні операції на різних об’єктах мають 
різні трудовитрати. Важливим фактором впливу на ви-
трати праці з вимірювань є перерви, що виникають за 
рахунок основних ремонтних робіт. Такі перерви умовно 
назвемо технологічними, оскільки присутність фахівця, 
що виконує вимірювання на майданчику, необхідна, а 
технічна можливість виконувати роботи паралельно 
з основними є не завжди. Такі технологічні перерви 
можна скоротити, вибравши оптимальний варіант тех-
нології вимірювальних робіт. Якщо такі перерви пере-
кривають іншими перервами або роботами, з’являється 
поняття технологічних перерв, «перекриваються» і «не 
перекриваються».

Залежно від взаємозв’язку вимірювальних і ремонт-
них робіт розглянемо варіанти організації процесу та, від-
повідно, різні підходи до визначення собівартості вимі-
рювальних робіт. Якщо вимірювальні роботи передують 
ремонтним, у вимірах не виникають технологічні пере-
рви, пов’язані з ремонтними роботами (рис. 8). 

Роботу фахівця по вимірах оплачують за чинними 
або індивідуальними нормативами. Норму витрат праці 
на обрану одиницю виміру закінченою продукції (Нзп) 
розраховують за формулою (9):

Нзп= tоп+ Нпз+ Нв                          (9)
де tоп – витрати праці на елементи оперативної робо-

ти; Нпз – витрати праці на підготовчо-завершальну робо-
ту, визначають у відсотковому відношенні до оперативної 
роботи в залежності від складності геодезичного процесу, 
що нормується; Нв – витрати праці на відпочинок і осо-
бисті потреби, що визначають у відсотковому відношенні 
до оперативної роботи, в залежності від складності вимі-
рювального процесу, що нормується.

Найчастіше робота фахівців із вимірювань і робітни-
ків-будівельників чергується протягом зміни (рис. 8,а). 
У такому випадку потрібно порівняти тривалість техно-
логічних перерв із чинними нормативами таких перерв.

Якщо tр.в.р. = Tm.n. ≤ tmax, де tр.в.р – тривалість ре-
монтних робіт, tm.n. – тривалість технологічних перерв, 
tmax – максимально допустима тривалість перерв, тоді 
величину технологічної перерви враховують у норму 
і приймають, що вона дорівнює tm.n. 

Якщо tр.в.р. = Tт.п. > Tmax, кінцеву величину техно-
логічної перерви визначають за побудованим графіком або 
розрахунком. Якщо в норму входять технологічні перерви, 
враховують, що під час цих перерв фахівці з вимірювань 
частково відпочивають, тому додатковий час на відпочи-
нок можна скоротити. Необхідність камеральних робіт ви-
магає аналізу можливості їх виконання на об’єкті під час 
технологічних перерв, що частково перекриваються tт.п.1. 
Решта технологічних перерв не перекриваються (tт.п.2), 
час на задоволення особистих потреб та камеральні роботи 
є технологічними перервами, що виникають із незалежних 
причин і оплачуються в розмірі (2/3) Нт.п. (рис. 8 б,в). 
За такого характеру процесів доцільно норми витрат праці 
розраховувати індивідуально для кожного об’єкта, з огля-
ду на фактори, що впливають на роботу фахівців із вимі-
рювань. Означення числової характеристики норми витрат 
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Рис. 7. Визначення оптимального варіанта системи інструментальних вимірювань у процесі 
ремонтних робіт на етапі експлуатації за умови повного відселення мешканців
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праці на обрану одиницю виміру виготовленої продукції 
Нв.п. зводиться до другого випадку, тобто:

Í t Í Íâ ï îï ò ï êàì. . . .( / )� � �2 3                (10)
де Н т.п. – розмір технологічних перерв; Н кам. – ви-

трати праці на камеральні роботи, які можна виконувати 
під час технологічних перерв.

Якщо в роботі фахівців із вимірювань виникають тех-
нологічні перерви (рис. 3.8), аналізують витрати робочого 
часу для виявлення доцільності його роботи на інший за-
хватці. Якщо часу технологічної перерви на такий перехід 
досить, тривалість вимірювальних робіт визначають як:

Ті = Ті1 + Ті2.                              (11)
Означення числової характеристики норми витрат 

праці на обрану одиницю виміру виготовленої продукції 
Н в.п. зводиться до першого випадку

Í t t Í Íâï îï îï ïç â� � � �1 2                (12)
де tоп.1 і tоп.2 – витрати праці на елементи оператив-

ної роботи до і після виникнення значної технологічної 
перерви.

Якщо часу на такий перехід недостатньо, то час вимі-
рювальних робіт визначається як

Т и = Ти1 + Т р.в.р. + Ти2 = Ти3               (14)
Визначення числової характеристики норми витрат 

праці на обрану одиницю виміру виготовленої продукції 
Нзт зводиться до другого випадку, тобто:

Нзт = tоп1 + tоп2 + Нпз + Нтп               (15)
Згідно із чинними нормами вимірювальні роботи 

нормуються у складі ремонтного (будівельного) проце-
су, тому їх вартість неможливо відокремити від загаль-
ної вартості основних робіт. Відсутність нормативів вар-
тості вимірювальних робіт унеможливлює їх включення 
до зведеного кошторису, що знижує зацікавленість бу-
дівельників в якісному виконанні таких робіт і, як на-
слідок, знижує експлуатаційну придатність будівель. 

Розрахунок кошторисної вартості вимірювальних робіт 
пропонується виконати одним із способів, який ґрунту-
ється на методиці визначення вартості ремонтних (бу-
дівельних) робіт на базі ресурсних елементних кошто-
рисних норм.

Висновки. Обсяги робіт із ремонту, реконструкції, 
реставрації будівель старої забудови залежать від їх екс-
плуатаційної придатності, що оцінюється методами ін-
струментальних вимірювань. Підходи до обґрунтування 
витрат на вимірювальні роботи у процесі експлуатації 
будівель залежать від ступеня технологічної пов’язаності 
робіт із вимірювань і експлуатації.

Під час оцінки тривалості ремонтних робіт на етапі 
експлуатації інструментальні вимірювання вважаються 
їх частиною. Їх виконують паралельно з експлуатаці-
єю будівель без відселення мешканців або послідовно 
з експлуатаційними періодами та можливим відселенням 
мешканців. У будь-якому випадку настає період соціаль-
ного дискомфорту для учасників процесу, з необхідністю 
компенсації матеріальної чи моральної шкоди, що впли-
ває на трудомісткість і вартість ремонтних робіт у цілому 
і інструментальних вимірювань зокрема. 

Підходи до обґрунтування витрат на вимірювальні ро-
боти у процесі експлуатації будівель залежать від ступеня 
технологічної пов’язаності робіт із вимірювань і експлу-
атації. Під час періодичних обстежень технічного стану 
та поточного ремонту вимірювальні роботи не пов’язані 
з будівельними, а отже, для обґрунтування витрат часу 
доцільно використовувати наведені алгоритми. У процесі 
здійснення капітального ремонту, реконструкції, реставра-
ції, як і в разі нового будівництва, вимірювальні роботи 
технологічно пов’язані з ремонтними. У такому випадку 
для обґрунтування витрат доцільно розробляти індивіду-
альні норми. 

А) tв tp
Б) tpв tpв

В)

вимірювання
ремонтні роботи

tв

вимірювання

вимірювання

tр tрв tвtр tрвtв
В 

Рис. 8. Послідовність вимірювальних (tв) та ремонтних (tр) робіт у процесі відселенні мешканців в період їх виконання:  
А – послідовно; Б – паралельно; В – за змішаною схемою
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ОБОСНОВАНИЕ ТРУДОЗАТРАТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ СТАРОЙ ЗАСТРОЙКИ

Аннотация. Инструментальные измерения на этапе эксплуатации зданий являются составной ремонтных 
работ. Их выполняют без отселения и с отселением жильцов. Наступает период социального дискомфорта 
для участников процесса, с необходимостью компенсации материального или морального вреда, влияющего на 
трудоемкость и стоимость ремонтных работ в целом и инструментальных измерений в частности. Подхо-
ды к обоснованию расходов на измерительные работы в процессе эксплуатации зданий зависят от степени 
технологической связанности работ по измерениям и эксплуатации.
Ключевые слова: инструментальный мониторинг, измерения, здания старой застройки, ремонтные 
работы, социальный дискомфорт.

Григоровский П.Е.
д.т.н.,
Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт строительного производства», г. Киев
Чуканова Н.П. 
инженер,
Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт строительного производства», г. Киев
Черненко К.В. 
к.т.н., 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

JUSTIFICATION OF WORK OF TOOL MEASUREMENTS 
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with the obligation to compensate material or moral damage. It also affects the cost and the labor intensity of repairs 
in general and instrumental measurements – in particular. Approaches to justifying the costs of measuring work during 
the operation of buildings depend on the degree of technological coherence of the measurement and operation works.
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