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АНАЛІЗ ПРИКЛАДІВ ПОШКОДЖЕНЬ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ
В ЦЕГЛЯНИХ БУДІВЛЯХ
Матеріали даної статті відображують наслідки руйнівного впливу військових дій на будівельні об’єкти.
Стаття присвячена визначенню, на конкретних прикладах, шляхом огляду інформаційних джерел, пошкоджень цегляних будівель біля лінії зіткнення в Луганській та Донецькій областях. Відповідно до результатів
дослідження найбільш поширеними пошкодженнями будинків є: руйнування перекриттів, стінових конструкцій, покрівель, віконних та дверних отворів, перемичок та створення мереж тріщин і вибоїн. Визначення,
на практичних прикладах, характерних руйнувань частин будівель надасть змогу виконувати подальші дослідження у сфері відновлення пошкоджених об’єктів будівництва. Зокрема, за допомогою чисельного моделювання, планується визначити найбільш ефективні технології комплексного процесу відновлення цегляних
будівель. Також, в подальшому, виконати математичне моделювання вибору ефективних рішень за допомогою визначення впливу варіювання факторів на досліджувані показники.
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Вступ. Уздовж лінії зіткнення з тимчасово окупованими регіонами Донецької та Луганської областей вже багато років йдуть військові дії. Одним із наслідків збройного конфлікту є пошкодження, а іноді і повне руйнування будівельних об’єктів та інфраструктури
цих областей від обстрілів незаконними збройними формуваннями.
У 2017 році перший заступник міністра оборони України Руснак І. С. зазначав: «На
сході України зруйновані об’єкти енергетичної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур. Люди залишились без робочих місць. За попередніми розрахунками, загальна
сума прямих збитків Україні становить біля 50 млрд доларів» [1].
Тому аналіз інформаційних джерел щодо пошуку прикладів пошкоджених будівель
є актуальним.
Постановка проблеми. Відновлення, пошкоджених внаслідок військових дій будівель, вимагає значного залучення матеріально-технічних та логістичних ресурсів. Існує широкий перелік традиційних та сучасних технологій відновлення будівель. Однак, важливим
є визначення їх ефективного спектру сумісного використання для комплексного процесу
відновлення будівель. Тому, для покращення ефективності відновлення будівель потрібно
виконати попередній аналіз характерних пошкоджень їх конструктивних елементів.
Виділення не досліджених раніше частин загальної проблеми. Для подальшого
чисельного моделювання вибору ефективних будівельних рішень, треба проаналізувати
характерні руйнування усіх частин будівлі, які виникли внаслідок обстрілів військовою
зброєю. В розглянутих останніх публікаціях та дослідженнях проблема відображалася
лише з погляду визначення наявності та кількості зруйнованих будівель - без розгляду
отриманих конструкціями ушкоджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніх дослідженнях визначено основний тип пошкоджених будівель. За конструктивною ознакою, найбільша кількість пошкоджених будівель у містах та селищах біля лінії зіткнення – малоповерхові безкаркасні
будинки з цегляними стінами [2].
В минулих публікаціях виконано аналіз конструктивних особливостей безкаркасних
будівель та одного із типу супутніх руйнувань стінових конструкцій від обстрілів – появи
мереж тріщин і щілин. Розглянуто традиційні та інноваційні технології закладення тріщин
та вибоїн в огороджувальних конструкціях цегляних будівель [3].
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Проблематика реконструювання будівель зображена у працях Менейлюка О. І. та
Дубельт Т. М. [4, 5], Джамалова М.Н. та інших [6], Гроздова В.Т. [7], Афанасьєва О.О. [8].
Метою дослідження є визначення, на прикладах, характеру пошкоджень конструктивних елементів будівель.
Для досягнення поставленої мети поставлені наступні завдання:
1. Виконати аналіз інформаційних джерел щодо прикладів руйнування будівель, які
виникли внаслідок військових дій.
2. Визначити найбільш пошкоджені об’єкти будівництва.
3. Визначити конструктивні елементи, які зазнали пошкоджень та характерні особливості цих уражень.
Матеріали і методи досліджень. Пошук прикладів пошкоджень елементів конструкцій будівель виконувався за допомогою аналізу відкритих інформаційних джерел.
Результати дослідження. Проаналізовано відкриті інформаційні джерела щодо прикладів пошкоджень будівель, які виникли внаслідок обстрілів незаконними збройними формуваннями [9-14]. Є багато прикладів пошкоджень окремих елементів будівель. Однак,
на рис. 1-3 представлено будівлі, які були найбільш уражені внаслідок обстрілів. Ці пошкоджені об’єкти є базисом для подальшого проведення дослідження комплексного процесу відновлення.

а)
б)
в)
Рис. 1. Пошкоджені будівлі (зокрема, будівля на вулиці Петровського а, б) у звільненому
м. Мар’їнка [9, 10].

а)
б)
Рис. 2. Зруйновані лікарня (а) та будівля з магазином (б ) в с. Семенівка, яке підпорядковується
Краматорській міськраді [11, 12].
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Рис. 3. Руйнування житлового сектору в звільненому м. Авдіївка [14].

З рис. 1-3 видно, що внаслідок обстрілів пошкодження зазнають майже усі конструктивні елементи будівель, окрім фундаментів. Руйнування та вибухові впливи спричинюють виникнення в стінових конструкціях тріщин та вибоїн, що послаблює тим самим їх
несучу здатність.
Висновки. Виконаний пошук прикладів пошкоджених внаслідок військових дій будівель. Визначені найбільш пошкоджені будівельні об’єкти.
На досліджуваних об’єктах уражень зазнали майже усі елементи будівель, окрім фундаментів. Частково зруйновані: покрівлі, стінові конструкції, віконні та дверні отвори,
збірні залізобетонні перекриття, перемички. Внаслідок руйнувань з’явились мережі тріщин та вибоїн.
Виділені, найбільш пошкоджені об’єкти, будуть використовуватись для подальшого
чисельного моделювання щодо покращення ефективності процесів відновлення.
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Russyi V.V. ANALYSIS OF EXAMPLES OF MILITARY DAMAGE IN BRICK BUILDINGS. He materials
of this article reflect the consequences of the destructive impact of military operations on construction sites. The
article is devoted to the determination, using specific examples, by examining information sources, damage to brick
buildings near the contact line in the Luhansk and Donetsk regions. According to the results of the study, the most
common damage to houses is: the destruction of floor slabs, wall structures, roofs, window and door openings, lintels,
and the appearance of networks of cracks and potholes. Determination, based on practical examples, of the characteristic destruction of parts of buildings will make it possible to carry out further research in the field of restoration
of damaged construction objects. In particular, with the help of numerical modeling, it is planned to determine the
most effective technologies for the complex process of restoration of brick buildings. Also, in the future, perform
mathematical modeling of the choice of effective solutions by determining the influence of variable factors on the
studied indicators.
Keywords: damage to buildings, military destruction, destroyed elements of buildings.
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