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- при зростання кількості у комплекті кранів однієї вантажопідйомності 
збільшуються приведені витрати та знижується продуктивність, в порівнянні з 
комплектом який складається з машин різних типорозмірів;  

- розподіл обсягів та організація робіт між кранами у комплекті впливає на 
продуктивність їх роботи; 

- збільшення у комплекті кількості кранів різних типорозмірів підвищує 
усереднене значення використання крана за вантажопідйомністю; 

- збільшення у комплекті  кількості кранів одного типорозміру не змінює рівень 
використання вантажних характеристик кранів. 
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БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
Актуальність проблеми. Теоретико-методологічне та практичне вирішення 

проблем оптимізації організаційних процесів на засадах контролю строків введення 
будівельних об’єктів в експлуатацію в рамках нормативно-правових зобов’язань за 
договорами підряду. 

Мета досліджень. Розробка базових принципів модернізації теоретико-
методологічних засад розрахунку заділу для забезпечення ефективного функціювання 
системи організації будівельних процесів. 

Основні результати досліджень. Система організаційних процесів будівельного 
виробництва підрядних підприємств забезпечує цілеспрямованість всіх організаційно-
технічних і технологічних рішень на досягнення кінцевого результату – введення 
об’єкта в експлуатацію з необхідними показниками якості та в установлені 
замовником строки з найменшими ресурсними і економічними витратами. 

Інтенсифікація негативних чинників та факторів впливу вітчизняного 
будівельного ринку знаходять своє відображення в організації будівельного 
виробництва та імпліцитно генерують появу організаційних відмов на підрядному 
підприємстві. Однак, оптимізаційні критерії можуть бути ініційовані та застосовані 
лише до конкретних елементів організаційної системи, тому у підсумку загальний 
підхід недоцільний. Реалізація викладених засад потребує побудови системи оцінки 
рівня надійності будівельних процесів, що має складатись з кількісних та якісних 
показників. Такий підхід був розроблений та знайшов своє відображення у концепції 
розрахунку та застосування будівельного заділу. 

Заділ – це обсяг капітальних вкладень або будівельно-монтажних робіт, який 
повинен бути виконаний фактично на об’єкті будівництва, що за терміном переходить 
на наступні планові періоди. Нормативний документ, один з яких регламентував 
порядок розрахунку будівельного заділу, – СНиП 1.05.03-87 «Нормы задела в жилом 
строительстве с учетом комплексной застройки» – був скасований Мінрегіонбудом 
згідно наказу № 294 від 22.07.2009 р. та вважається таким, що втратив чинність. 
Методика розрахунку будівельного заділу на сьогодні все ще залишається актуальною, 
може бути асимільована під сучасні потреби будівельного ринку до організації 
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будівельного виробництва, сформувати інноваційних підхід до генерації нової 
оптимізаційної моделі. 

Актуалізація розрахункових основ зазначеної моделі потенціює підрядні 
підприємства до найбільш змістовного досягнення поставлених цілей в рамках 
стратегічного планування; прогресування системи організації матеріальних і 
інформаційних потоків; підвищення динаміки будівельного виробництва при 
використанні оптимальної кількості ресурсів; зрощення рівню 
конкурентоспроможності на вітчизняному будівельному ринку послуг. 

Висновки і пропозиції. Перевищення термінів будівництва призводить до його 
подорожання, оскільки львина частка будівельних витрат має пряму залежність з 
часом їх реалізації. Імплементація методологічної парадигми розрахунку заділу в 
розрізі оптимізації організаційних процесів зможе послужити потужним джерелом 
регулювання та контролю часу тривалості будівництва об’єктів та фінансування 
капітальних вкладень, що в свою чергу, є одним з найважливіших факторів 
підвищення ефективності та стійкості системи організації будівельного виробництва. 
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Постановка проблеми. Величезні затрати на заміну чи відновлення вражених 
корозією металевих частин, деталей машин і устаткування, конструкцій будівель і 
виробів широкого вжитку спонукають людство до пошуків засобів захисту від корозії. 
Дослідження і досвід багаторічної експлуатації металевих виробів показують, що 
найважливішим моментом у захисті і запобіганні корозії є надійна і правильна 
підготовка поверхонь металів до пофарбування. Легше і надійніше запобігти процесу 
корозії, ніж зупинити і відновити вражені деталі і вироби. 

Метою роботи є: 1) висвітлення результатів вивчення видів корозії і процесів, що 
відбуваються при початку і в ході кородування металів, для знаходження надійних 
реагентів  погашення мікроджерел корозії і створення надійної плівки (захисного 
шару) на поверхні до пофарбування, під якою неможливий початок корозії під 
захисним шаром. 

2) популяризація можливостей і досвіду впровадження ефективного матеріалі і 
нових підходів до методів боротьбі з корозією – суттєвим забруднюючим фактором 
довкілля та причиною руйнування металевих конструкцій та виробів. 

3) попередження і запобігання можливих аварій і катастроф 
Виклад основного матеріалу. В Україні проблеми з корозією значно більші 

внаслідок ряду причин. Більшість споруд, які все ще знаходяться в експлуатації, якраз 
досягли критичного віку 40-60 років., Саме з причини корозії на рік втрачається 1,5 - 
2% з 100 млн. тонн конструкцій, що використовуються. Це приводить до мільярдів 
доларів збитків, виникнення надзвичайних ситуацій, екологічних катастроф. 

.Для вирішення проблем корозії металоконструкцій, мінімізації шкоди 
навколишньому середовищу, здоров'ю людини та стану будівель і споруд, зменшенню 
трудовитрат, строків ремонту та будівництва об’єктів, досягнення високого 
економічного ефекту винайдений перетворювач іржі. Перетворювач складається з 
дубильного екстракту, харчової кислоти і води, що містить срібло у складі мас.%: 




