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ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ 
«ГРАНІТНА НАБЕРЕЖНА» НА Р. ДНІПРО 

 
Визначено технічний стан підводної частини гідротехнічної 

споруди та прилеглої акваторії задля її подальшої експлуатації. Ро-
боти виконувались для визначення характеру ґрунту, пошуку де-
фектів, що перешкоджають нормальній експлуатації Гранітної На-
бережної. 

Ключові слова: гідротехнічні споруди; технічний стан; водола-
зне обстеження; дефекти та пошкодження; безпека споруд. 

 
Стан проблеми. Контроль гідротехнічних споруд (ГТС) передба-

чає регулярну інспекцію, обстеження елементів споруд, обстеження 
портів та обстеження причалів для запобігання різних гідротехніч-
них аварій, підготовку до планового або позачергового ремонту або 
до реконструкції. 

Актуальність. Технічний стан інженерних споруд, у тому числі 
гідротехнічних споруд – це одна з головних складових підтримання 
їх безпеки. На основі цих оцінок виконується комплекс заходів для 
підтримки такого рівня надійності і безпеки споруд, що відповідає 
нормативним і проектним вимогам [1–5]. 

Метою досліджень є підвищення рівня безпеки і надійності 
експлуатації об’єкта, основи та конструктивних елементів гідротехні-
чної споруди. Водолазне обстеження включає в себе ретельний 
огляд підводної частини споруди разом з обстеженням зони змінного 
горизонту водного середовища, навколишньої акваторії і дна біля 
причалу, оглядається дно в зоні руху суден. Так виявляють захара-
щення, затонулі предмети, підмиви та промоїни. 

Викладення основного матеріалу. Гранітна Набережна розта-
шована в м. Київ на правому березі р. Дніпро паралельно Набереж-
ному шосе між причалом № 14 річкового вокзалу та пішохідним мос-
том, загальною довжиною 350 п.м. 

Висота стінки складає близько 5 м. Ширина тилової частини 
набережної, яка необхідна для її нормальної експлуатації складає 
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4 м від перильного огородження та близько 11 м від кордону. 
Позначки кордону: верх підпірної стінки становить 98,20~98,39 м, 

верхня сходинка променаду становить 92,92 м, нижня сходинка про-
менаду – 91,96 м. Ґрунти основи (спирання паль) – щільні піски. 

В конструктивному відношенні набережна являє собою підпірну 
стінку, в якій вбудовані сходові конструкції з майданчиками, що за-
безпечують спуск людей до води. Водночас підпірна стінка має два 
конструктивних типа. 

Стінка першого конструктивного типу розташована в тих місцях, 
де розміри будівельного котловану при будівництві були обмежені 
внаслідок близького розташування проїжджої частини шосе. В цих 
місцях котлован огороджувався вертикальним металевим шпунтом 
марки ШП-1 довжиною 6,5 м. Шпунт забивався з піонерного котло-
вану від позначки 95,75 м до позначки 93,5 м, в якому влаштовува-
лось пальове поле, монолітний ростверк та збірна залізобетонна сті-
нка з фартухом. 

Пальове поле містить передній (кордонний) та задній (тиловий) 
пальові ряди. Передній пальовий ряд складається із забивних залі-
зобетонних похилих паль (нахил до берега 1:3,5) перерізом 35х35 см, 
довжиною 12 м та кроком 1,2 м. Задній пальовий ряд містить забивні 
залізобетонні вертикальні палі перерізом 35х35 см, довжиною 12 м 
та кроком 2,4 м. Монолітний залізобетонний ростверк має ширину 
3 м та висоту 0,65 м. На його передній грані змонтовані з наступним 
замонолічуванням збірні залізобетонні блоки стінки розміром 
3,96х1,82 м та збірні залізобетонні фартухи розміром 1,70х1,82 м. Від 
фартуха в сторону річки на позначці 93,08 м забетоновано з арму-
ванням горизонтальний майданчик розміром 3,5 м (променад) та чо-
тири сходинки. Конструкція майданчика та сходи зі сторони річки 
захищаються рядом із залізобетонного шпунта довжиною 4 м та 10 м 
та товщиною 20 см. У верхній частині шпунта влаштований шапко-
вий брус, висотою 250 мм. Дно перед шпунтом закріплене від розми-
ву подвійним кам’яним мощенням по щебеневій основі на ширину 
близько 4,4 м. 

Стінка другого конструктивного типу відрізняється від першого 
конструктивного типу тим, що вона споруджена в котловані без шпу-
нта та тиловий пальовий ряд має не вертикальні, а козлові палі з 
кроком 2,4 м, похилом 1:3,5 та довжиною 14 м. Підпірна стінка, що 
створює об’єм для розташування сходових маршів має монолітний 
ростверк та чотири ряди вертикальних паль перетином 35х35 см та 
довжиною 10 м. Сходи складаються з одного сходового маршу, який 
спрямовано у бік пішохідного мосту. Зі сторони води споруда має го-
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ризонтальний майданчик для прогулянок (променад) на позначці 
93,09 м шириною 3,5 м. Від променаду в бік річки влаштовано п’ять 
сходинок. Тротуар біля набережної сплановано з похилом 2% від ко-
рдону. Променад перед кордоном також має похил 2% в бік річки. На 
ділянці споруди є зливова каналізація. 

а)  

б)  
Рисунок. Конструктивний розріз набережної: 

а) без металевого шпунта з вертикальними тиловими палями;  
б) з металевим шпунтом з та похилими тиловими палями 
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Таблиця 1 
Експлуатаційні характеристики споруди 

№ 
з/п 

Найменування 
Од. 

вим. 
За проектом Фактично 

Стінка першого конструктивного типу 
1 Лицьова  стінка  больверк 

2 
Пальова основа: 
(передній ряд) 

   

 матеріал  з/б з/б 
 перетин елемента м 0,35х0,35 0,35х0,35 
 крок м 1,2 1,2 
 довжина м 12,0 12,0 

3 
Пальова основа: 
(задній ряд) 

   

 матеріал  з/б з/б 
 перетин елемента м 0,35х0,35 0,35х0,35 
 крок м 2,4 2,4 

4 Ростверк:    
 матеріал  з/б з/б 
 ширина м 3,0 3,0 
 висота м 0,65 0,65 

5 Блоки стінки:    
 матеріал  з/б з/б 
 перетин елемента м 3,96х1,82 3,96х1,82 

6 Фартух:    
 матеріал  з/б з/б 
 перетин елемента м 1,70х1,82 1,70х1,82 

7 Шпунт:    
 матеріал  з/б з/б 

1 2 3 4 5 
 довжина м 4; 10 4; 10 
 товщина м 0,20 0,20 

8 Кріплення дна:    

 матеріал  камінь, щебінь 
камінь, ще-

бінь 
 ширина м 4,4 4,4 

9 Кнехт:    
 кількість шт. 3 3 
 розривне зусилля кН 150 150 

 

Зовнішні грані набережної оздоблені гранітом: верх стінки має 
гранітний камінь, передня грань облицьована гранітними плитами. 
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Також гранітом облицьовані сходи променаду, що ведуть до води. 
Сам променад покритий залізобетонними тротуарними плитами. На 
верхньому майданчику встановлене металеве поручневе огоро-
дження з тумбами із граніту. 

Обстеження підводної частини гранітної набережної здійсню-
валося з використанням водолазного спорядження, а також спеціа-
льних засобів огляду, вимірювання та реєстрації, призначених для 
виконання вищезазначених робіт. Водолазне обстеження дна та ви-
мірювання глибин акваторії об’єкту проводилися лінійними та півко-
ловим методами обстеження. Контроль за результатами роботи во-
долаза проводилась за допомогою підводної фото та відеозйомки. 

У підводній зоні на монолітній стіні руйнувань бетону не вияв-
лено, поверхня покрита обростаннями товщиною шару до 20 мм. 
Сходинки мають незначне розходження швів. Деякі з них потребу-
ють переустановлення. При обстеженні вихідних труб виявлено не-
значне їх замулення. При обстеженні прикордонної смуги дна шири-
ною 20 м предметів, які перешкоджають судноплавству, не виявле-
но. Дно прилеглої акваторії шириною 20 м безпечне для швартуван-
ня суден. При використанні набережної для стоянки плавзасобів не-
обхідно періодично чистити від мулу акваторію до кріплення. 

Таблиця 2 
Технічний стан гідротехнічної споруди 

№ 
з/п 

Частини об’єкта, основи та 
конструктивні елементи* 

Матеріал Оцінка стану** 

1 Шпунтовий ряд залізобетон 2 задовільний 

2 Пальове поле залізобетон 2 задовільний 

3 Шапковий брус залізобетон 2 задовільний 

4 Підпірна стінка залізобетон 2 задовільний 

5 Кріплення дна кам’яний накид 2 задовільний 

6 Оздоблення 
граніт, залізобетон, 

асфальт 
2 задовільний 

7 Акваторія – 2 задовільний 

8 Верхня будова залізобетон 2 задовільний 

9 Перильне огородження метал 2 задовільний 

10 Сходи граніт, залізобетон 2 задовільний 

11 
Покриття проміжних 
майданчиків 

асфальт 2 задовільний 

*Перелік частин об’єкта, конструктивних елементів та елементів інженер-
ного обладнання. 
**Оцінка технічного стану необхідно відносити до однієї з наступних кате-
горій: 
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1 – задовільний; 
2 – задовільний, потребує ремонтних робіт; 
3 – задовільний з обмеженнями; 
4 – задовільний з обмеженнями, потребує ремонтних робіт; 
5 – непридатний до нормальної експлуатації; 
6 – аварійний. 

 

Висновки. В ході обстеження гідротехнічної споруди Гранітної 
Набережної виявлені дефекти та пошкодження не несуть загрозу 
безпечній експлуатації споруди. Технічний стан основних конструк-
тивних елементів споруди, а саме: шпунтовий ряд, пальове поле, ша-
пковий брус, підпірна стінка, кріплення дна, оздоблення, акваторія, 
верхня будова, перильне огородження, сходи, покриття проміжних 
майданчиків причалу – задовільний. 
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INSPECTION OF THE TECHNICAL CONDITION OF HYDRAULIC 
STRUCTURE "HRANITNA NABEREZHNA" ON THE DNIPRO RIVER 

 
Inspection of engineering structures, including hydraulic struc-

tures, is one of the main components of maintaining their safety. The 
purpose of such measures is to assess the safety of operation to pre-
vent various hydraulic accidents, preparation for scheduled or emer-
gency repairs or reconstruction. Diving inspection of hydraulic struc-
tures includes a thorough inspection of the underwater part of the 
structure together with the survey of the changing horizon of the 
aquatic environment, the surrounding waters and the bottom near the 
berths, inspected the bottom in the areas of movement of vessels. 
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This is how they detect clutter, sunken objects, washes and ravines. 
Hranitna Naberezhna is located in Kyiv on the right bank of the 

Dnieper River parallel to the embankment highway between the berth 
of the river station and the pedestrian bridge, with a total length of 
350 m. In terms of design, the embankment is a retaining wall, which 
has built-in staircases with platforms that allow people to descend in-
to the water. At the same time, the retaining wall has two structural 
types. The wall of the first structural type is located in those places 
where the size of the construction pit during building was limited due 
to the close location of the roadway. In these places the pit was fenced 
with a vertical metal tongue 6.5 m long. The sheet pile was driven 
from the pioneer pit from the mark of 95.75 m to the mark of 93.5 m, 
in which a pile field, a monolithic grid and a prefabricated reinforced 
concrete wall with an apron were arranged. The wall of the second 
constructive type differs from the first constructive type in that it is 
built in a pit without tongue and the rear pile row has not vertical, but 
14 m long gantry piles. The outer faces of the embankment are deco-
rated with granite: the top of the wall has granite stone, the front face 
is lined with granite slabs. During the inspection of the hydraulic 
structure of the granite embankment, which is on the section from the 
river station berth and the pedestrian bridge of the highway embank-
ment, the detected defects do not pose a threat to the safe operation 
of the hydraulic structure. The technical condition of the main struc-
tural elements of the structure, namely: sheet pile row, pile field, re-
taining wall, bottom fastening, decoration, water area, superstructure, 
railing, stairs, cover of intermediate berth sites was satisfactory. 

Keywords: hydraulic structures; technical condition; diving in-
spection; defects and damages; safety of structures. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ «ГРАНИТНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ» 
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Определено техническое состояние подводной части гидро-
технического сооружения и прилегающей акватории для дальней-



                                                                                                                                           

 

 

47

Вісник  
НУВГП 

шей эксплуатации. Работы выполнялись для определения харак-
тера почвы, поиска дефектов, препятствующих нормальной экс-
плуатации Гранитной Набережной. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения; техническое 
состояние; водолазное обследование; дефекты и повреждения; 
безопасность построек. 
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