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Abstract. Priority plans include designing, constructing and operating houses and those fa-
cilities, which are based on water, above water and water. The classification of floating objects 
at the deposits of the sea is indicated on the surface of the water, the method of positioning is 
visible on the ground and the construction materials, as well as the shape of the floating equip-
ment. The theoretical basis was science robots in the project hall and the house and house con-
struction, debarked, pontoon; regulatory framework for the Navigation Register of Ukraine, 
as well as the availability of a modular design and the design and technology of floating and 
coastal equipment. The meta-duplication of the viability of the project design and technology 
of the viability of the service, adapted for the Ukrainian water supply. Task, for viral duplica-
tion, foregoing supplementary tendency for projecting a wake-up call on a plumbing base; the 
provision of substantially substantiated project design for watershed infrastructure; provid-
ing sound and visual design and visualization and typology of real-world classifications; a 
description of the functional-planning organ of the house.  It has been found that in the 21st 
century, floating and water houses are a worthy alternative to land-based residential buildings 
as environmentally viable buildings in major cities. Some German cities (including Hamburg 
and Rostock) are promoting a model of living on the water, based on the experience of the 
Netherlands, offering a lifestyle closer to nature. The possibility of constructing houses on 
piles and pontoons in those regions of Ukraine where floods and floods are systematic (Vin-
nitsa, Khmelnitsky, Volyn’ regions) is an alternative solution in the fight against the water ele-
ment. The world experience of construction of residential buildings on the water is analyzed 
and the stages of their formation are revealed. The classification of structures on water, above 
water and under water has been developed depending on the type of superstructures, the prin-
ciple of water support and the method of implementation.
Key words: houseboat, floating equipment, hydraulic engineering constructions, vocal 
analysis.

Анотація. У дослідженні розглянуто сучасні тенденції проектування, конструювання 
та будівництва хаусботів (плавучих будинків) та інших об’єктів, які базуються на 
воді, над водою та під водою. Наведено класифікацію плавучих об’єктів залежно від 
розташування, відносно поверхні водоймища, способу позиціонування, відносно 
ґрунту та конструктивних матеріалів, які використовуються під час формування 
плавучої споруди. Теоретичною базою послужили наукові роботи в галузі проектування 
та конструювання хаусботів, дебаркадерів, понтонів; нормативно-правова база 
Регістру судноплавства України, а також дослідження щодо модульного формування та 
конструктивно-технологічних рішень плавучих та берегових споруд. Мета дослідження 
полягає у виявленні особливостей проектно-конструкторських та технологічних 
особливостей виготовлення хаусботів, адаптованих під водоймища України. Задачі, які 
вирішуються під час дослідження, передбачають:
– виявлення сучасних тенденцій проектування та будування споруд на плавучій основі; 
– проведення aналізу сучасного та закордонного досвіду проектування та будування 
інфраструктури на плавучих спорудах;
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– враховуючи узагальнений досвід проектування та будування хаусботів, виявлення їх типологічних 
особливостей та створення їх класифікації; 
– опис особливостей функціонально-планувальної організації хаусботів. 
З’ясовано, що у ХХІ столітті плавучі та водні будинки є достойною альтернативою житлових будівель «на 
суші» як екологічно життєздатних споруд у крупних містах. Деякі німецькі міста (зокрема Гамбург та Росток) 
просувають модель проживання на воді, ґрунтуючись на досвіді Нідерландів, запропоновуючи спосіб життя 
більш близький до природи. Можливість побудови будинків на палях та понтонах у тих регіонах України, 
де паводки та повені мають систематичний характер (Вінницька, Хмельницька, Волинська області), є 
альтернативним рішенням у боротьбі з водною стихією. Проаналізовано світовий досвід будівництва житлових 
споруд на воді та виявлено етапи їх формування. Розроблено класифікацію споруд на воді, над водою та під 
водою залежно від типу надбудов, принципу підтримки їх на воді та способу виконання.
Ключові слова: хаусбот, плавучі споруди, гідротехнічні конструкції, порівняльний аналіз.
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Постановка проблеми. Хаусботи (з англійської 
“houseboat” – плавучий будинок) є відносно новим 
напрямом як у вітчизняному, так і у закордонному 
суднобудуванні. Водночас зазначені плавучі споруди 
швидко і міцно завоювали стійкі позиції у рейтингу 
продажів та надійно завоювали симпатії у любителів 
туризму та відпочинку на воді. Хаусботи викорис-

товують у спокійних закритих водоймищах. Досить 
часто їх використовують для проведення гідротех-
нічних, науково-дослідних та інших морських до-
сліджень і робіт, враховуючи їх достатню міцність, 
остійність та зручність в експлуатації [1]. 

Найширше розповсюдження хаусботи отрима-
ли у Нідерландах. У країні досить багато широких  
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річок із незначною швидкістю течії; великий відсо-
ток громадян віддав перевагу житлу на воді, періо-
дично покидаючи місця стоянки та відправляючись 
у подорож. Через це держава навіть була вимушена 
вжити заходів щодо обмеження будування таких пла-
вучих споруд [2].

В Україні зацікавленість хаусботами виникла на-
прикінці 2000-х років. Значною мірою це пов’язано 
з надмірними цінами на житло. Проектування та бу-
дівництво перших хаусботів в Україні проводились 
без урахування спеціальних технічних норм та ви-
мог класифікаційних товариств. Склад та розміри 
приміщень приймалися за аналогами стаціонарних 
одноповерхових будівель, що не завжди враховувало 
специфіку експлуатації хаусбота, а також сезонність 
його використання. В наш час більшість вітчизняних 
плавучих будинків спроектовано на клас Регістру 
судноплавства України для річкових суден [3]. 

Водночас виникла необхідність у технологічній 
модернізації стаціонарних та плавучих споруд, вра-
ховуючи вимоги міжнародних стандартів відносно 
будівельних норм, що своєю чергою призвело до 
питання удосконалення технологій формування ха-
усботів, в тому числі із використанням модульних 
технологій. Недостатність вивчення проблеми ти-
пологічної та модульно-просторової організації по-
будови плавзасобів, які розглядаються, зумовило 
необхідність розробки нових тенденцій у методиці їх 
проектування, функціонального зонування та плану-
вання.

Мета дослідження. Все це свідчить про актуаль-
ність нашого дослідження та визначає мету, яка поля-
гає у виявленні особливостей проектно-конструктор-
ських та технологічних особливостей виготовлення 
хаусботів, адаптованих під водоймища України.

Відповідно до поставленої мети необхідно вирі-
шити такі наукові задачі:

– виявити сучасні тенденції проектування та бу-
дування споруд на плавучій основі;

– провести аналіз сучасного та закордонного до-
свіду проектування та будування інфраструктури на 
плавучих спорудах;

– на основі узагальненого досвіду проектування 
та будування хаусботів виявити їхні типологічні осо-
бливості та створити їх класифікацію;

– виявити особливості функціонально-плану-
вальної організації хаусботів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Теоретичною базою послужили наукові роботи в 
галузі проектування та конструювання хаусботів, 
дебаркадерів, понтонів; нормативно-правова база 
Регістру судноплавства України, а також досліджен-
ня щодо модульного формування та конструктивно-
технологічних рішень плавучих та берегових споруд  
[1; 2; 4–6]. У дослідженні прийнято до уваги роз-
робки М.В. Савицького та С.Є. Шехоркіної, які ві-
дображають конструктивні задачі позиціонування 
хаусботів за допомогою якірних стійок, які водночас 
контролюють посадку плавучого будинку під час 

значних приливів та відливів, що характерно для 
нижньої течії Дніпра та Дунаю [4; 5]. 

Архітектурі та конструюванню плавучих річкових 
вокзалів та павільйонів присвячено праці М.С. Єлен-
ського, Б.В. Іонова, Р.Я. Хігера. Архітектурі малопо-
верхових будівель на воді присвячено наукові праці 
І.С. Еконномова, А.В. Панфілової, В.Є. Баришева.  
В них розглянуті актуальні питання технологій фор-
мування плавучих споруд у різних умовах [6–8].

Питання залізобетонного суднобудування освіт-
лені у працях М.Г. Слуцького, О.С. Рашковського, 
В.М. Коннова, О.М. Поступальсткого [9–11]. Також 
у дослідженні використано результати авторських 
розробок [12–14].

Основний матеріал (результати). Сучасний 
стан проектування та будівництва архітектурних 
об’єктів на воді досить різноманітний. У результаті 
аналізу різноманітних плавучих споруд та споруд на 
воді була розроблена відповідна типологія. До основ 
класифікації належать основні відмінно-конструк-
тивні ознаки спорудження хаусботів на воді, над во-
дою та під водою. 

Ми виокремили критерії формування типових 
об’єктів на воді з урахуванням конструктивно-техно-
логічних особливостей та морехідних якостей.

Плавучі основи – об’єкт має плавучість, але є 
несамохідним; має фіксоване постійне місцезнахо-
дження, тобто є аналогом стоячого судна, пришвар-
тованого до берегової споруди (рис. 1). 

До таких споруд зі статичними плавучими осно-
вами відносять:

– пришвартовані будинки на основі остову судна;
– будинки на різноманітних понтонних основах;
– будинки із геометричним корпусом-понтоном;
– будинки на плотах.
Динамічні плавучі основи відрізняються тим, що 

об’єкт, окрім плавучості, має інші морехідні якості, а 
саме ходовість та керованість, тобто має можливість 
переміщення по акваторії самостійно або шляхом 
буксирування іншими суднами (рис. 2). 

До споруд із динамічними плавучими основами 
відносять:

– катери;
– круїзні лайнери «вихідного дня»;
– плавучі лайнери-міста на воді.
До самохідних споруд із динамічною основою 

слід віднести:
– будинки на дебаркадерах, що буксируються;
– понтонні споруди, переправи;
– переобладнані під житло та інші функції судна 

та інші плавучі споруди. 
Слід зазначити, що наявність на об’єктах, які 

розглядаються, головної енергетичної установки не 
передбачає переходи на велику дальність. Через це 
для економічної доцільності використовуються елек-
тромотори або двигуни на альтернативних джерелах 
енергії, які не наносять шкоди оточуючому водному 
середовищу, не видають шумів та прості в експлуа-
тації. 



№2 (12) 2019 smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

21

СУДНОБУДУВАННЯ

Пришвартований будинок на корпусі судна
Будинок на баржі, Амстердам

(http://polostroy.org/)

Будинок на бетонній подушці Плавучий офіс у Празі
(http://radio.cz/)

Будинок на плотах із колод
Будинок на плоту у Мельбурні

(http://kultimatum.ru/)

Рис. 1. Плавучі будинки із статичними основами

Будинок на корпусі судна Будинок на самохідній баржі в Антверпені
(http://fresher.ru/)

Будинок на полій бетонній подушці,  
який буксирується, та будинок-яхта

Будинок на бетонному понтоні буксирується  
будинком-яхтою катамаранного типу

(http://techcult.ru/)

Рис. 2. Види споруд на воді із динамічними плавучими основами
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Неплавучі основи – об’єкт частково має плаву-
чість за рахунок власних конструктивних особливос-
тей. Неплавучі основи нараховують п’ять способів 
утримання на поверхні води (рис. 3).

Насипні фундаменти: об’єкт формується на 
штучному насипу-основі.

Насамперед робиться обв’язування груп валунів 
або інших більш мілких камінів на дні водоймища 
для використання їх у якості жорстких стержнів. 
Після цього шляхом намиття на них піску чи іншого 
матеріалу насипу-основі надається необхідна гео-
метрична форма. Це технологічне рішення відмін-
но себе зарекомендувало під час створення відомих 
штучних островів у Арабських Еміратах. Можливі 
також комбінації з насипних та палевих конструкцій.

Палеві фундаменти: об’єкт має палеве кон-
структивне рішення для різноманітних глибин. Ви-
користання палевих конструкцій добре відоме ще з 
часів перших поселень на воді. І якщо використання 

стовбурів дерев як основного матеріалу раніше було 
єдиним рішенням, враховуючи підвищення міцності 
характеристик деревини у процесі взаємодії з водою, 
то в наш час конструктивні композитні матеріали ак-
тивно витіснили традиційні. У сучасній інженерній 
практиці проектування стаціонарних та плавучих 
споруд на шельфі морів та океанів існує ряд кон-
структорсько-технологічних рішень, які охоплюють 
у собі як палеві, так і намивні технології разом із 
створенням шарів валунів та плит-основ. До споруд 
із палевими фундаментами відносять ряд висотних 
об’єктів на воді:

– маяки на палях;
– фортифікаційні споруди;
– житлові платформи нафтобурових установок;
– житлові платформи морських шахт;
– опори багатопрольотних мостів.
Пілонні фундаменти: об’єкт має пілонне кон-

структивне рішення, яке працює на міцність,  

Будинок на палях

Готель на палях, острови Кука
(http://robo-hunter.com/)

Будинок на пілонах
Вілла «Савой» під Парижем

(http://museum-design.ru/)

Корпус судна на бетонній основі Eco-tech loftboat, Бельгія [4]

Рис. 3. Види неплавучих основ хаусботів
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Будинок на намитій основі
Palms Islands Resort, м. Дубаї

(http://20 minutos.es/)

Будинок на скелевій та бетонній основах Маяк на скелі Андрос (Греція)
(http://teletype.in/)

Рис. 4. Види будинків на штучних та природних морських основах

Підводні капсули приєднані до комунікацій Підводний готель “Seven ocean” [7]

Підводні капсули-будинки на ґрунті водоймищ Підводний готель “Planet Ocean”, Флоріда, США  
(http://RuYachts.com/)

Будинок на палях із підводними поверхами
Готель “Otter Inn”, Швеція
(http://OrangeSmile.com/)

Рис. 5. Статичні підводні споруди
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жорсткість та стійкість, аналогічно палевому. Вико-
ристання пілону або системи пілонів дозволяє під-
вищити конструктивні, функціональні та естетичні 
характеристики житлових та спеціальних споруд на 
воді. Перерозподіл навантаження несучої конструк-
ції дає можливість функціонального зонування при-
міщень будинку. Сукупність пілонних та палевих 
конструкцій надає можливість розширення діапазо-
ну проектних рішень.

Будинки на забетонованих корпусах суден: 
об’єкт уявляє собою старий (який не експлуатується 
за призначенням) корпус судна, який з тих чи інших 
причин не має достатніх морехідних, міцнісних та 
інших якостей. Корпус судна бетонується (створю-
ється бетонна подушка між корпусом та ґрунтом во-
доймища). Це робиться в тому разі, якщо корпус має 
пробоїни, конструктивні дефекти набору та/або об-
шивки, платформ, настилів.

Будинки на твердих природних основах: об’єкт 
вільно опирається на тверду кам’яну або іншого 
типу тверду основу. При цьому жорстка несуча влас-
тивість забезпечена шляхом комбінування бетону-
вання плити фундаменту із твердою породою або за 
рахунок палевих конструкцій. Типовим прикладом 
можуть служити різноманітні будинки біля води на 

скелях, різні типи маяків, які розташовано на скелис-
тих виступах із води, на віддаленій відстані від бе-
рега із відносно малими глибинами для безпечного 
проходження крупних суден та інших плавучих за-
собів (рис. 4).

Підводні основи – об’єкт знаходиться під во-
дою на визначеній відстані від поверхні. Ця відстань 
може визначатись самим об’єктом, як, наприклад, на 
приватних прив’язних чи автономних субмаринах, 
або винятково конструкцією основного несучого 
підводного елементу, частини споруди під водою, до 
якої кріпиться чи пристиковується підводний об’єкт: 
герметичні капсули-люфти, апартаменти із видом на 
морське дно, які виготовлені використовуючи техно-
логії побудови субмарин. На сьогоднішній день є два 
рішення із можливості перебування туристів під во-
дою у апартаментах. 

Статичні підводні споруди: об’єкт знаходиться 
на заданій відстані від поверхні води, має фіксоване 
положення за рахунок додаткових конструктивних 
рішень (рис. 5).

Споруда може знаходитися безпосередньо на мор-
ському дні, а доступ до них може бути реалізований 
винятково за рахунок інших підводних плавучих за-
собів, які можуть до них пристиковуватись. Споруди 

Підводні приватні субмарини Туристичний човен «Садко», РФ
(http://visacomtour.ru/)

Судно-готель із підводними каютами
Проект готелю “Sea Venture”

(фото з мережі Інтернет)

Яхта-будинок із підводним відсіком Проект “Polinarius”, Німеччина [6]

Рис. 6. Динамічні підводні споруди
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цього типу можуть використовуватись як науково-до-
слідні лабораторії, підводні готелі та бази відпочинку, 
але доступ до них пов’язаний із великим ризиком та 
вимагає початкової водолазної підготовки. 

Більш раціональним рішенням є жорстке закрі-
плення такого об’єкту до дна водоймища та при цьому 
формування як підводних, так і надводних ярусів. Вза-
галі до статичних підводних споруд можна віднести:

– різні типи підводних готелів;
– підводні ресторани;
– підводні акваріуми
– підводні музеї
– підводні навчальні лабораторії.
Динамічні підводні споруди: об’єкт повністю або 

частково знаходиться під водою та має можливість 
просторового переміщення (рис. 6). 

До динамічних підводних споруд відносять:
– великогабаритні підводні плаваючі станції;
– малогабаритні підводні плаваючі засоби, батис-

кафи, підводні човни. 
Таким чином, загальна сучасна типологія підвод-

них об’єктів на воді, у воді та під водою включають 
в себе:

– штучні острови;
– міста на палях;
– статичні будинки на воді;
– плаваючі будинки;
– висотні об’єкти на воді;
– будинки під водою.

Сучасний стан проектування, конструювання 
та будівництва інфраструктури на воді базується на 
понтонах, палях та штучних насипах. Зручна прак-
тика повторного будівництва житла з використанням 
списаних судів користується не меншим успіхом, ніж 
будівництво будинків на воді.

На рис. 7 зображено проект Еберхарда Зейдлера 
у місті Торонто (Канада), який уявляє собою штуч-
ний півострів із причалами для яхт та п’яти павіль-
йонів на палях та пілонах. Побудований у 1968– 
1972 роках на озері Онтаріо.

ВИСНОВКИ. З’ясовано, що у ХХІ столітті плаву-
чі та водні будинки є достойною альтернативою жит-
лових будівель «на суші» як екологічно життєздатні 
споруди у крупних містах. Деякі німецькі міста (зокре-
ма Гамбург та Росток) просувають модель проживання 
на воді, ґрунтуючись на досвіді Нідерландів, запропо-
новуючи спосіб життя більш близький до природи. 

Можливість побудови будинків на палях та пон-
тонах у тих регіонах України, де паводки та повені 
мають систематичний характер (Вінницька, Хмель-
ницька, Волинська області), є альтернативним рі-
шенням у боротьбі з водною стихією.

Проаналізовано світовий досвід будівництва 
житлових споруд на воді та виявлено етапи їх фор-
мування. 

Розроблено класифікацію споруд на воді, над во-
дою та під водою залежно від типу надбудов, прин-
ципу підтримки їх на воді та способу виконання.

Рис. 7. Проект Еберхарда Зейдлера [7]
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