
  



РЕФЕРАТ 

 

Зданкевич Е.А. Геоэкологическая оценка геологической среды города 

Минска для целей жилищного строительства (дипломная работа). – Минск, 

2014. – 59 с. Библиогр. 33 наз., табл. 13, рис. 9, 1 приложение. 

Геологическая среда, геоэкологическая оценка, геолого-

геоморфологическое строение территории, благоприятность геологической 

среды для объектов жилищного строительства. 

Объектом исследований является геологическая среда 

урбанизированной территории г. Минска, служащая основанием для 

жилищного строительства.  

Цель работы: геоэкологическая оценка геологической среды для целей 

жилищного строительства г. Минска. 

Предложенная методика геоэкологической оценки геологической среды 

основана на сопряженном изучении инженерно-геологических условий и 

гидрохимического фона территории для жилищного строительства. 

Оценка выполнена с применением картографического метода, метода 

балльных оценок, сравнительного анализа.  

Геоэкологическая оценка показала, что состояние геологической среды, 

неоднородно в разных административных районах г. Минска. Благоприятное 

геоэкологическое состояние геологической среды отмечается в Заводском, 

Первомайском и Советском районах.Это связано с относительно большими 

площадями районов, а также с наличием значительных площадей 

незастроенных территорий и лесопарков.  

Неблагоприятное геоэкологическое состояние геологической среды 

отмечается во Фрунзенском районе, это связано с большой однородностью 

геологического строения и наличием лессовых пород, которые подвержены 

эрозионным процессам и солифлюкции. Для остальных районов 

геоэкологическое состояние оценивается как условно благоприятное. 

При освоении неблагоприятных для строительства территорий 

необходимо учитывать сложные инженерно-геологические условия, что 

приводит к увеличению количества специальных инженерных мероприятий 

и, как следствие, вызывает удорожание строительства. 

Полученные результаты могут быть использованы для долгосрочного 

градостроительного планирования освоения территории г. Минска. 
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Зданкевіч А.А. Геаэкалагічная адзнака геалагічнага асяроддзя горада 

Мінска для мэт жыллѐвага будаўніцтва (дыпломная праца). - Мінск, 2014. - 

59 с.Библіагр. 33 наз., табл. 13, мал. 9, 1 дадатак. 

Геалагічнаеасяроддзе,геаэкалагічнаяадзнака, геолага-

геамарфалагічнаябудова тэрыторыі, спрыяльнасцьгеалагічнагаасяроддзядля 

аб'ектаўжыллѐвагабудаўніцтва. 

Аб'ектамдаследаванняўз
,
яўляеццагеалагічнаеасяроддзеўрбанізаванайтэр

ыторыі, якаяслужыцьасновайдляжыллевагабудаўніцтва. 

Мэтапрацы:геаэкалагічнаяадзнакагеалагічнагаасяроддзя длямэт 

жыллѐвагабудаўніцтваг.Мінска. 

Прапанаванаяметодыкагеаэкалагічнайадзнакігеалагічнагаасяроддзязасна

вананазвязанымвывучэнніінжынерна-геалагічных 

умоўігідрахімічнагафонутэрыторыі дляжыллѐвагабудаўніцтва. 

Ацэнка выкананаз ужываннемкартаграфічнагаметаду, 

метадубальныхадзнак, параўнальнагааналізу. 

Геаэкалагічнаяадзнакапаказала, што стангеалагічнагаасяроддзя, 

неаднастайныў 

розныхадміністрацыйныхраѐнахг.Мінска.Спрыяльныгеаэкалагічныстангеалаг

ічнагаасяроддзяадзначаецца ўЗавадскім, Першамайскім іСавецкімраѐнах.Гэта 

звязаназ адноснавялікіміплошчаміраѐнаў, атаксама 

знаяўнасцюзначныхплошчаўнезастроенныхтэрыторый ілесапаркаў. 

Неспрыяльны геаэкалагічны стан геалагічнага асяроддзя адзначаецца ў 

Фрунзенскім раѐне , гэта звязана з вялікай аднастайнасцю геалагічнай 

будовы і наяўнасцю лесавых парод , якія схільны да эразійных працэсаў і 

солiфлюкцыi.Для астатніх раѐнаў геаэкалагічны стан ацэньваецца як ўмоўна 

спрыяльны. 

 Пры засваенні неспрыяльных для будаўніцтва тэрыторый неабходна 

ўлічваць складаныя інжынерна-геалагічныя ўмовы , што прыводзіць да 

павелічэння колькасці спецыяльных інжынерных мерапрыемстваў і , як 

следства , выклікае падаражэнне будаўніцтва. 

Атрыманыя вынікі геаэкалагічнай адзнакі геалагічнага асяроддзя могуць 

быць выкарыстаны для доўгатэрміновага горадабудаўнічага планавання 

асваення тэрыторыі г. Мінска. 

 

 

 

 

 



АBSTRACT THESIS 

 

Zdankevich E.A.Geoecological estimation of the geological environment of 

the city of Minsk for housing construction (thesis). - Minsk, 2014. – 59 p.Bibliоgr. 

33., 13 tabl., pict. 9, 1 appendix. 

Geological environment, geo-ecological assessmentof geological 

andgeomorphologicalstructure of the territory, favorable geologicalenvironment 

forhousing projects. 

The object of researchis thegeological environmentof the urbanized territoryof 

Minsk, are the basis forhousing. 

Objective:geoecological assessmentof the geological environmentfor housing 

constructionin Minsk. 

The proposed methodology geo-ecological assessment of the geological 

environment is based on the dual study geotechnical conditions and hydrochemical 

background area for housing. Evaluation performed using cartographic method, 

scores , comparative analysis.  

Geoecological assessment showed that the state of the geological environment 

, patchy in different administrative districts of Minsk. Geo-environmental 

condition favorable geological environment observed in Factory ,Pervomay and 

Soviet areas. This is due to the relatively large area of the district , as well as the 

presence of large areas of undeveloped areas and forest parks . 

When developingadverseconstructionareasmusttake into account 

complexengineering-geological conditions, which leads to an increase inthe 

number of specialactivities andengineering, as a result,causesrise inconstruction. 

The results obtained geoecological assessment of the geological environment 

can be used for long-term urban planning development of the territory of Minsk. 
 


