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ГЛОБАЛЬНІ АРХІТЕКТУРНІ КОНЦЕПЦІЇ ЯК ФАКТОР 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ 

 

Анотація: розглянуто проблеми впливу глобальних архітектурних 

концепцій на суспільну свідомість. Також розглянута необхідність розвитку 

екологічного світогляду населення країни в контексті ї їсталого розвитку. 

Ключові слова: архітектура, екологія, глобальна архітектурна концепція. 

 

Постановка проблеми. 

Сучасна цивілізація входить в період загострення глобальних криз, що 

стають викликом самому її існуванню. Гострота і різноманітність проблем 

сьогодні стають об'єктом пильної уваги найширших верств наукової спільноти. 

Більшість архітектурних шкіл світу включилися в активну розробку концепцій 

архітектури нового типу, здатної протистояти погіршенню зовнішніх умов, 

зберігаючи для своїх мешканців комфортні умови існування. Ці концепції, 

завдяки інноваціям, в найкоротші терміни стають надбанням мільйонів 

користувачів глобальних інформаційних мереж надаючи доволі сильне 

естетичний і ідеологічний вплив. 

Проведені дослідження доводять, що основна проблема, пов'язана з 

екологією планети криється не в слабкому розвитку технологічної та наукової 

бази людства, а в катастрофічному відставанні суспільної свідомості від реалій 

часу. Культ споживання, слабка соціальна активність, відставання середнього 

інтелектуального рівня людства від стрімкого зростання до нього вимог сильно 

ускладнюють задачу переходу цивілізації до сталого розвитку та 

коеволюційному співіснуванню з навколишнім середовищем. Ключовим 

рішенням проблеми є ненасильницька і радикальна зміна суспільної свідомості 

шляхом популяризації ідей «зеленої» свідомості. Ролі архітектури в цьому 

процесі присвячено дане дослідження. 
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Результати дослідження. 

Великий енциклопедичний словник визначає термін «концепція» як: 

«певний спосіб розуміння, трактування яких-небудь явищ, основна точка зору, 

провідна ідея для їх освітлення; провідний задум, конструктивний принцип 

різних видів діяльності ». Там же дається визначення «глобальний» 1) охоплює 

всю земну кулю; всесвітній. 2) Всебічний, повний, загальний, 

універсальний. [1]. Таким чином термін «глобальна концепція» (ГК) слід 

трактувати як: «певний спосіб розуміння, трактування яких-небудь явищ, 

основна точка зору і провідна ідея, яка однаково сприймається багатьма 

людьми на всій ойкумені планети». Подібним чином можна трактувати і термін 

«глобальна архітектурна концепція» (ГАК). 

Власне, саме явище неможна сприймати як щось таке, що з'явилося в 

останні десятиліття світової історії. Якщо розглядати європейську культуру як 

основу, з якої розвинулася культура світова, то появу перших глобальних 

концепцій можна впевнено віднести до часів античної Греції - «Тімею», 

«Критію» і «Державу» Платона і проекту Олександрії на горі Афон архітектора 

Дінократа. З тих пір протягом більше двадцяти століть не припиняються спроби 

осмислити і створити «ідеальну архітектуру». Природно, що кожне наступне 

покоління виробляло власну, дещо відмінне від попереднього уявлення про неї. 

Про те, яку величезну творчу силу знаходять наукові і художні концепції 

об'єднуючись свідчить той слід в історії і культурі, який залишили спроби 

майстрів відродження створити ідеальне місто. У глобальній мережі можна 

знайти мільйони посилань на словосполучення «ідеальне місто», але справжнє 

значення цієї концепції проявляється в тому факті, що, без перебільшення 

можна стверджувати: всі планування європейських міст, що розробляються 

архітекторами за останні п'ятсот років, носять сліди впливу цієї ідеї. Концепція 

стала «плоттю і кров'ю» ядра професії і можливо нові теорії «SMARTcity» і 

«Sustainablecity» слід відносити до її подальшого, інноваційного розвитку. 

Десятки концепцій, які стали надбанням світової культури і тисячі 

благополучно забутих можна було б розглядати як філософські вправи розуму 

авторів, якби не один, але вкрай важливий факт - вони найістотнішим чином 

вплинули на культуру Європи, визначаючи, часом на століття, вектор її 

розвитку. Відмінність сучасності від минулих століть, на наш погляд, полягає в 

тому, що нинішні глобальні концепції знайшли яскраво виражений 

філософсько-технічний утилітарний характер, на відміну від соціально-

філософських міркувань навіть близького до нас XIX століття. 

Сучасна цивілізація досягла такого рівня, при якому питання вирішення 

виникаючих викликів набуває характеру вибору з безлічі рівнозначних 

варіантів. Кожен з цих варіантів потенційно здатний стати своєрідним 
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аттрактором майбутнього розвитку, і проблема його вибору все більше 

виглядає як спроба вгадати найближче майбутнє. Осмислення і підготовка 

якогось континууму оптимальних рішень і стають основою виникнення 

глобальних архітектурних концепцій. Історія показує, що такі концепції можуть 

перейти в цілком вдалий будівельний досвід як, наприклад, концепція лінійного 

міста, далеко не зжила себе і сьогодні. 

В м. Харків житловий район ХТЗ - колишнє «Соцмістечко Новий Харків» 

до сих пір, хоча і сильно деформований в процесі численних адаптацій до 

«поточних моментів», зберіг свої основні риси, закладені в нього авторами. Цей 

житловий масив, проектувався відповідно до потреб індустріалізації та 

комуністичних ідей нової держави і повинен був стати зразком міста 

майбутнього, ідеальною моделлю нового справедливого життя, де вся 

життєдіяльність працівників заводу - народження, приготування їжі, дозвілля, 

навчання, тощо повинно було вирішуватися масово. Сама структура 

соцмістечка мала на увазі чітке лінійне зонування, стаючи своєрідною 

«фабрикою для життя і роботи». [2] 

На відміну від перших п'ятирічок епохи соціалізму сьогодні ми можемо 

спостерігати унікальну ситуацію, коли розвиток інтерактивних засобів 

комунікацій тисячократно прискорили оборот інформації. Поширення ідей по 

планеті відбувається практично моментально, часом досить пари років, щоб 

ідея була осмислена і, часом, втратила актуальність. Демонстрацією цієї тези 

може слугувати концепція «Вертикальне місто» і споріднена їй «Аркологія» - 

йдучи про те, що шляхом спорудження великих, самодостатніх, добре 

спланованих, багаторівневих конструкцій (гіперструктур), що вміщають в собі 

населення цілого міста, можна зменшити негативний вплив поселень на 

навколишнє середовище. Гіперструктури називаються також аркологіями. [3] 

 

Перша хвиля інтересу до міст-башт виникла в 60-х роках минулого 

століття і тривала до середини вісімдесятих, друга хвиля була активніше, але 

коротше і її пік припадає на 2007 - 2012 рр. Друга хвиля примітна тим, що 

незважаючи на відносно короткий період активності вона породила тисячі 

концептуальних проектів і розробок швидко стали вкрай популярними в 

середовищі фахівців і студентів архітекторів. Більш того, дане явище було 

сильно стимульоване появою таких споруд як Бурж-Халіфа (828 м) в 2010 р., 

Шанхайська вежа (632 м) 2013 р., Вежі Абрадж аль-Бейт (601) в 2012 р., 

Телевежа Гуанчжоу ( 600 м) 2009 р. та ще кількох десятків веж вище 300 метрів 

заввишки. Однак отримані в процесі розробки концепти веж продемонстрували 

той факт, що при існуючій щільності заселення багатьох країн і вартості 
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експлуатації і зведення подібних об'єктів вони категорично не рентабельні, а з 

точки зору комфорту нецікаві. 

Вельми цікавим прикладом ГАК можуть служити концепції «розумне 

місто», «місто стійкого розвитку», вертикальне місто, міське агрогосподарство, 

регіоналізм, дезурбанізм, реіндустріалізація і ряд інших концепцій, які 

приваблюють багатомільйонні аудиторії в засобах мас-медіа. 

Продовжуючи тему глобальних концепцій в архітектурі доволі показовим 

можна вважати доповідь доктора мікробіології Діксона Деcпомм'є - автора 

концепції «вертикальна ферма» зроблену ним на сторінках однойменного 

сайту: до 2012 р. в світових мас-медіа налічувалося понад 6,5 млн. посилань і 

було опубліковано більше 1,3 тисячі проектів міських агрогосподарств 

створених на основі матеріалів, опублікованих автором в 2008 р. [4] .У 

протягом 8 років було створено кілька десятків працюючих прототипів, які 

стали випробувальним полігоном даного напрямку господарської діяльності. 

Найбільш помітними з побудованих міських агрогосподарств, які 

отримали найбільшу реакцію світової громадськості можна вважати: 

1) Sky Greens-сінгапурська компанія для комерційного виробництва 

овочів і для продажу технології в інші країни. Власник і керуючий директор 

Джек Енг (Jack Ng) організував виробництво під час фінансової кризи 2009 р. 

Енг (Ng) каже: "Ціни на їжу піднімалися через перебої зарубіжних поставок. І 

мені прийшла ідея про вирощування їжі на місці." 

Ця перша в світі вертикальна система, що приводиться в рух водою, 

призначена вирощувати тропічні овочі в тропіках. Вона приносить доволі 

істотний урожай, використовує мало води, енергії і природних ресурсів. Це 

відновлювальна "зелена" високотехнологічна ферма отримала назву "Е-Гоу-

Гро" ("A-Go-Gro"), вирощує овочі в А-образних вежах. Кожна по шість метрів 

заввишки. Модульні А-образні рами швидко встановлюються і легко 

обслуговуються. Кожна вежа складається з 22-26 рівнів з жолобами для 

вирощування, які обертаються навколо алюмінієвої рами вежі зі швидкістю 

1 мм в секунду, забезпечуючи рівномірний розподіл сонячного світла, хороший 

рух повітря і іригацію для всіх рослин. Як зауважує Енг (Ng): "Рослини не 

перегріваються на сонці ... в той же час вони все порівну отримують 

харчування з води." [5] 

 

2) Vertical Harvest- знаходиться в місті Джексон, штат Вайомінг і є домом 

для однієї з перших вертикальних теплиць в світі. Теплиця примикає до 

багатоповерхової міської парковки з загальною площею 13500 кв. футів. 

Триповерхова теплиця за своєю ефективністю з 1/10 акра корисної території 
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вирощує річний обсяг продукції, еквівалентної вирощуваної з 5 акрів 

традиційного сільського господарства. 

Vertical Harvest продає вирощені, свіжі овочі круглий рік, забезпечуючи 

навколишні ресторани Джексон, продуктові магазини, а також частина 

продукції відпускається споживачам прямо на місці. Vertical Harvest за рік 

виробляє 100 000 фунтів продукції. В додаток до свіжих салатів і помідорів, 

VerticalHarvest надає нові робочі місця, забезпечує стажування та навчання 

фахівців. У теплиці працює 15 осіб з розумовими та фізичними вадами [6]. 

3) Aero Farms – міська сільськогосподарська компанія спеціалізується на 

рефункціоналізаціі під ферми занедбаних міських підприємств. У числі 

реалізованих проектів реконструкція колишнього нічного клубу на Маркет-

стріт 89, в Ньюарк, Нью-Джерсі, США, площею 5500 квадратних футів, будівлі 

металургійного заводу в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, 6,5 тисячі м². Будівництво 

об'єкта, за підрахунками, обійдеться в 39 мільйонів доларів. За словами 

будівельників, це буде найбільша в світі крита вертикальна ферма [7]. 

Всього, в процесі дослідження було виявлено 6 успішно діючих 

прототипів міських агрогосподарств. Вертикальними фермами з великою 

часткою умовності можна назвати три з них. Однак в даному випадку чітко 

окреслилася тенденція перетворення гіпотези в теорію і подальший початок 

втілення її в практиці. Тут величезну роль зіграла «паперова архітектура» 

перетворивши теоретичний труд Діксона Деcпомм'є в яскраве художнє явище, 

породивши цілу течію досліджень в архітектурному середовищі. 

Таким чином, визначивши, що таке «глобальна архітектурна концепція», 

слід виявити фактори, які власне визначають її практичне значення. В даному 

випадку інтерес представляє не стільки історичний аспект проблеми, скільки її 

сучасний зміст. До теперішнього часу склалися наступні передумови, які 

змушують переглянути роль глобальних концепцій в архітектурі: 

1) Виникла гостра необхідність трансформації суспільної свідомості 

жителів планети в сторону його екологізації та глобальні концепції можуть 

зіграти одну з найважливіших ролей в даному процесі. 

В даному контексті вкрай показовим може слугувати поява нового 

терміну «Антропоцен», що визначає нашу геологічну епоху. Вперше термін був 

запропонований в 1980-і роки екологом Юджином Ф. Стромером (Eugene F. 

Stoermer) і був широко популяризований Нобелівським лауреатом з хімії 

Паулем Крутценом (Paul Crutzen) [8] в 2000 році. Вони стверджували, що 

людство настільки радикально втрутилося в круговорот матерії та енергії в 

природі, що це стало причиною помітних геологічних змін на планеті. 

Причому, як стверджує Ендрю К. Ревкін (Andrew C. Revkin) за силою впливу 
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наша цивілізація порівнюється з діяльністю ціанобактерій 2 мільярди років 

тому [8]. Але, за його ж твердженням, ціанобактерії ніхто не оплакував. 

При існуючій щільності населення планети застарілий світогляд часів 

індустріалізації провідних економік світу категорично неприпустимий. 

Ставлення до споживання життєво важливих благ має бути радикально змінено. 

Доступність екологічно чистих води, їжі, повітря і житла можуть бути 

досягнуті тільки завдяки прийняттю людством концепцій «етичного 

споживання» і «зеленої свідомості». 

Відомо, що суспільна свідомість має високий ступінь інертності і помітно 

змінюється або протягом десятиліть, або у випадку глобальних потрясінь, таких 

як: епідемії, світові війни, голод, революція, тощо. Катастрофічний сценарій 

зміни суспільної свідомості настільки депресивний, що його слід намагатися 

уникнути всіма можливими засобами. Тільки наполегливі, багаторічні зусилля 

багатьох людей, об'єднаних метою перевести глобальні кризи в область 

керованих викликів, здатні дати позитивні результати. 

Сьогодні засоби 3D візуалізаціі дозволили архітектурним ідеям знайти 

той колір, обсяг і динаміку, які дозволяють досягти необхідної сили емоційного 

впливу на вельми широкі верстви населення. Засоби мас-медіа дають 

можливість максимально широко розповсюджувати ідеї які, як ми 

сподіваємося, будуть сприяти розвитку коеволюційного з навколишнім 

середовищем розвитку людства. 

2) Глобальне розширення можливостей архітекторів по презентації 

власних ідей. Для демонстрації цієї тези сьогодні досить провести досить 

простий експеримент - набрати в YouTube в рядку пошуку слово, наприклад, 

Eco-city [9], лічильник отриманих результатів (зазвичай правий верхній кут 

екрану) станом на 09.10.2016 р. видає результат: 434 000 виявлених 

відеоматеріалів. Аналогічно словосполучення: SMART-city посилання - 1 610 

000 файлів, Sustainablecity - 890 000 файлів. Таким чином за трьома запитаним 

темам пропонується 2 934 000 файлів у кожного з яких налічується від 40 до 

300 000 переглядів (наприклад, фільм Masdar: The Cityofthe Future) [10], 

середня кількість переглядів одного файлу знаходиться в межах 3000 – 

5000 тисяч, Разом: від 8 000 000 до 15 000 000 переглядів. І це тільки на одному 

сайті по трьом темам. 

Сьогодні ми зіткнулися з прецедентом появи субкультури, яка поступово 

стає основою нового типу мислення та відношення до дійсності. Мас-медіа є 

найпотужнішим інструментом впливу на імперативи людства і може стати 

основою закладення більш позитивного ставлення до навколишнього 

середовища. Тому так важливо вже сьогодні почати широкий 

мультидисциплінарний діалог про те, якими параметрами повинна володіти 
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етика нового типу і засоби по досягненню цієї мети. Природно, що в даному 

процесі архітектурі повинна відводитися найактивніша роль учасника і 

генератора стимулів екологічного розвитку міст. 

 

3) Розвиток ігрових просторів стає додатковим полігоном роботи 

архітекторів. Без перебільшення можна сказати, що сьогодні тисячі архітекторів 

реалізують свої можливості в ігровій індустрії створюючи віртуальні 

архітектурні простори. Всього двадцять п'ять років знадобилося комп'ютерним 

іграм для того, щоб з руху ентузіастів перетворитися на найпотужнішу 

індустрію інтерактивних розваг з об'ємом світового ринку 95,5 млрд. дол. на 

рік [11]. 

Можна припустити, що більш старше покоління доволі приблизно уявляє 

яку роль зіграли ігри і комп'ютерні технології в формуванні свідомості нових 

поколінь за останні двадцять років. 

4) Вперше в історії архітектури архітектори почали отримувати світову 

популярність, а через неї і велику практику, завдяки розробці науково і 

технічно обґрунтованих архітектурних концептів. Яскравим представником 

генерації фахівців нової формації може служити Вінсент Каллебо. Автор 

розпочав з публікаціі в мас-медіа серії футуристичних проектів: THE 

PERFUMED JUNGLE, ANTI-SMOG, LILYPAD, DRAGONFLY, PHYSALIA, 

HYDROGENASE, CORALREEF, BIONICARCH, SOLARDROP і ін. [12] і 

швидко завоював увагу інтернет-спільноти. Його стиль і проекти стали 

настільки популярні, що дозволили створити архітектурне бюро, яке успішно 

конкурує з найвідомішими архітектурними фірмами. 

Перша реакція, яка виникає у архітектора на цю тезу, привести в якості 

контраргументів творчість Дінократа, Піранези, Леду і Булле. Частково ці 

академічні посилання виправдані, але тільки частково. Дінократ, в своїй спробі 

зробити максимальне враження на потенційного замовника (в даному випадку 

Олександр Македонський) зайшов навіть далі Каллебо. Він не тільки створив 

грандіозний концепт перетворення гори Афон в гігантську статую-місто, але 

навіть, за легендою, записаною Вітрувієм: «... був він високого зросту, гарний 

обличчям і дуже ставний, і видним собою. І ось, розраховуючи на ці природні 

дані, він роздягнувся на заїжджому дворі, натерся маслом, на голову надів 

тополевий вінок, на ліве плече накинув левову шкуру і, тримаючи в правій руці 

палицю, з'явився перед судилищем царя, який розглядав позов. Коли народ 

обернувся на це небачене видовище, глянув на Дінократа і Олександр. 

Захоплений їм, він наказав пропустити його до себе і запитав, хто він такий. 

"Дінократ, - відповів той, - македонський архітектор, який приніс тобі задуми і 

проекти, гідні твоєї слави" ... »[13]. 
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Як видно з робіт Вітрувія, Дінократ був вже відомим архітектором і у 

Олександра шукав можливості втілення своїх грандіозних задумів. Леду і Булле 

створювали свої неокласичні концепти вже в досить зрілому віці, 

сформувавшись як практики. Піранези прославився як геніальний графік, але як 

архітектор залишив скромну спадщину у вигляді декількох проектів, з яких 

найбільш відомим є перебудова церкви Санта Марія Авентина (1764-1765) [14]. 

Таким чином очевидним слід вважати, що в останні десятиліття з'явилося 

унікальне явище - входження в архітектурну практику молодих фахівців через 

професійні яскраві техно-художні концепти. 

 

Висновки. 

Суспільна свідомість буде неминуче змінена. Відкритим залишається 

питання: за яким з двох можливих сценаріїв це станеться - еволюційному або 

революційному. Історія показує, що всі революційні сценарії зміни суспільної 

свідомості настільки депресивні, що навряд чи хто-небудь з нині живих бажає 

брати участь в подібному процесі. Еволюційний сценарій може статися 

виключно завдяки зусиллям багатьох тисяч добровільних агентів змін і вкрай 

великий вплив можуть надати люди мистецтва. Відомо, що емоція є 

найпотужнішим стимулом діяльності і саме мистецтво може породити 

найбільш сильний емоційний відгук. Архітектурі, як сплаву мистецтва і 

технологій в даному процесі повинна відводитися досить активна роль. 

Створюючи і пропагуючи концепції міст і архітектури нового типу можна 

досягти досить позитивних результатів у формуванні «екологічного світогляду» 

у людства. 
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Аннотация 

Рассмотрены проблемы влияния глобальных архитектурных концепций 

на общественное сознание. Также рассмотрена необходимость развития 

экологического мировоззрения населения страны в контексте ее устойчивого 

развития. 

Ключевые слова: архитектура, экология, глобальная архитектурная 

концепция. 

 

Annotation 

The problems of the impact of the global architectural concepts in the public 

consciousness. The need for ecological outlook of the country's population in the 

context of its sustainable development is also considered. 

Keywords: architecture, ecology, global architectural concept. 
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Основ архітектури та архітектурного проектування 

 

ПРИЧИНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ НОВОГО УРБАНІЗМУ СХІДНОЇ ЄВРОПИ  

У 1920-1930-Х РОКАХ 

 

Анотація: стаття присвячена виявленню причин появи головних 

напрямків в архітектурі і містобудуванні Радянської України у 1920-1930-ті 

роки, що відбувалися під впливом особливостей соціально-економічної і 

політичної ситуації. Проведено порівняння умов утворення архітектурно-

містобудівної спадщини зазначеного періоду у Західній та Східній Європі. 

З’ясована виключна роль соціуму, який формується в державі залежно від 

існуючих економічних та політичних умов у визначенні головних тенденцій в 

архітектурі і містобудуванні. 

Ключові слова: соціально-економічні і політичні умови, соціум та його 

структура, архітектура і містобудування, причини та тенденції. 

 

Вступ. Архітектура і містобудування є найближчим до людини, 

створеним нею відповідно до власних запитів штучним середовищем, яке 

слідує за нею та її потребами впродовж усього періоду розвитку людства. 

На архітектуру і містобудування як частину матеріальної і духовної 

культури впливають різноманітні чинники, що пов’язані з опануванням місця 

перебування людини, сферами її діяльності, ступенем економічного і 

культурного розвитку, рівнем розвою державотворення і політичних 

організацій, з характером історичним подій, соціальним устроєм, етнічними 

традиціями, рівнем науково-технічного прогресу в будівництві і багатьма 

іншими. Серед численних чинників, які визначають напрямки архітектури і 

містобудування і мають найвпливовіший характер на життєдіяльність людини і  

формування її оточення, найзначнішими є соціально-економічні та політичні 

умови. Саме взаємозв’язки цих чинників та напрямків розвитку і формування 

архітектури і містобудування до цього часу є недостатньо вивченими, не 

розглядалися глибоко з точки зору з’ясування «механізму» цього впливу та 

об’єктів, через які він відбувається. Однією з причин недостатньої уваги 

фахівців до цієї проблеми є її міждисциплінарний характер, недостатність 

системних знань у гуманітаріїв і відсутність потреби досконалого вивчення 

походження певних напрямків у архітекторів. Можна припустити, що 

звернення до економіко-політичних аспектів життєдіяльності людини, 

суспільства і держави сприятиме роз’ясненню глибинних причин появи певних 
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тенденцій в архітектурі і містобудуванні. 

Отже, метою дослідження є встановлення причин та тенденцій в розвитку 

архітектури і містобудування, що обумовлені впливом соціально-економічних і 

політичних чинників. 

Текст. Оскільки в якості прикладу для розгляду запропонованої теми тут 

обраний період формування вітчизняної архітектури у 1920-1930-х роках, 

доцільно використати метод порівняльного аналізу архітектурно-містобудівної 

спадщини та соціально-економічної і політичної ситуації того часу у Східній і 

Західній Європі. Основні позиції цього аналізу наведені в таблиці. 

1920-1930-ті роки є важким періодом в житті європейських держав, коли 

після першої світової війни країни потерпають від економічної кризи, на тлі 

якої відбуваються соціальні революції. Стан економічної і політичної кризи 

продовжується до 1922 року. 

Революції Західної Європи сприяли укріпленню тенденцій до 

централізації влади, в зв’язку з острахом представників капіталу втратити 

майно та авторитетність суспільного статусу, що було природним процесом за 

висновками американського політолога Скочпол Т. згідно з аналізом 

політичних ситуацій в постреволюційний період різних країн [1]. 

В Російській імперії міцна новонароджена політична сила на чолі з 

теоретиками побудови нового типу держави за економічною системою і 

системою правління використала революційну ситуацію для створення держави 

на основі жорсткої схеми управління, підпорядкування, державного 

фінансування і партійного контролю на всіх рівнях. 

У 1920-1930-ті роки паралельно у Західній і Східній Європі розвивається 

нова течія в архітектурі – функціоналізм, основна мета якої була сформована 

під впливом стихійних процесів у розвитку міст 19-початку 20 століть, що 

призвели до катастрофічного стану екології і великої смертності городян, та 

європейської революційної ситуації. Цією метою стала нагальна потреба 

створити нормальні умови проживання всіх верств міського населення в містах-

велетнях (за визначенням А.В. Буніна [2]). 

Європейські функціоналісти, ідеї яких відповідають і завданням фахівців 

Радянської Росії, через СІАМ, новостворений Міжнародний Конгрес 

архітекторів (див. текст Афінської хартії [2, 3]) пропагують поширення пакету 

головних напрямків архітектурно-містобудівної діяльності, спрямованих на 

вирішення функціональних, соціальних і санітарно-гігієнічних проблем. Але 

радянські архітектори у достатньо жорсткій взаємній боротьбі між 

представниками різних, інколи протилежних за поглядами на формування 

архітектури течій, відстоювали право демонструвати переваги нового 

суспільного устрою за допомогою архітектури споруд. Архітектура окремих
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Таблиця 

Порівняння головних характеристик суспільно-економічної і політичної ситуації та 

напрямків в архітектурі і будівництві 1920-1930-х років у Західній і Східній Європі 

 

Показники Західна Європа Східна Європа 

(Радянський Союз, Україна) 

Загальна 

характеристика: 

• економічна криза до 1922 року; 

• політична криза 

Постреволюційна 

ситуація: 

Революції породили страх у 

капіталістів через ймовірні 

втрати їхніх позицій у 

суспільстві, тому відбувається 

зміцнення і централізація влади 

в державах з капіталістичною 

формою господарювання 

Революція була відправною 

точкою для зламу старої 

політичної і економічної 

системи і побудови нової  

з плановим господарюванням на 

основі жорсткої схеми 

управління, підпорядкування і 

державного фінансування, 

партійного контролю на всіх 

рівнях та організації 

суспільного життя трудящих 

мас під впливом і контролем 

держави 

1920-ті – початок 1930-х років 

Головні стильові 

напрямки в 

містобудуванні і 

архітектурі:  

Функціоналізм в 

містобудуванні і архітектурі 

Функціоналізм в 

містобудуванні, конструктивізм 

в архітектурі споруд 

Мета:  Покращення умов проживання 

людей 

Підтримка ідеології держави 

нового політико-економічного 

типу, опрацювання нових умов 

проживання робітників як 

головного суспільного класу 

Споживач 

архітектурного 

об’єкту: 

Окрема родина Колектив робітників 

підприємства 

Загальні завдання: Вирішення проблем: 

• функціональних; 

• соціальних; 

• санітарно-гігієнічних 

засобами функціоналізму 

Вирішення проблем: 

• функціональних; 

• санітарно-гігієнічних; 

• естетично-ідеологічних 

засобами конструктивізму в 

архітектурі споруд, засобами 

функціоналізму в 

містобудуванні 

Використання 

функціоналізму в 

містобудуванні: 

Як способу покращення умов 

життя всіх верств населення та 

знищення негативного впливу 

від стихійного розвитку міст 

впродовж ХІХ ст., але через 

невтручання у суспільно-

політичні процеси можливість 

подальшого використання 

цього стилю зникає 

Як засобу нових умов буття 

робітників, як засобу втілення 

програм побудови народної 

держави, здійснення яких через 

специфіку державотворення 

(радянську систему з плановим 

господарюванням) дає великий 

результат 
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Використання 

нового стильового 

напрямку в 

архітектурі: 

Функціоналізм 

використовується для 

створення рівних достатньо 

комфортних умов проживання і 

обслуговування всіх верств 

населення 

Конструктивізм (народжений у 

промисловій архітектурі за 

В.Ясієвичем) використовується 

для символізації нової 

революційної форми, як 

відбиття нового революційного 

(новотворчого) духу та 

ідеології 

Естетичні завдання: Нова естетика спрощених 

крупних геометричних форм 

Естетика нової революційної 

ідеології 

1930-ті – 1940-ві роки 

Загальна 

характеристика: 

• утворення держав з централізованою системою правління та 

однопартійною політичною системою 

Політико-економічна 

ситуація: 

Утворення держав з 

капіталістичною системою 

господарювання та 

централізацією влади в умовах 

протистояння та підготовки до 

війни 

Єдина держава СРСР за 

визначенням - з соціалістичною 

системою господарювання та 

радянською системою 

правління, а насправді - з 

централізованою системою 

правління та однопартійною 

системою керування питаннями 

зовнішньої і внутрішньої 

політики 

Головні стильові 

напрямки в 

містобудуванні і 

архітектурі:  

Реакційні та консервативні течії 

в архітектурі та містобудуванні 

Народження консервативних 

течій в містобудуванні та 

архітектурі як відбиття 

політико-економічного стану в 

державі 

Мета: Прославляння влади, 

могутності і сили держави 

Прославляння влади, 

могутності і сили держави 

Використання 

стильових напрямків 

в містобудуванні та 

архітектурі на тлі 

політичної ситуації: 

Боротьба функціоналізму за 

виживання і поширення ідей. 

Боротьба реакційних течій за 

знищення функціоналізму як 

космополітичної течії і 

домінування історичних так 

званих «національних» стилів, 

через засоби символізації яких 

укріплюється і пропагується 

нова політична система 

Поступова заміна 

функціоналізму та 

конструктивізму на 

псевдокласицизм і псевдоампір 

як стильові напрямки, які 

відповідають ідеології держави, 

що має державні плани, 

скарбницю та програми 

побудови суспільно-політичної 

та економічної організації 

нового типу, притримується 

жорстких вимог виконання цих 

програм, контролю витрат 

фінансів, орієнтується на 

колективну свідомість замість 

індивідуальної.  

Ідея, що реалізується 

в архітектурі та 

містобудуванні:  

Ідея всесвітнього порядку, 

встановленого єдиною 

могутньою державою для 

народів 

Ідея побудови світлого 

майбутнього суспільства з 

нібито народною системою 

правління 
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будівель використовувалася для ствердження нової суспільної думки, нових 

ідей створення народної держави, революційного духу і святковості для 

відбиття в архітектурних формах народної перемоги. Оскільки нове суспільство 

будувалося на проголошенні диктатури пролетаріату, першоджерелом нового 

напрямку формотворення була обрана промислова архітектура [4]. Так, 

новостворений конструктивізм став не тільки виразником нової архітектури, 

але й носієм нової державної ідеології, що проголошував, закріплював у 

свідомості народу погляди і пріоритетність радянської соціалістичної системи, 

що народилася після революції 1917 року. Естетика європейського 

функціоналізму породжувала прості геометричні форми (що в певному сенсі 

відбивали демократизм архітектурної форми і деяку другорядність в порівнянні 

із зазначеними головними завданнями у вирішенні соціальних, функціональних 

і санітарно-гігієнічних питань засобами організації простору і забудови міста), 

але в Радянській Росії відбувалася акцентуація естетичних прийомів створення 

форми на проголошення нової революційної ідеології.  

Оновлення суспільства як такого, суспільної думки, його ставлення до 

власних інститутів (наприклад, родини) потребувало нових форм, тому в перше 

десятиріччя нового державного утворення в Росії йдеться про знищення сім’ї і 

колективне проживання робітників в будинках-комунах.  

Функціоналізм у Західній Європі реалізувався в містобудуванні і 

архітектурі як яскраві новітні ідеї побудови міст і їхньої забудови на основі 

функціонального зонування з комфортними умовами проживання всіх верств 

населення (тобто за соціалістичним принципом, що є нехарактерним для 

держав з капіталістичною системою господарювання і соціальною структурою 

населення, створеною на врахуванні майнового статусу). Але боротьба між 

функціоналістами та тими, хто втілював в європейські архітектурно-

містобудівні об’єкти ідеологію централізації влади, що набула перемоги в 

країнах Європи 1930-х років, за допомогою використання національних стилів 

призвела до унеможливлення подальшого застосування функціоналізму. 

Представники цього напрямку вимушені були виїхати із зони напруженої 

політичної ситуації до інших країн. 

1930-1940-ві роки ознаменувалися переходом до втілення в практику 

будівництва і містобудування консервативних напрямків нібито на відродженні 

чи створенні національних стилів, що було обумовлено утворенням держав з 

централізованою системою правління та однопартійною політичною системою 

в Європі і Радянському Союзі. Політико-економічна ситуація 

характеризувалася підготовленням цих держав до війни.  

Як демонструє огляд різних історичних періодів розвитку архітектури і 

містобудування, централізація влади завжди впливає на орієнтацію стильових 
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течій в напрямку підвищення ідеологічного змісту з використанням активних 

форм архітектурної класики та пишної деталізації як засобами відбиття ідей 

прославляння влади, могутності і сили держави. Європейська архітектура у 

1930-1940-ві роки артикулює назовні через засоби символізації ідеї 

всесвітнього порядку встановленого для народів єдиною могутньою державою, 

а в Радянському Союзі - ідеї держави з власною державною програмою 

фінансування і жорстким контролем витрат фінансів, що будує світле майбутнє 

суспільства з нібито народною системою правління. При цьому орієнтація 

державної ідеології спрямована на колективну свідомість трудящих мас, народу 

замість індивідуальної. 

Отже, спочатку спільні завдання в архітектурі і містобудуванні та вплив 

європейських революцій, а потім спільна організація системи правління як 

кінцевий результат в державах Західної і Східної Європи призводять до 

повного паралелізму в обранні шляхів розвитку архітектури і містобудування. 

Але відмінності в економічній системі, яка в обох випадках підтримується 

централізацією влади, що спирається на однопартійну політичну систему (а в 

СРСР, навіть, ця система є регулятором всіх напрямків діяльності і джерелом 

програмування суспільно-економічного життя країни) і ступінь участі держави 

в регулюванні питань господарської діяльності визначали ефективність 

реалізації економічних програм
1
. 

Таким чином, встановлені спільні риси і відмінності в архітектурі і 

містобудуванні країн Західної і Східної Європи дозволяють прослідити самий 

«механізм» відбиття впливу соціально-економічної діяльності та системи 

правління у штучно створеному середовищі людини. Людина, населення, 

соціум є споживачами архітектурного простору та його об’єктів. Залежно від 

заявлених у статті гуманітарно-економічних аспектів і цінності людської особи 

в суспільній уяві в певній державі в певний час формуються потреби у 

специфічній організації простору для життєдіяльності людей і використанні 

архітектурної форми як засобу декларації суспільно-державних поглядів. 

На рис. 1, а, подана схема впливу господарської діяльності та 

економічних відносин, а також системи правління на архітектуру і 

містобудування за світовою системою, відповідно до якої структура соціуму, 

відокремлюючи представників влади і її захисту, завжди формується залежно 

від майнового статусу населення: головні верстви населення – люди зі 

значними статками – знаходяться на горі соціальної піраміди, бідні і неімущі – 

                                                           

1
 За визначенням К.Тейге, чеського функціоналіста (цитується по [5]), для капіталістичної Німеччини початку 

1930-х років було характерною соціалістична організація виробництва, очевидно, через державне замовлення 

на продукцію, обумовлену часом підготовки до війни. 
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унизу. Перші мають значний вплив на суспільну думку, вкладаючи кошти в 

будівництво офіційних споруд і містобудівних ансамблів, визначаючи головні 

напрямки в архітектурі і містобудуванні, фінансуючи будівництво. 

У країнах з демократичною системою правління, де цінність окремої 

людини в соціумі підвищується, програми і процеси будівництва залежать від 

ринку, зводять об’єкти соціально-житлового комплексу для різних верств 

населення (рис.1, б). Навіть з’явилася тенденція об’єднувати на одній території 

різні соціальні групи, тактовно включаючи помешкання різного розміру і 

комфорту в єдиний комплекс. 

На рис. 2, а, показана схема впливу соціально-економічних і політичних 

умов через сформовану відповідно до радянської програми структури соціуму. 

За цією схемою нагорі знаходився робітничий «клас» та була проголошена 

«боротьба класів» в суспільстві і диктатура пролетаріату, що визначала головні 

архітектурно-містобудівні завдання у пошуках напрямків формування 

архітектури споруд житлово-обслуговуючого комплексу саме для робітників у 

1920-ті – на початку 1930-х років відповідно до поглядів того часу на родину та 

специфіку мислення робітників, що залежала від їхньої діяльності. 

Пізніше, у 1930-ті - 1940-ві роки, ідеологія робітника як «гегемона» в 

суспільстві продовжувала мусуватися, але насправді відбувалося поступове 

загострення політичної ситуації і укріплення тоталітарного режиму. Забудова 

центру Києва в цей час зводиться для представників влади і її охорони (рис. 3), 

архітектура поступово набувала додаткової деталізації, складних членувань. 

Для порівняння на рис. 2, б, відзначений також наступний етап, що виник 

по завершенні епохи великодержавного псевдоампіру в архітектурі. Це період 

так званої «хрущовської відлиги», коли розпочала діяти програма всенародного 

типового домобудування з метою забезпечення населення окремими 

квартирами. Народження певних рис демократизації суспільства повернуло в 

реальне будівництво і вільну та рядкову забудову, і мікрорайон як найменший 

містобудівний об’єкт міської території, і спрощену індустріальну архітектуру. 

Висновок. Багата на події і яскрава історія Радянського Союзу і України 

ХХ століття та порівняння з європейським досвідом будівництва першої його 

половини надають ґрунтовні приклади відбиття економічних відносин та 

системи правління в архітектурі і містобудуванні, що відбувається через 

специфіку формування соціуму залежно від зазначених гуманітарно-

економічних аспектів. 
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению причин появления главных направлений в 

архитектуре и градостроительстве Советской Украины в 1920-1930-е годы, 

которые происходили под влиянием особенностей социально-экономической и 

политической ситуаций. Проведено сравнение условий создания архитектурно-

градостроительного наследия указанного периода в Западной и Восточной 

Европе. Выявлена исключительная роль социума, который формируется в 

государстве в зависимости от существующих экономических и политических 

условий в определении главных тенденций в архитектуре и градостроительстве. 

Ключевые слова: социально-экономические и политические условия, 

социум и его структура, архитектура и градостроительство, причины и 

тенденции. 

Abstract 

The article is devoted to identifying the causes of major trends in architecture 

and urban planning of the Soviet Ukraine in the 1920-1930-ies, which were formed 

under the influence of features of socio-economic and political situations. It was a 

comparison of the conditions of the architectural and urban heritage of the period, in 

Western and Eastern Europe. It was revealed the exclusive role of the society formed 

in the state depending on the existing economic and political conditions in the 

definition of the main tendencies in architecture and urban planning.  

Key words: socio-economic and political conditions, society and its structure, 

architecture and urban planning, causes and trends. 

Bachinska Ludmila 

Causes and trends of new urbanism of Eastern Europe in 1920-1930 years 
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ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ФЕМІННОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В 

ПРОСТОРІ ЖИТЛОВОЇ АРХІТЕКТУРИ КІН.XIX - I ПОЛ. XXст. 

 

Анотація: у статті виствітлено архітектурно-дизайнерські розробки в 

житловій архітектурі кін. XIX – I пол. XX ст, які відображають соціально-

зконструйовану ідентичність жінки. Наведено приклади гендерно-орієнтованих 

концептуальних теоретичних концепцій та моделей, спрямованих на адаптацію 

архітектурного середовища до соціальних змін. В роботі розглянуто гендерні 

аспекти архітектурного простору житла, що ілюструють новаторське бачення 

фемінної ідентичності.  

Ключові слова: житлова архітектура та дизайн кін. XIX –Iпол. XX ст., 

новаторський, фемінний простір. 

 

Постановка проблеми: Феміністичний рух на зламі XIX-XXст., 

можливість здобуття вищої освіти жінками та вимоги гендерного рівноправ’я 

дозволили зростати новому поколінню успішних та самодостатніх жінок. 

Багатьох активісток, письменниць, архітекторок та дизайнерок об’єднує 

гендерне питання, що полягає в другорядній ролі жінки, а також її історично-

зумовленій ролі домогосподині. Низка проектів, створених для потреб жінки 

ідентифікує новий фемінний конструкт, якому притаманні риси, що зазвичай 

асоціюються з маскулінністю: креативність, раціональний підхід, соціальна 

активність. Розгляд житлової архітектури для жінок представлений 

дослідженнями А. Фрідман, Б. Коломіни, В. Чейз. Вищезгадані автори в 

дослідженнях обговорюють історію створення та гендерні аспекти окремих 

проектів. Однак в роботах не відображено алгоритм конструювання фемінної 

ідентичності, яка взаємозбагачує та розвиває в межах житла соціальні ролі 

жінки-берегині дому та жінки-творця  гармонійного середовища. 

Мета статті: виявити характеристики фемінного простору житлової 

архітектури I пол. XX ст. в Європі та США, які відображають преосмислення 

соціальної ролі жінки та її індивідуальності, та виявлені в плануванні, 

архітектурних та стилістичних рішеннях. 
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Виклад основного матеріалу. 

Теоретичні передумови. З сер. XIX до 20-х рр. XX ст. в європейських 

країнах та США розгортається перша хвиля феміністичного руху, 

розповсюджується рух суфражисток, що виступали за надання права 

голосування жінкам та проти дискримінації жіноцтва в різних сферах. Різкий 

стрибок промисловості вимагав залучення до праці жінок, що сприяло 

зростанню самосвідомості жіноцтва, та створенню можливості змінити 

традиційну гендерну ієрархію. Однак, більшість жінок продовжували 

виконувати традиційну фемінну роль в домогоподарстві [1].  

Питання гендерної ролі жінки загострилось в міжвоєнний час, та по 

закінченню Другої світової війни, адже  все більше жінок працювали, шукали 

себе в маскулінному середовищі. Наприклад, в США, з 1920-х рр. ідеалом 

“Нової Жінки” стала незалежна, освідчена особа, яка б могла професійно 

взаємодіяти та конкурувати з чоловіком на рівних. Багато жінок зайняли посади 

в публічних сферах, інші стали впливовими клієнтакми архітекторів, як 

індивідуального так і колективного проектування [2, с.304]. Це сприяло 

розширенню жіночої сфери впливу, жінки почали усвідомлювати можливості 

для саморозвитку поза домом. Нове покоління незалежних жінок-реформаторів 

віддаляється від нав’язуваних попередниками традиційних жіночих рольових 

моделей, в тому числі, сімейних. 

Активізація жіночої участі в проектуванні житла в Європі та США в цей 

час, що насамперед була продиктована ідеями ергономічного дизайну, стала 

своєрідним каталізатором в напрямку покращення побутового устрою. 

Наприклад, тему раціоналізації розміщення кухонного обладнання піднімає 

Крістін Фредерік, яка в 1913 році, в Американському журналі Ladies Home 

Journal започатковує авторську колонку, присвячену оптимізації домашнього 

господарства.Фредерік закликає жінок до раціоналістичного підходу до 

домашньої роботи, якому притаманні аналіз, навчання та планування [3, с.8]. 

Праця Фредерік не лише стала бестселером в США, але мала значний вплив на 

реформацію домашнього жіночого простору в Європі, насамперед в Німеччині. 

Закликала до переосмислення культури ведення домашнього господарства, та 

виступала як радник промислових дизайнерів політичний діяч та учасниця 

жіночого руху Мері-Елізабет Людерс. Активістка Ерна Маєр зауважувала 

важливість колаборації між архітекторами та домогосподарками [4, с. 228-229].  

Міждисциплінарними дослідженнями жіночої проблематики і, загалом, 

соціальної реформи в архітектурному просторі займались видатні американські 

феміністки. Письменниця Шарлотта Перкінс Гілман в роботі “Жінка та 

економіка” (1898 р.) висвітлює коцепції будинків без кухні в передмісті, а 

також міських квартир без кухні, з обідніми кімнатами та садочками. Вона 
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вважала життєво-непридатними соціальну модель господиня-служниця, та 

вертикальну ієрархічну модель – чоловік-дружина. Натомість Гілман 

запропонувала розвивати жінкам підприємницький хист: організовувати 

доставку їжі, спільний догляд за дітьми, клінінговий сервіс [5, с. 282]. 

Соціалістка та ахітекторка Еліс Констанс Остін в розробках 

просторуефективної та централізованої громади (утопічний концепт комуни 

Лано дель Ріо, Лос-Анджелес, 1910 рр.) та книзі “Наступний крок” (1935 р.) 

описує свою візію гендерно-свідомого житлового середовища. Вона засуджує 

неефективність традиційного домогосподарства як економічної категорії, 

експлуатацію жіночої праці та висуває ідею індивідуальних будинків без кухні, 

з комунальними послугами по пранню та приготуванню їжі. За задумом автора, 

ці рішення мали б зменшити об’єм жіночої домашньої роботи. Ергономіка 

дизайнерського рішення була чітко продуманою, наприклад, готові страви в 

спеціальних контейнерах доставляються з центральної кухні (вона приєднана 

до будинків підземною мережею тунелів), а прийом їжі відбувається в обідніх 

патіо (рис. 1). Для ефективнішого очищення важкодоступних місць кімнати 

обладнувались вбудованими меблями, в спальні розміщувалось мобільне ліжко 

на рейках; для мінімазації текстильного оздоблення (килимів, гардин), підлога 

підключалась до підігріву, а вікна оздоблювались декоративними рамами [5, 

с. 286] 

В Німеччині періоду Веймарської республікиоднією з найбільш 

впливових праць, що сприяла емансипації жінки від виснажливої домашньої 

праці, є публікація “Нове Житло” архітектора Бруно Таута (1924 р.). Архітектор 

пропонує вдосконалити домогосподарство архітектурно-дизайнерськими 

методами, завдяки раціоналізації планування оселі, кухонного простору, 

мінімізації предметів декору та меблів. У своїх роботах, Таут звертається до 

жінок, як організаторів ефективного утрою домогосподарства. Він вважає, що 

спосіб яким жінка освоює простір для життя створює та модифікує архітектуру. 

Його архітектурне дослідження є новою програмою, що переосмислює жіночу 

суб’єктивність як публічну, не лише приватну. Жінка виконує активну роль в 

раціоналізації простору, та завдяки цьому звільняється від виконання 

численних домашніх обов’язків. В своїх кресленнях Таут проектує житло, що є 

трансформованим об’єктом для динамічної жінки [17, с. 173]. Лейтмотивом 

поглядів архітектора є “позбавлення від атавізмів”, якими він вважав, будь-

якого роду нефункціональні надлишки, наприклад, пишне оздоблення осель в 

східному стилі. Дослідниця Каріна Ван Герк зазначає, що Таут впевнений, що 

“буржуазний” стиль з властивою йому надмірністю, неправильно ідентифікує 

фемінність жінки, створює “фальшивий” фемінний образ господині дому [6, 

с.128-133]. Нагромадження речей в інтер’єрі дому, з практичної точки зору 
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накладає на жінку зобов’язання регулярного прибирання, з теоритичної – 

суперечить ідеям модернізму, що закликають до архітектурної пурифікації. 

Інтер’єр в еклектичному “буржуазному” стилі є анахронізмом в новому 

соціальному середовищі. Тому, раціоналізація житлового простору сім’ї є 

рушієм подальших соціальних змін. 

Питання про місце жінки в соціумі та домі піднімає американська 

письменниця та дизайнерка Едіт Уортон, в своїх працях про архітектуру та 

декорування, з яких найбільш відом 

ою є “Декорування дому” (1897 р.) та “Обитель радості” (1905 р.). 

Дизайнерське оздоблення будинку є для Уортон метафорою індивідуальності 

жінки, яка в ньому живе, символом її сили та самопрезентації [7, с. 132]. Вона 

закликає відмовитись від еклектики, надавши перевагу принципу архітектурної 

пропорції, яка є першочерговою при розробці дизайну будинку, декорування – 

другорядне, залежить від структури та репрезентує стиль, якому належать 

пропорції [8, с. 11]. З точки зору гендерних ролей, в “Декоруванні дому” 

Уортон дотримується традиційних поглядів. Проте в її власному будинку в 

Масачусетсі (1902), дизайн якого вона розробила власноруч, гендерний простір 

видозмінює свою форму, тому що будинок символізує її інтелектуальну та 

економічну незалежність. Фемінні кімнати її дому (наприклад, будуар), а також 

дуальний гендерний простір бібліотеки стають місцем активної творчої та 

інтелектуальної діяльності жінки. В дизайнерському рішенні вітальні та їдальні 

– жіночих приміщеннях, якими їх вважала Уортон, надано перевагу світлим 

кольорам, оздобленню стін “буазері”, меблям в стриманому англійському стилі, 

що створює дещо офіційну атмосферу, і нівелює їх традиційну фемінність. 

Натомість маскулінність простору чоловіка, наприклад кімнати для куріння в 

плануванні (приміщення розташоване в віддаленому куті будинку) та 

декоруванні нейтралізується [7, с.148-151]. 

Архітектурна практика конструювання переосмисленого фемінного 

простору. Справжню революцію фемінного простору житла здійснила перша 

  

Рис. 1 Проект будинку, Е.К. Остін Рис. 2 План франкфуртської кухні, 

Г. Шютте-Ліхотцкі 
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австрійська жінка-архітектор Грете Шютте-Ліхотцкі, яка створила в 1927 р. 

свою знамениту модель “франкфуртської кухні” (рис. 2), що стала першим 

прототипом сучасної кухні. Проаналізувавши алгоритм приготування та 

сервірування, дизайнерка зпроектувала ергономічний простір, що мінімізував 

енергозатратний рух господині. Кухня складалась з модульних фасадів та 

виконувалась з сучасних матеріалів – глянцевого металу, скла; оснащувалась 

новими моделями техніки. Новаторство “франкфуртської кухні” також 

полягало в тому, що Шютте-Ліхотцкі зробила з кухні споживчу одиницю, що 

зацікавило виробників в подальшій коммодифікації домашнього господарства 

[4, с.236-237]. 

Філософія капіталістичних відносин в США теж закликала жінок 

споживати естетично, що на практиці сприяло розвитку стандартизованого та 

привабливого для споживача дизайну виробів, меблів, оздоблювальих 

матеріалів. Наукова думка була спрямована на створення “ідеальних” умов для 

домашньої роботи. В 1920-х рр. домогосподарка інтерпретувалась як динамічна 

сила, з невичерпною здатністю до домашньої праці, єдиним ворогом якої 

вважалась втома [9, с. 78].  Завдяки раціоналізації та естетизації житлового 

простору, рутинна побутова діяльність жінок полегшались, хоча гендерна 

ідентичність житлового середовища нуклеарної родини, зазвичай, залишалась 

непорушною, адже більшість жінок реалізовували себе в ролі “берегині” 

домашнього вогнища. 

Як архітектори, так і архітекторки зосереджували свою увагу більшою 

мірою на ергономіці фемінного середовища. Однак, виокремлюються знакові 

проекти, гендерне переосмислення яких оцінено з плином часу, аджевони 

актуалізують проблематику архітектурного образу та функцій фемінного 

простору, будинку для самостійної жінки, або нестандартної родини. Їх 

об’єднує нова програма простору жінки, якому притаманні універсальність, 

стирання меж між публічним/маскулінним та приватним/фемінним, наголос на 

соціальну активність. Новаторське житло кидає виклик сформованій 

загальноприйнятій ієрархічній програмі, що базується на гендерних категоріях, 

а також правилам та цінностям традиційного домашнього простору.  

Відомо, що з поняттям фемінності в історії архітектурі пов’язаний 

будуар, який є аналогом кабінету (студії) для чоловіка. Як функціональне 

призначення приміщення – туалетна кімната, місце відпочинку жінки так і 

оздоблення в грайливому стилі рококо, дозволяють його ідентифікувати як 

традиційний фемінний простір. Поступово зникаючи з будинків на поч. XXст., 

будуарповторно з’являється, виявляючи естетику чуттєвості в модерновому 

будинку [10, с. 296]. Дослідниця Кетрін Бунев’єр в дослідженнні будину E.1027 

(арх. Ейлін Грей, 1926-1929),  
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зауважує, що Грей в архітектурно-дизайнерському рішення вітальні (рис. 

3) розвиває свою ідею будуару, який вона назвала Будуар де Монте Карло та 

презентувала на XIV Салоні Декоративних Мистецтв (1923 р.). Архітекторка 

бачить будуар, як мультифункціональний простір для всіх аспектів життя – 

відпочинку, діловим зустрічам, навчанню, вечіркам, сну. Грей стирає межі між 

маскулінністю та фемінністю, в її ітерпретації будуар постає гендерно-

двозначним: приміщення є водночас найбільш публічним простором дому так і 

найбільш приватним [11, с. 166]. Центральним елементом, що надає вітальні 

екстравагантності,  є ліжко, яке при потребі можна закрити ширмою.  Тематика 

будуару дублюється в спальні, але в більш стриманій формі, в кімнаті 

розміщене оздоблене хутром ліжко, навпроти якого знаходиться ванна кімната, 

біля вікна виокремлена ніша для кабінету [11, с. 176 ].  

Будуар в стилі модернізму запроектував в будинку Мюллера (Прага, 

1930) арх. Адольф Лоос(Damenzimmer – букв. “кімната дами”). Кімната є 

трансформацію аристократичного неокласичного будару, однак це не 

периферійний, відокремлений простір, а динамічний просторовий об’єм, що 

інтегрований в будинок, та є його центром, як в плануванні, так і 

концептуально [10, ст.305]. Будуар зонований як приватний простір, він є 

нішею, відмежованою з трьох сторін, з піднятим рівнем для сидіння. Фемінний 

будуар розміщений поруч з маскулінним простором бібліотеки, контраст яких 

посилюється декоративним оздобленням та наповненням. Текстильне 

оздоблення, м’ягкий диванчик, мініатюрний журнальний столик створюють 

атмосферу домашнього, інтимного затишку будуару, в той час як шкіряні 

дивани, масивні столи, камін та дзеркала маркують публічний простір 

бібліотеки. Дослідниця Беатріз Коломіна вважає, що Лоос для створення 

фемінного простору будинку Мюллера, використовує принцип театральної 

ложі (theaterbox), що є просторово-психологічною схемою, яку можна 

 

Рис. 3 Вітальня, житловий будинок E.1027,   арх. Ейлін Грей 
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розглянути з точки зору розподілу сил, режиму візуального контролю всередині 

будинку. “Жіноча кімната” втілює гендерну амбівалентність: будар є 

приватним простором будинку, але в кімнаті, над зоною сидіння передбачене 

вікно, через яке є можливість оглянути вітальню, тому вона є точкою огляду та 

контролю. Водночас, з вітальні є візуальний доступ до будуару, що утворює 

парадокс приватності цієї кімнати. Таким чином, жителі дому є водночас 

акторами та глядачами “сімейного театру”[12, с. 79-81].Театральна ложа 

використана Лоосом також в будинку Моллера (Вена, 1927-1928) – це піднята 

зона для сидіння у вітальні, біля вікна. За планом, вона розміщена навпроти 

центрального входу, що допомагає господині дому “бути на сторожі”. Для 

соціально активних жінок, культурне життя яких було невіддільним від 

повсякденного, одним з базових вимог до житла було проектування мульти-

функціонального простору, який сприяє творчій діяльності не лише власниці, а 

її оточуючих. Прикладами проектів, в яких культурний простір виступає 

формотворчим чинником житлового середовища є будинок Дани-Томас (арх. 

Френк Ллойд Райт, 1902-1904), вілла “Рожа” (Hollyhock) для Алін Барнсделл 

(арх. Френк Ллойд Райт, 1919-1923). Будинок Дани-Томас, або Будинок Дани є 

реконструкцією сімейного будинку для заможної вдови Сюзан Дани-Томас. Він 

є взірцем “Школи прерій”, ідеями якого був захоплені, як автор проекту Райт, 

так і замовниця. Жінка цікавилась мистецтвом та вела активне соціальне життя, 

тому в будинку, згідно її побажань, мав бути передбачений простір для колекції 

витворів мистецтва, а також для проведення світських заходів. В плануванні 

будинку відсутні традиційні коридори,кімнати прохідні,мають більше ніж один 

вихід або вхід, включаючи господарську спальню, та розташовані таким чином, 

щоб сприйняття простору було підпоряковане логічному ланцюжку. На 1-му 

поверсі будинку (рис.4) розміщена арт-галерея (2), яка могла використоуватись 

як міні-театр, оранжерея з стрічковим склінням (4), через яку можна потрапити 

у їдальню (9), рецепція (11), кабінет (10), вітальня (13). Ці кімнати, завдяки 

об’єднаному простору, зміною рівнів, театральному освітленню, видовженій 

перспективі, носять монументальний характер публічного простору, що 

підносить активність жінки на новий рівень. Засновниця місцевого жіночого 

клубу та лідер благодійних організацій, Дана-Томас використовувала свій 

будинок, як платформу для соціальної взаємодії: проводила зустрічі з 

політиками та видатними діячами, організовувала розкішні прийоми для жінок 

та дітей [13, с. 12]. 
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Вілла “Рожа” (свою назву будинок отримав в зв’язку з тим, що в декорі 

екстер’єру та інтер’єру використаний рослинний мотив рожі), яку теж розробив 

архітектор Френк Ллойд Райт є нереалізованою мрією власниці – ексцентричної 

та амбітної аристократки Алін Барнсделл про створення дому з власним 

театром(рис.5). Будинок, зведений Райтом проектувався як житловий осередок 

біля театрального комплексу (не побудований) на ділянці Олів Гілл, оточеного 

великим садом для публічного використання. Театральність, публічність, 

вуаєризм були центральними поняттями в архітектурній дискусії господині та 

архітектора. В свою чергу, феміністичні погляди Барнсдел, її нонкомформізм 

щодо традиційного житла (жінка була самотньою матір’ю) визначили нетипову 

програму будинку. Театр, що займає превалююче місце в архітектурі дому 

Барнсделл є предметом глибокої емоційної прив’язаності самотньої господині, 

що розгледів архітектор. Свій дім вона прагнула розділити зі своєю “родиною” 

– театральною спільнотою Голлівуду. В об’ємно-планувальному рішенні 

використана ідея античного театру на відкритому повітрі: основний об’єм 

сформований навколо відкритого двору, що є концептуальним центром 

будинку, з півночі до нього примикає екседра, виконана в формі концентричних 

кіл – “театрон”, яка півколом огинає “орхестру” – круглий басейн, місток на 

другому поверсі утворює “скену”[13, с. 45]. 

Архітектурні рішення будинків для самостійних жінок найбільш виразно 

модифікують гендерний простір шляхом реорганізації функціональних зон 

будинку з метою об’єднання зон роботи, відпочинку, спілкуванню. Взірцями 

 

Рис. 4 План 1-го поверху житлового будинку Дани-Томас, арх. Френк Ллойд Райт. 

Експлікація приміщень: 1. Веранда 2. Арт-галерея 3. Закрита веранда 4. Оранжерея 

5. Південна тераса 6. Спальня 7. Кухня 8. Господарське приміщення 9. Їдальня 10. 

Кабінет 11. Рецепція 12. Прихожа 13. Вітальня  
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відкритого планування є проекти будинку Трюссо Шредер (м. Утрехт, 1924 р., 

арх.Герріт Рітвельд), будинку “Гьотш-Вінклер”, (арх. Френк Ллойд Райт, 

1940 р.), “Скляного будинку” для Едіт Фарнсворт (1945-1951 р.,арх. Людвіг Міс 

ван дер Рое), “Будинку для Констанс Перкінс” (1955 р., арх. Ріхард Нойтра). 

Водночас, новаторство цих проектів, великою мірою, є результатом колаборації 

між архітектором та замовницею, креативністю останніх, та їх візією житла для  

жінки, що виходить за межі стандарту. 

 

 

Рис. 5 План 1-го поверху житлового будинку 

“Рожа”, арх. Френк Ллойд Райт 

Рис. 6 План 2-го поверху житлового 

будинку Трюссо Шредер, арх. Г. Рітвельд 

  

Рис. 7 “Скляний будинок”,  

арх. Міс Ван дер Рое 
Рис. 8 План житлового будинку Констанс 

Перкінс, арх. Р. Нейтра 

 

Будинок Трюссо Шредер є спільним експериментальним проектом 

архітектора Герріта Рітвельда та матері трьох дітей, вдови Трюссо Шредер, 

метою якого була розробка цілком модерністичного домашнього простору, з 

точки зору архітектури та сімейної соціалізації. При описі своєї програми 

Рітвельду, Шредер зауважила, що вона потребує в домі відкритий простір для 
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інтерактивної взаємодії з дітьми. Результатом співпраці став невеликий 

будинок (рис. 6) з традиційними приміщеннями на першому поверсі, що 

вимагали будівельні норми того часу – кухнею, а такожмайстернею, студією, 

ательє(кімнатами, які можна було переобладнати в спальні) та новаторським 

другим поверхом, простір якого можна було трансформувати в залежності від 

потреби мешканців. З першого до другого поверху піднімались гвинтові сходи, 

невелика спальня господині ховалась у віддаленому кутку, та відгороджувалась 

від вітальні складними дверима. Центральним приміщення була вітальня-

їдальня та дитячі кімнати, що відмежовувались пересувними перегородками з 

фанери; при потребі ці приміщення утворювали великий та світлий відкритий 

простір.  

Рітвельд обладнав будинок оригінальним та функціональним приладдям, 

що доповнювало модерністичний задум, наприклад – ремінець, який відкривав 

двері на другому поверсі, переговорна труба для молочника, трансформовані 

меблі, спеціальний ліфт для підйому їжі з кухні в їдальню, кольорові фанерні 

щити на вікнах [14]. Будинок Шредер функціонує як арт-простір для різних 

поколінь, для дітей та дорослих (відомо, що Рітвельд часто відвідував родину 

Шредер, згодом проживав в будинку). Господиня дому підтримувала 

феміністичні настрої, що полягали в креативному підході до житлової 

архітектури,та визначали особливу роль жінки як напутника у сім’ї. В будинку 

Шредер фемінний простір – це простір, що стирає межі між поколіннями, 

сприяє творчій діяльності та розвитку. Архітектурне рішення переоцінює 

соціальні взаємини через нешаблонний дизайн, який оспорює традиційний 

підхід [15, с. 226]. Феміністичні погляди Шредер знайшли вираження в ідеї 

альтернативного використання будинку – для здачі в оренду кімнат самотнім 

жінкам. 

Гендерне питання будинку самотньої жінки загострює проектбудинку для 

Едіт Фарнсворт, який виконав Людвіг Міс ван дер Рое. Фарнсворт мала 

уявлення про тенденції сучасної архітектури та власноруч прагнула підбрати 

ключ до нетипового архітектурного образу, який відповідав її поглядам та 

життєвому укладу. Першочерговим завданням для архітектора будинку 

жінкавважала переосмислення суперечностей сімейного та самотнього життя та 

створення нетипового архітектурного образу. 

Архітектура “Скляного будинку” є ідейною основою та візуально-

тектонічним втіленням модернового принципу архітектора “less is more”. 

Інтер’єр відрізняєаскетичне наповнення, що віддзеркалює уявлення архітектора 

про заміський будинок для самотньої жінки. Будинок характеризується 

відкритим плануванням, він складається з однієї кімнати, межі якої 

розчиняються в навколишньому середовищі. Єдиним замкнутим об’ємом є 
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стійка, де розміщені гостьовий та господарський санвузли, до яких, з боку 

вітальні, примикає камін. Невелика пряма кухня розміщена паралельно до 

північного фасаду. Ядро будинку доповнене легкими перегородками з 

шпононованої фанери. Приміщення вітальні, кухні та спальні ледь намічені, 

ілюструючи ідею відкритого простору. 

Міс ван дер Рое концептуалізує розмиття меж між зовнішнім та 

внутрішнім, тобто приватним та зовнішнім, відповідно громадським простором. 

Крістін Магар порівнює “ідеал” модернізму “Скляний будинок” з “ідеалом” 

античної архітектури – Парфеноном, та стверджує, що в архітектурі обидвох  

присутнє фемінне: в Парфеноні це скульптура богині Афіни, в будинку 

Фарнсуорт – це образ ідеальної жінки [16, с. 15-16]. Втім, будинок Фарнсуорт 

був створений для реальної жінки, приватність життя якої опинилась під 

загрозою. З точки зору архітектора простір скляного будинку створений для 

мисленнєвої інтеграції в красу природнього середовища, але можливість того, 

що за особистим життям можна буде спостергіти вуаєристичном поглядом 

ззовні, залишилась поза увагою. Екстримальне архітектурне рішення 

домашнього простору кидає виклик усталеному погляду на тогочасний ідеал 

об’єктизованої домогосподарки, який вимагав від жінки бути насторожі 

приватності сімейного утрою та дотримуватись соціально обумовлених меж 

особистого життя [13, с.138-143].  

Планування “Будинок для Констанс Перкінс” ілюструє переосмислення 

типових рішень, адже архітектор Ріхард Нейтра віддав належне центральному 

значенню кабінету-студії в будинку для Перкінс, запроектувавши 

універсальний домашній простір для роботи, відпочинку та спілкуванню з 

друзями. Варто зауважити, що результативність співпраці Р. Нейтри та 

К. Перкінс базувалась на ініціативності жінки у формуванні власної фемінної 

програми дому, її здібності як митця та критика були центральними для 

процесу дизайну [13, с. 176]. 

В проекті використаний принцип вільного планування, що дозволило 

отриматимаксимальну гнучкість простору: об’єднувався простір кухні, вітальні 

та студії (рис. 8). Перкінс вважала власну студію справжнім “серцем” свого 

будинку, адже там передбачалось місце не лише для роботи, але й для сну. Біля 

робочого столу було розміщене односпальне ліжко, яке можна при необхідності 

відсунути у вбудовану модульну конструкцію кабінету, трансформувавши 

таким чином в зручний диван. Для гостей господині було зарезервоване 

повноцінне приміщення спальні, з окремим входом. Будинок втілює філософію 

дизайну Нейтри, яка опирається на сприйняття людиною навколишнього 

середовища та особистісний досвід замовника, наприклад архітектор  



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 

34 

змасштабував всі внутрішні шафи і світильники спеціально під невеликий зріст 

господині дому.  

 

Висновки. Зростання самосвідомості та активності жінок на зламі XIX-

XX ст. зумовило переосмислення фемінного простору. Це знаходить відклик 

передусім в архітектурі житла, що вважається простором жінки згідно 

принципу гендерного дуалізму в архітектурі: маскулінне – публічна 

архітектура, фемінне – житлова архітектура.Приватний будинок стає місцем 

активної діяльності жінки, та концептуалізується як її публічний простір. 

З’являється професія дизайнера, яку опановують жінки (К. Фредерік, 

Е. Уортон, Шютте-Ліхотцкі). Архітектори та архітекторки пропонують 

архітектурно-дизайнерські рішення домашнього простору, що ілюструють 

підвищену увагу до естетики фемінного образу житла та оптимізації домашньої 

праці, яку виконують жінки: 1) раціональний підхід до проектуванння житла; 2) 

ергономічне планування кухні; 3) мінімізація декоративного оздоблення та 

текстилю.  

Гендерна модель сучасної господині дому кін. XIX – поч. XX ст. 

поступово трансформується, що демонструють проекти-взірці нових напрямків 

архітектури того часу, який проеткували для замовниць видатні архітектори 

(Л. Міс ван дер Рое, Ф. Ллойд Райт). Зауважимо, що проблематика фемінного 

простору пов’язана з патріархальністю архітектурної професії, тому 

колаборація між жінкою-замовницею та чоловіком-архітектором мала ключове 

значення для перебудови гендерної асиметрії житла. Самобутність жінок, їх 

ерудованість, унікальний життєвий досвід та активна соціальна позиція є 

визначальними для концептуальних ахітектурних рішень. Врозріз 

консервативним стереотипам, щодо ролі жінки, як “берегині” дому, фемінна 

ідентичність, набуває нових рис, таких як незалежність, продуктивна творча та 

інтелектуальна діяльність. Схожим чином трансформується фемінний простір 

житлової архітектури, який характеризується: 1) інтеграцією емансипованих 

поглядів в житловий простір, що продиктовано соціальною активністю жінки; 

2) креативний, новаторський підхід до стилістики та архітектурного образу 

житла; 3) розмиття меж між приватним / фемінним та публічним / маскулінним; 

4) використання відкритого планування, що створює платформу для соціальної 

взаємодії; 5) індивідуальний підхід. 

Таким чином, вихід за межі типових проектів для пошуку відповідного 

альтернативного простору, та активна участь жінок в архітектурній дискусії та 

проектуванні стимулювали інноваційний підхід у плануванні та дизайнерських 

рішеннях житла. Через створення та підтримку нових зв’язків просторової 

організації, архітектура йде далі від оперування формами до форсування 
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культурних та соціальних змін. Тому, трансформація фемінної ідентичності є 

важливою для соціальної складової архітектурного середовища. Гендерно-

свідоме проектування закликає поважати та відображати архітектурними 

методами багатогранність життєвого досвіду та індивідуальність потреб 

конкретної людини, насамперед жінки, поза зконструйованими соціальними 

ролями. 
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Аннотация 

В статье освещены архитектурно-дизайнерские разработки в жилой 

архитектуре конца XIX - I пол. XX вв., которые отражают социально 

сконструированую идентичность женщины. Приведены примеры гендерно-

ориентированных концептуальных теоретических концепций и моделей, 

направленных на адаптацию архитектурной среды к социальным изменениям. 

В работе рассмотрены гендерные аспекты пространства жилья, 

иллюстрирующие новаторское видение феминной идентичности. 

Ключевые слова: жилая архитектура и дизайн кон. XIX - I пол. XX в., 

новаторский, феминное пространство. 

Annotation 

The article highlights the architectural and design developments in the residential 

architecture of the late XIX – 1st half of XX centuries, that reflect the 

sociallyconstructed identity of woman. Examples of gender-oriented theoretical 

concepts are shown, as well as models, that aimed at adaptation of the architectural 

environment to social change. The article considers the gender aspects of residential 

space, which illustrate the innovative vision of feminine identity. 

Keywords: residential architecture and design of the late XIX – 1st half of 

XX centuries, innovative, feminine space. 
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УДК 726.1          Бачинська О.В. 

 старший викладач  

каф. інформаційних технологій в архітектурі КНУБА 

 

ЛЮТЕРАНИ І ЇХ МОЛИТОВНІ БУДИНКИ - КІРХИ 

 

Анотація: в статті розглядається еволюція архітектури лютеранських 

храмів – кірх та особливості кірхи у Києві. 

Ключові слова: кірха, Київ, архітектура, еволюція, стиль.  

 

Лютерани – одна з течій протестантизму, які мають свої храми. Їх кірхи 

відрізняються від інших протестантських молитовних споруд за зовнішнім 

образом. Саме тому цікаве для дослідження походження кірх та вивчення 

особливостей їх зовнішнього вигляду.  

В архітектурі храмів лютеран досліджувалася історія окремих споруд або 

частин храмів. Еволюція кірх в цілому раніше не розглядалася.  

Метою дослідження є еволюція формування лютеранських храмів – кірх 

та місця архітектури київської кірхи серед інших церков. 

В 16 сторіччі у Європі виник рух протидії католицизму. Люди були вкрай 

незадоволені тим, що робила католицька церква. Їх дратувало відпущення 

гріхів за гроші та багато інших речей. Криза Римо-Католицької церкви дійшла 

до краю і тоді з’явився лідер, який сформулював прагнення більшості.  

Мартін Лютер став цим лідером, з його діяльності народилася третя течія 

християнства – протестантизм. Він народився у Саксонії у 1483 р. Лютер був 

освіченою людиною і мав глибокі знання в галузі релігії. Спочатку він прийняв 

монахський сан і жив в Августинському монастирі м. Ерфурта. Потім навчався, 

отримав ступень доктора теології та викладав лекції про Біблію у м. 

Віттенберзі. Перебуваючи в складі Римо-католицької церкви, він звертав увагу 

на багато несправедливостей, недоступних для простим мирян. Саме через те, 

що його категорично не влаштовувала діяльність церкви, Лютер сформулював 

своє негативне ставлення до церковного оточення в своїй науковій праці. 

Критику діянь церкви і відношення до неї, складені на основі свого життєвого 

досвіду і знань, Мартін Лютер виклав у тезах. Його труд був опублікований 31 

жовтня 1517 року, і став доступний для всіх.  

Людину, яка насмілилася виступити проти церковних діянь, Римо-

католицька церква відлучила від своєї структури, намагаючись покарати. Але 

не очікувано для всіх, Лютера підтримала місцева німецька знать, яка розділила 

його погляди. Внаслідок цього розпочалася запекла боротьба за свободу 
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віросповідання у Німеччині та інших країнах, яка вилилася навіть у військове 

протистояння.  

Римо-католицька церква нав’язувала відновлення католицького 

богослужіння, але князі та вільні міста Німеччини виступили проти 

католицизму. Народженням протестантизму вважають 19 квітня 1529 р., дату 

коли німецька аристократія підтримала тези Мартіна Лютера. Вже після його 

смерті (у 1546 р.) 25 вересня 1555 р. був підписаний Аугсбурзький мир, у якому 

Аугсбурзьке віросповідання, тобто вчення Лютера, на землях Римської імперії 

було визнано офіційно [1]. 

Ці події стали початком формування третьої течії в християнстві – 

протестантизму. З моменту утворення протестантизм не був цілісним, він 

одночасно сформував три течії (деномінації), а з часом розсипався на величезну 

кількість проміжних і перехідних. Наступники Лютера назвали себе 

лютеранами, їх течія швидко вийшла за межі Німеччини і розповсюдилася, 

головним чином, у скандинавських країнах. Кожна окрема лютеранська 

організація – церква спочатку була незалежною. Але з зростанням контактів 

між різними країнами в світовому масштабі постало питання координації всіх 

лютеран у світі. Вже після Другої Світової війни був утворений єдиний центр 

лютеранської деномінації. Він корегує дії лютеран по всьому світу і надає 

можливість спілкування і обміну досвідом.   

Архітектура лютеранських кірх утворилася на основі католицького 

костьолу. Це парадоксальний факт, бо готичні церкви та костели уособлювали 

ворожий для лютеранства католицизм. Першими кірхами ставали готичні 

німецькі храми: існуючі споруди просто переходили з однієї віри до іншої. 

Вони так і зберегли свою сувору готичну архітектуру з усіма притаманними 

цьому стилю елементами (рис. 1, а-г). Їх майже не змінювали, відомо лише, що 

з одного храму винесли ікони, до яких неприязно ставилися лютерани [1]. І 

таких споруд на території Німеччини дуже багато.  

Існуючі на момент виникнення лютеранства німецькі храми були двох 

типів: з двома високими шпилями по обидва боки від входу або з одним 

шпилем над входом. Всі вони були симетричні, завдяки чому утворювався 

цілісний суворий вигляд головного фасаду. Якщо траплялися інші варіанти, то 

це були відхилення від вже відомої композиції храму. Два шпилі могли бути 

різної висоти – один високий, інший вкорочений (рис. 1, а–г). 

У подальшому лютерани почали зводити для себе нові храми, взявши за 

основу композиційні прийоми готичного собору: видовжену форму у вигляді 

ковчегу, скатні дахи, симетричну композицію об’єму, один чи два шпилі. З 

часом почали використовувати інші стилі, в яких в той час зводили споруди.  
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Саме так з’явилися кірхи у стилі бароко, криві лінії якого пом’якшили 

суворість образу симетричної композиції готичного храму. 

У процесі розвитку архітектури сакральних лютеранських споруд 

з’явилися будівлі з асиметричним розташуванням шпиля збоку від головного 

входу (рис. 1, е, ж, і). Асиметрія розширила можливості у формуванні об’єму 

храму та додала демократичності в образі. Цей єдиний шпиль став невід’ємним 

елементом кірхи. Він пройшов шлях перетворень від витягнутої готичної 

храмової форми до прямокутної міської башти з годинником, завершення якої 

могло бути різноманітним залежно від задуму архітектора. Також 

зустрічаються і готичні храми, і кірхи, які складалися з трьох споруд, 

притулених одна до одної як комплекс – храму, башти та невеличкого 

будиночка (рис. 1, ж).  

Кірхи зводили в різних архітектурних стилях, але більшість 

лютеранських храмів зберігає риси готики, як стилю, притаманного першим 

сакральним спорудам. Дуже багато храмів стилізованих під готику (рис. 1, д–

ж). Якщо використовували інші стилі, все одно втілювали риси готичних храмів 

від загальної видовженої форми і до деталей (рис. 1, з–й). В оформлені кірхи 

часто використовували вертикальні лінії, що імітували готику, характерні для 

цього стилю стрілчасті вікна, конструкції аркбутанів, що почали виконувати 

суто декоративну функцію, гострокутні скатні дахи, кругле вікно «роза» над 

входом. 

Таким чином, образ лютеранських молитовних будинків – кірх був 

створений під впливом готичного стилю німецьких храмів. Багато його рис 

закріпилися в образі церкви, як притаманні сакральній споруді і мандрують від 

одного храму до іншого в різних інтерпретаціях. 

Київ теж має свою кірху і зробив певний внесок в історію будівництва 

лютеранських храмів. Київ та територія України упродовж багатьох сторіч 

входили до складу Російської імперії. Тому усі процеси, що відбувалися у Росії, 

відбивалися і на історії міста також. До Російської імперії лютеранство 

потрапило з Німеччини та скандинавських держав під час першої хвилі 

розповсюдження ще за часів життя Мартіна Лютера. Цар Петро І, а потім 

імператриця Катерина Велика, намагаючись підштовхнути розвиток 

промисловості та культури, запрошували іноземців, особливо спеціалістів до 

своєї країни. У 1763 р. Катерина Велика навіть видала маніфест, який закликав 

іноземних громадян переїздити до її Росії. Для новоприбулих обіцяли свободу 

віросповідання та допомогу держави у будівництві їх церковних споруд [2].  

У середині ХVІІІ ст. декілька сімей лютеран з Німеччини прибули до 

Києва. Серед них був і аптекар Георг Бунге. Для навчання членів своєї сім’ї він 

запросив із Саксонії домашнього вчителя. В 1765 р. до міста приїхав молодий 
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та освічений фахівець Христофор Граль. Приїжджі фахівці з Німеччини часто 

збиралися своєю компанією, щоб поспілкуватися і обговорити останні новини. 

Христофор Граль так сподобався невеличкій діаспорі з 20 чоловік своєю 

релігійністю, що німці вирішили утворити общину і призначити його головою. 

І хоч їх було дуже мало, вже через два роки вони створили повноцінну 

релігійну парафію на чолі з пастором і духовним лідером. Вже до 1770 р. 

кількість лютеран у Києві збільшилася і становила більше 100 чоловік. Для 

релігійних відправ вони орендували приватний будинок у садибі аптеря Бунге, 

як засновника общини. В цьому найманому будинку і відбувалися лютеранські 

служби [2].  

Парафія збільшувалася і прагнула збудувати свою сакральну споруду. 

Потроху лютерани збирали гроші і нарешті змогли звести для себе перший 

храм в Києві. Він був дерев’яним і розташовувався на Подолі, в нижній частині 

Києва. Споруда носила ім’я імператриці Катерини Великої, за наказом якої 

було отримано дозвіл на будівництво першого лютеранського храму міста та 

призначений оклад її пасторам. В той же час нові німецькі сім’ї, які прибували 

до Києва, селилися в іншому районі міста. Вони обирали Печерськ, бо там 

краще було вести свої ділові справи. Ця частина Києва розвивалася окремо, на 

основі заміського монастиря Києво-Печерської лаври. Потім в цьому районі 

збудували укріплену цитадель і монастир став її частиною. Навколо 

розташовувалися поселення жителів міста. Але при тому, що район був доволі 

розвинений, він з’єднувався з основною частиною Києва ґрунтовою дорогою. 

Переміщуватися нею було можливо тільки влітку, весною, восени та взимку 

дорога розкисала і дві частини тодішнього Києва виявлялися відірвані одна від 

одної. Лютерани, які оселилися на Печерську хотіли відвідувати кірху на 

Подолі, але більшість року не могли цього зробити. Тому серед лютеранського 

колективу почалися дискусії про можливе перенесення сакральної споруди на 

Печерськ. Але життя внесло свої корективи. 

У 1811 р. величезна пожежа спопелила весь Поділ разом з дерев’яною 

лютеранською кірхою Св. Катерини. І німцям-лютеранам довелося з початку 

збирати гроші і будувати собі храм. У цей община чекала на нового пастора. 

Коли Юст Фрідріх Ейсман прибув до Києва, він активно взявся за вирішення 

проблем. Проводити богослужбові дії не було де. І місцевий генерал-майор 

Бегічев надав для цього декілька кімнат свого приватного житлового 

будинку [2]. 

Через деякий час влада Києва виділила ділянку на горі під будівництво 

кам’яної кірхи, де зовсім не було забудови. З погляду лютеранської общини це 

було дуже добре, бо унеможливлювало зникнення лютеранського молитовного 

дому та інших споруд при ній у міських пожежах (як у 1811 р.). Грошей було 
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зібрано мало тому лютерани прийняли рішення тимчасово збудувати дерев’яну 

споруду на кам’яному фундаменті. Будівництво розпочалося влітку 1812 р. Але 

на половині процесу будівництва гроші закінчилися. І тоді, щоб добудувати 

кірху, церковні старости взяли кредит, заклавши свої приватні будинки. 

Закінчену споруду освятили 1 грудня 1812 р. Поряд з нею розташовувалася 

квартира для пастора. Кредит, взятий для завершення будівництва, віддавали 

упродовж декількох років з пожертв прихожан та допомоги земляків. Турботою 

пастора Ейсмана у 1819 р. у кірху був придбаний орган, якого не вистачало для 

служби у лютеранській церкві [2].  

Пастор Ейсман, який прибув до Києва після трагічної втрати попередньої 

подільської кірхи у пожежі 1811 р., виявився людиною активною і з 

підприємницьким хистом. Він так вів справи, що з пожертв прихожан завжди 

залишалися гроші, які віддавали у кредит під проценти. Другою статтею доходу 

кірхи був катафалк, який орендували за потребою навіть православні та 

католики. Також збільшилися пожертви багатих прихожан. Лютеранська 

община з часом збільшилася і вже не вміщалася в існуючий молитовний 

будинок. Потроху і Київ розвивався. Між будинком пастора та кірхою проклали 

широку вулицю, яку назвали Лютеранською – на честь місцевих жителів і їх 

храму [2]. 

З 1852 р. почали збирати гроші на будівництво кам’яного лютеранського 

храму. Допомагали в цьому лютерани з інших російських і німецьких міст, а 

також кияни іншого віросповідання. Академік архітектор Штром подарував 

креслення майбутньої будівлі. Дружина старости Оттона Фреймана влаштувала 

лотерею. Для неї збирали цінні речі з багатих будинків, які потім можна було 

виграти. Їх дарували заможні лютерани та багаті жителі Києва, що належали до 

інших релігій. Церковні старости лютеран звернулися за допомогою до своїх 

земляків. Вельможні німці, що займали значні посади у Ризі, Санкт-Петербурзі 

та інших містах, розповсюджували лотерейні білети [2].  

Дуже цікава доля цієї лотереї. Гроші, зібрані від продажу білетів були 

витрачені на будівництво храму. Саму лотерею розігрували вже при відкритті 

новозбудованої споруди. Коли власники білетів отримали свої виграші, то 

виявилося, що серед речей було багато таких, які б підійшли для оформлення 

нової кірхи – підсвічники, картини на релігійні теми і багато іншого. Деякі 

щасливі власники виграшів подарували свої призи для прикрашання інтер’єру 

нового храму. А в когось викупили виграні в лотерею речі на невеличку 

суму [2]. 

У 1855 р. план майбутньої споруди затвердили на найвищому рівні 

держави. Влітку цього ж року заклали перший камінь в основу кам’яного храму 

зліва від дерев’яної кірхи. Усіх зібраних коштів та пожертвувань все одно не 
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вистачало на нову будівлю і тоді знову лютеранська община взяла позику, щоб 

закінчити так давно очікувану свою церкву [2].  

Освячення нової кірхи Св. Катерини відбулося 4 серпня 1857 р. Це було 

велике релігійне свято не тільки для лютеран, а й для всіх киян. На освячення 

зібралися всі вельможні представники лютеранської общини Києва та 

запрошені гості. Процедура розпочалася у домі пастора, потім процесія рушила 

до старої кірхи. У дерев’яній будівлі була виголошена вдячна і прощальна 

промова. Церковні діячі забрали посуд для релігійних дій та інші релігійні 

святині з вівтаря старого храму і попрямували у нову кірху. При відкритті 

дверей нової лютеранської церкви Св. Катерини її хор заспівав священний гімн. 

Процесія внесла у вівтар церковний посуд. Пройшла процедура освячення 

вівтаря та кафедри. Після промовлених слів вдячності усім благодійникам 

храму відбулася недільна служба та проповідь, які закінчилися гімнами подяки. 

Після цього для шановних лютеран та гостей був влаштований святковий обід у 

домі дворянського клубу [2].  

Нова будівля стала окрасою Києва, всі гості та члени общини відзначили 

витонченість, ясність її архітектурного рішення та дивовижну акустику (рис. 2). 

Невдовзі після освячення нова кірха отримала подарований купцем Кельном 

орган, виготовлений у м. Кельн, а недалеко було зведене училище з 

викладанням на німецькій мові для всіх бажаючих [2].  

Таким складним і довгим шляхом лютерани рівно 90 років йшли до 

створення своєї кірхи, єдиної на весь Київ, з утворення у 1767 р. общини з 20 

чоловік і пастором на її чолі і до общини з 328 чоловік у 1857 р. і моменту 

освячення кам’яного храму [2]. Таким чином, кірха збудована повністю на 

пожертви, причому не тільки лютеран, але й людей інших національностей і 

релігійних вірувань. Кияни не відвернулися від жителів міста німців–лютеран у 

складний для них час. Їм допомагали наданням приміщень для релігійних дій, 

грошами, дорогими речами для лотереї. Так само і німці запросили до свого 

училища всіх бажаючих.  

Кірха Св. Катерини збереглася упродовж руйнівного ХХ ст., коли на 

території Києва були знищені майже всі храми. У цей час в неї розорили 

інтер’єр і використовували її не за призначенням. На початку ХХІ ст. храм 

повернули київській лютеранській общині і відновили богослужіння. Її і досі 

можна побачити на вул. Лютеранській у центрі Києва, недалеко від головної 

міської вулиці Хрещатик (рис. 2).  

Особливість київської кірхи Св. Катерини в тому, що вона – єдиний храм 

лютеран на все місто і навколишні території. Це храм діаспори, яка відірвана 

від своєї рідної землі, як острівець – від материка. Місцеві німці-лютерани 

жили не серед своїх земляків, а серед зовсім іншого народу з історією і  
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традиціями, що сильно відрізняються від їхніх. Психологія німців, життя та 

побут піддавалися впливу київського клімату, особливостей життя, місцевих 

традицій. Саме тому через покоління діаспора поступово змінювалася, 

пристосовуючись до умов проживання. Також на відстані події на території 

рідної країни сприймаються зовсім інакше, рідна земля стає дорогою і 

цінується будь-який зв'язок з нею. Тому і храми діаспори можуть сильно 

відрізнятися від сакральних споруд, розташованих на території материнської 

землі. З одного боку вони можуть піддаватися впливу архітектурних форм 

місцевих релігій, світської архітектури та архітектурних шкіл. З другого боку 

діаспора може закладати туди форми храму з рідної території, але при цьому 

трансформувати їх через своє сприйняття. 

Так само і Київська кірха сильно відрізняється від німецьких споруд. В 

історичних джерелах її називали готичною [2], у сучасних її стиль визначають 

як неороманський [3]. Загалом в її архітектурі дуже мало елементів, 

притаманних улюбленому стилю лютеран – готиці. Кірха не має одного з 

головних елементів лютеранського храму – башти. Причиною відсутності 

важливого елементу може бути нестача грошей, бо київській общині німців-

лютеран було дуже важко зібрати необхідну суму на будівництво храму. А 

зведення башти вимагало додаткового фінансування. Відсутні гострі кути у її 

формах. Скатний дах має більш плавний схил, вікна та вхід, завершені 

циркульними, а не стрілчастими арками, відсутні виражені вертикальні тяги. З 

готики запозичена кількість ярусів фасаду та розташування вікон з обох боків 

від входу. Вікно «роза», що є символом готичного фасаду, перетворилося на 

маленьке кругле віконечко у квадратному обрамлені. Кірха Св. Катерини має 

певну спорідненість зі стилем лютеранських церков. Але внаслідок змін в 

архітектурному рішенні втратила спрямування усієї споруди уверх за подобою 

готичних костьолів і стала більш схожою на приватний київський будиночок. 

Особливо цю схожість підкреслили циркульні завершення вікон та входу і 

пояси з арочок, які є широко вживаними у фасадах київської забудови.  

Саме схожість з київською міською архітектурою дозволила сакральній 

споруді гармонійно вписатися в міське середовище. Кірха – не характерна 

сакральна будівля для Києва, її форми могли вступити в протидію з місцевою 

архітектурою і викликати неприйняття місцевим населенням. Але в її 

будівництві допомагали жителі міста інших релігій і зовнішній вигляд храму 

знаходиться під сильним впливом місцевої архітектури. Саме тому німецька 

сакральна споруда вписалася в архітектурне середовище гармонійно, а місцеві 

жителі вважали її рідною для міста.  

Таким чином, архітектура кірх походить від готичних німецьких соборів і 

знаходиться під активним впливом готики. Деякі риси готичної архітектури 
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стали символом сакрального образу кірхи. Структура фасаду, башта або шпиль, 

вікно «роза», стрілчасті вікна, аркбутани, вертикальні гострі лінії фасаду і 

багато іншого зберігаються в архітектурі кірхи, навіть якщо вона збудована в 

іншому стилі, який суттєво відрізняється від готики. 

Київська кірха належить парафії діаспори німців-лютеран в Україні. Вона 

за зовнішнім виглядом сильно вирізняється з ряду німецьких кірх. У її 

будівництві допомагали кияни, які сповідували інші релігії. Також її 

архітектурний стиль знаходиться під сильним впливом місцевої архітектурної 

школи. І саме через це сакральна будівля вписалася в середовище міста 

гармонійно, прикрасила місто і всім сподобалася.  
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Аннотация 

В статье рассматривается эволюция архитектуры лютеранских храмов – 

кирх и особенности кирхи в Киеве. 

Ключевые слова: кирха, Киев, архитектура, эволюция, стиль.  

 

The summary 

The evolution of the architecture of the Lutheran churches – the Kirche and the 

features of the Kirche in Kyiv are considered in clause. 

Key words: the Kirche, Kyiv, architecture, evolution, style. 

 

 

O. V. Bachynska 

Lutherans and their prayer houses - the kirches 

 

 

http://foto-planeta.com/photo/330964.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%82
http://toto.flagatrip.ru/photo_files/tag/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кирха_памяти_королевы_Луизы


Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 

49 

УДК 72.01         Дубинський В. П. 

Доктор архітектури, професор Харківського національного університету 

міського господарства ім. О.М. Бекетова 

Несен А. А. 

Аспірант каф. АБіСДАС Харківського національного університету 

міського господарства ім. О.М. Бекетова 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМУВАННЯ 

ВІЗУАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

СУЧАСНОГО МІСТА 

 

Анотація: у статті в узагальненому вигляді аналізується формування 

візуально-комунікаційного середовища сучасного міста. Наведено точки зору 

архітекторів та дизайнерів, вчених в галузі кібернетики, які досліджували 

візуально-комунікаційні властивості середовища сучасного міста. 

Розглядається візуально-комунікаційне середовище як складна багаторівнева 

система взаємозв'язку візуально-комунікаційного "каркасу" і візуально-

комунікаційної "тканини", які сформовані засобами і методами інтерактивних 

технологій. 

Ключові слова: візуально-комунікаційне середовище, візуально-

комунікаційні технології, візуально-комунікаційний "каркас", візуально-

комунікаційна "тканина", інноваційні технології, інтелектуальна архітектура 

 

Постановка проблеми. Одним з найважливіших аспектів формування 

сучасного архітектурного середовища стає його зв'язок з віртуальним 

простором, подальший розвиток якого відбувається в широкому впровадженні 

інтелектуальних систем на основі інформаційних технологій. У сукупності з 

пристроями, інформаційні технології дозволяють створити унікальне 

архітектурне середовище, здатне адаптуватися не тільки до умов, що 

змінюються, які відбуваються завдяки процесам життєдіяльності людини, але й 

ефективно організовувати функціональні процеси як в архітектурному, так і в 

віртуальному просторі. Та разом з тим, проектування та впровадження таких 

об'єктів і технологій носить доволі спонтанний характер через відсутність 

теоретичної бази і загального розуміння візуально-комунікаційного середовища 

як архітектурно-композиційної системи, що потребує професійної уваги і 

уточнення. Характеристика формування візуально-комунікаційного середовища 

сучасного міста є дуже актуальною та своєчасною проблемою в архітектурі. 

Обґрунтування актуальності. Характеристика композиційної 

структури візуально-комунікаційного середовища має значення для 
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архітектурно-просторового формування сучасного міста і комплексного 

вирішення проблеми адаптації людини у якісно новому міському середовищі. 

Ступінь розробленості проблеми. В дослідженні запропонованої в 

даній статті проблеми аналізувалися роботи таких вчених: Гордона Паска [1], 

Іона Фрідмана [2], В. Броуді , Н. Негропонте [3], [4], Костенко А. Я. [6], 

Добріциної І.А [7], Гаврюшкіна А. В. [8], Єсаулова Г. В. [9], Дашкевича О. В. 

[10], Дубинського В. П. [11], [12] та деяких інших. Виявлені в даній статті 

характеристики формування візуально-комунікаційного середовища міста 

перекликаються з вищезгаданими розробками. 

Виклад основного матеріалу. В даний час інформаційні технології 

застосовуються в усіх сферах людської діяльності. Сфера архітектурного 

проектування не стає винятком. На всіх етапах свого розвитку людство 

прагнуло створити найкращі засоби і методи обміну інформацією, для 

подолання часових, мовних, просторових та інших бар'єрів. Під впливом потреб 

суспільства і з застосуванням новітніх технологій змінювалася форма 

інформаційних засобів, їх художня та функціональна роль в архітектурі. У вік 

науково-технічної революції вони досягли повної незалежності від традиційної 

архітектурної форми, виділяючись в самостійний клас засобів організації 

просторових систем. 

Щодня простір трансформується, насичуючись інноваційними 

технологіями та засобами комунікації. Формуються нові, динамічні, 

інноваційні, здатні до адаптації та еволюції середовища. Візуально-

комунікаційне середовище є одним із таких. 

Що ж таке візуально-комунікаційне середовище? В даний час серед 

фахівців перерахованих областей відсутнє усталене визначення даного терміну. 

Багато дослідників рідко використовують поняття "візуально-комунікаційне 

середовище", частіше вживається термін "інформаційне середовище", 

"адаптивна архітектура" або "інтелектуальна архітектура". 

Вперше трактування "інтелектуальної архітектури" як комунікаційно 

відкритої системи виникає в теоретичних дослідженнях і практичних розробках 

кінця 60-х років в країнах Європи. Британський кібернетик Гордон Паск в своїй 

роботі "Нариси про кібернетику" запропонував модель інтерактивного 

середовища, що поєднує якості реального та віртуального, в якій "комп'ютерні 

системи, матеріали та простір вступають в діалог з їх користувачем, маючи 

широкі можливості його вивчення та пристосування до його потреб". [1] 

Концепція архітектури, що легко реагує на зміни в навколишньому 

середовищі, стала центральною темою авангардних течій після Другої світової 

війни; яка прагнула до створення унікальної міської інфраструктури, що 

відповідає індивідуальним потребам, та архітектури, що постійно розвивається 
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соціально, екологічно та технологічно. Французький архітектор Іон Фрідман, 

засновник та керівник Групи мобільної архітектури (GIAM), присвятив себе 

розробці нових "рухомих" міських структур. Його теоретичні дослідження 

втілилися в повноцінну проектну пропозицію "Місто в просторі", яка 

передбачала створення замкнутого, гнучкого простору та тимчасових споруд 

("агломерацій"), що мають можливість перебудовуватися в разі потреби. 

Фрідман вважав, що класична архітектура недооцінює городянина, і породжує 

підпорядковану посередність. У своїх теоріях він виступав за чільну роль 

індивіда у відносинах з міським тілом - "Структури, що утворюють місто, 

повинні бути скелетами, що заповнюються відповідно до індивідуальних 

побажань жителів". [2] 

Розвиток "інтелектуальної архітектури" як інформаційно відкритої, 

самоорганізуючої кібернетичної системи, було частково досліджено В. Броуді, 

який пропонував комплексне, цілеспрямоване і активне середовище в 

дослідженні "Проектування інтелектуальних середовищ". Публікація 

розкривала можливість створення за допомогою комп'ютерних медіа 

технологій комплексної самоорганізуючої інтелектуальної системи. Існування 

подібного середовища передбачалося Броуді як в віртуальних, так і в 

фактичних поняттях, вона описувалася як концепція "м'якої архітектури" (soft 

architecture). Броуді підкреслював, що можливості інтелектуального 

середовища полягають не тільки в реагуванні, а й в розумінні потреб 

користувача, складених з простих відповідей на питання цього середовища. 

Ступінь участі залежить від можливостей середовища, її здібностей 

передбачити потреби користувача, заснованої на попередньому досвіді. [6] 

Перший, хто ввів поняття адаптивної (реагуючої) архітектури (responsive 

architecture) був американський інформатик Ніколас Негропонте. Наукові 

інтереси Негропонте пов'язані не стільки з архітектурою, скільки з штучним 

інтелектом і озвучені в його книгах "Архітектурна машина"; "Машина м'якої 

архітектури". Вони являють собою перші спроби визначення «реагуючої 

архітектури». Негропонте припускає, що «реагуюча архітектура» є природним 

продуктом інтеграції комп'ютерних технологій в простір і структури сучасного 

міста. [3], [4], [5] 

Мухін В.М. присвятив своє дисертаційне дослідження розробці 

теоретичних і методичних основ засобів масової візуальної інформації (ЗМВІ). 

Результатом дослідження є класифікація ЗМВІ в архітектурі, заснована на 

суттєвих ознаках, що характеризують ЗМВІ як елемент архітектурно-

просторового середовища міста. 

Костенко А.Я. у роботі "Засоби інформації в архітектурі" здійснює 

спроби визначення методів проектування засобів відображення візуальної 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 

52 

інформації як елементів окремої будівлі, комплексу, міста. Костенко говорить 

про те, що "науково-технічний прогрес, вдосконалення структури міст значно 

розширили функціональну і просторову роль інформації у формуванні міського 

середовища. Виконуючи функції пропаганди, орієнтації, інформування та 

реклами, засоби інформації отримали самостійні форми організації, набули 

якісно нового рівня технічного та архітектурного рішення" [6]. У книзі також 

дається аналіз розвитку засобів інформації в архітектурі і підкреслюється, що 

до винаходу книгодрукування архітектура була єдиним накопичувачем та 

джерелом інформації. 

Особливості взаємодії засобів інформації з архітектурою міста розглядає 

Добріцина І.А.: "В проектній практиці термін "системи візуальної комунікації" 

(іноді – засоби візуальної комунікації або просто візуальні комунікації) 

використовується головним чином в значенні комплексів, що складаються з 

графічних знаків, написів, систем колірного кодування, і призначених для 

орієнтації масового споживача в різних середовищах – на транспорті, у 

відкритій міському середовищі, в інтер'єрах об'єктів громадського призначення 

та ін.". [7] 

Гаврюшкін А. В. в дисертаційному дослідженні "Інформаційно-

орієнтаційні аспекти дизайну міського середовища" (2010) виявляє проблему 

орієнтації людини в міському просторі. Автор вважає, що сучасне місто занадто 

складне для розуміння, тому що перенасичене формами інформації, що 

використовують найрізноманітніші "носії" (від простих знаків та написів до 

мультимедійних систем). Гаврюшкін намагається виявити методи, засоби та 

варіанти «орієнтаційного» (інформаційного) впливу системи матеріальних 

об'єктів та форм міських просторів різного масштабу і походження (в тому 

числі композиційного ладу простору) на людину. [8] 

Розглядаючи розвиток "розумних систем" Єсаулов Г.В. визначив, що їх 

функціонування побудовано на використанні інформаційно-комунікаційних 

технологіях. Етапність їх розвитку позначена термінами «розумний будинок» і 

«розумне місто». Автор систематизує можливість інформаційно-

комунікаційних технологій в організації середовища на трьох рівнях: "система 

розселення-місто-дім". [9] 

Дашкевич О.В. визначає візуальні комунікації як систему візуально-

графічних знаків і рішень, яка "покликана вирішувати завдання забезпечення 

орієнтації, втамування інформаційного голоду, регулювання поведінки людини 

в конкретних предметно-просторових ситуаціях". Автор стверджує, що 

проектування системи візуальних комунікацій стосується промислового, 

графічного та середовищного дизайну, синтезуючи прийоми всіх трьох сфер 

або застосовуючи їх окремо. [10] 
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Дубинський В.П. досліджував світло-кольорове середовище як 

інноваційний об'єкт архітектурного проектування, що виконує цілий ряд 

функцій у сприйнятті людиною навколишнього середовища (психофізіологічну, 

естетичну, соціальну, комунікаційну). Функціонування світло-кольорового 

середовища забезпечується приладами та пристроями штучного освітлення, які 

повинні відповідати сучасним естетичним вимогам в різний час доби (вдень і 

ввечері), оскільки вони є активними елементами формування просторового 

середовища міста. Але також ці пристрої водночас виконують роль об'єктів 

формування системи візуально-комунікаційного середовища - підсвічування 

транспортних покажчиків, покажчиків входів в громадські будівлі, метро, 

стоянок та ін. [11], [12] 

Аналіз вищенаведених точок зору про характеристику формування 

візуально-комунікаційного середовища сучасного міста показав, що автори 

розглядають візуально-комунікаційне середовище з позиції однієї її 

функціональної характеристики: орієнтації, накопичувача інформації, 

інформування тощо, не розглядаючи її в цілому та комплексно. Також 

неосвітлені питання використання інноваційних технологій та різноманітних 

медіа-засобів, що є дуже актуальними в цифрову епоху. Превалюють спонтанні 

рішення через відсутність теоретичної бази по даній проблематиці. 

Структуро-формуючими елементами візуально-комунікаційного 

середовища є візуально-комунікаційний "каркас" та візуально-комунікаційна 

"тканина". 

Візуально-комунікаційний "каркас"– це основний засіб виявлення і 

формування візуально-комунікаційного середовища сучасного міста, який чітко 

виявляє ієрархію композиційних осей та візуально-комунікаційних вузлів. 

Візуально-комунікаційна "тканина"– це ті інформаційні елементи, 

візуальні засоби та об'єкти, що нанизуються на візуально-комунікаційний 

"каркас" міста. 

 

Висновки. Аналіз теоретичних праць в галузі вивчення візуально-

комунікаційного середовища сучасного міста показав, що архітектура стає не 

тільки реальністю, яку ми бачимо, але вона стає живим організмом, який ми 

сприймаємо всіма органами почуттів. На сьогодні комп'ютерні технології 

активно впроваджуються в архітектуру, що сприяє створенню унікальної 

візуально-комунікаційної тканини міста. Ця тканина є не просто 

трансформованою системою, а гнучкою, здатною змінюватися в режимі 

реального часу і пристосовуватися до запитів людини та різних процесів його 

життєдіяльності. 
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Візуально-комунікаційне середовище-це складна багаторівнева система 

взаємозв'язку візуально-комунікаційного "каркасу" і візуально-комунікаційної 

"тканини", які сформовані засобами і методами інтерактивних технологій. Це 

унікальне середовище вимагає особливої уваги: воно представляє знакову і 

текстову інформацію в новому вигляді, укладаючи її в штучні цифрові 

програмні візуальні оболонки. Тому вивчення цього середовища безумовно 

актуально і вимагає глибоких професійних досліджень, що можливо вирішити 

тільки на основі розробленого комплексного візуально-комунікаційного 

генерального плану міста. 
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Аннотация 

В статье в обобщенном виде анализируется формирование визуально-

коммуникационной среды современного города. Приведены точки зрения 

архитекторов и дизайнеров, ученых в области кибернетики, которые 

исследовали визуально-коммуникационные особенности среды современного 

города. Рассматривается визуально-коммуникационная среда как сложная 

многоуровневая система взаимосвязи визуально-коммуникационного "каркаса" 

и визуально-коммуникационной "ткани", которые сформированы средствами и 

методами интерактивных технологий. 

Ключевые слова: визуально-коммуникационная среда, визуально-

коммуникационные технологии, визуально-коммуникационный "каркас", 

визуально-коммуникационная "ткань", инновационные технологии, 

интеллектуальная архитектура. 

 

Annotation 

In the article, in a generalized form, is considered the formation of the visual 

and communication environment of a modern city. It shows the points of view of 

architects and designers, scientists in the field of cybernetics, which are explored the 

visual and communication features of the environment of the modern city. The 

visual-communication environment is considered as a complex multi-level system of 

interrelation between the visual communication "frame" and the visual-

communication "tissue", which are formed by means and methods of interactive 

technologies. 

Keywords: visual-communication environment, visual-communication 

technology, visual-communication "frame", visual-communication "tissue", 

innovative technologies, intellectual architecture  
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Description of formation visual-communication environment of the modern city 
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Основ архітектури та АП КНУБіА 

 

ІНТЕР’ЄР НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Анотація: в статті розглядаються напрямки в розвитку інтер’єрів, для 

формування яких задіяні новітні технології: мультимедійні, інтерактивні, 

віртуальні та 3-Dтехнології. Пропонується ілюстративний ряд інтер’єрів до 

кожного з напрямків. 

Ключові слова: інтер’єр, інтерактивна поверхня, мультимедійні, новітні 

технології,декоративна, розважальна, інформаційні функції. 

 

Інтер’єри, що утворені завдяки використанню новітніх технологій не 

можуть вважатись стилем – це напрямок в сучасному дизайн-проектуванні. 

Пропонується класифікація інтер’єрів цього напрямку за ознаками 

технологічних підходів, функцій і засобів. (Рис. 1). 

Рис. 1. Класифікація інтер’єрів новітніх технологій 

за різновидом технологій, функцією і засобами використання. 
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По суті, інтерактивні технології включаються в більш широке поняття – 

мультимедійних, які, в свою чергу, є частиною високотехнологічних цифрових 

технологій. Не вдаючись в технічні подробиці і різновиди мультимедійних 

технологій, розглянемо варіанти їх використання в інтер’єрі.Медійна поверхня 

змінює  контури і колір абстрактного малюнку. Виникає уявлення того, що 

стіна хвилеобразно рухається, завдяки саме цьому декоративному ефекту 

інтер’єр салону з продажу автомобілів «Мерседес» збагачується і привертає 

увагу пішоходів навіть через вітринне скло. (Рис. 2 А). 

Поверхня, що має мультимедійне оснащення, може мати і чисто 

декоративну функцію (рис. 2 Б), і декоративно-композиційну – виконуючи роль 

композиційного центру (рис. 2 В). Ну і, звичайно, рекламну. Вона може бути 

розташована на будь-якій поверхні: на стінах, підлозі, стелі, колонах і навіть на 

меблях. (Рис. 2 Г, Д).Інтерактивні поверхні можуть змінювати колір, 

насиченість світла і малюнок, реагуючи на дотик, голос, або просто рух на 

Рис. 6 .  

 

Рис. 2 . А- Салон «Мерседес». 

Берлін; Б -  мультимедійна 

поверхня на колонах, що має суто 

декоративну функцію; В –торгі-

вельназала при музеї Сваровські». 

Інсбрук, Австрі;. Г – мультиме-

дійна поверхня на меблях і 

інтерактивна підлога і стеля; 

 Д - інтерактивна дзеркальна 

стеля з інформаційною функцією. 

А Б 

В Г 

Д 
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відстані. Інтерактивна стеля, що направляє і інформує відвідувачів, наприклад 

виставковому комплексі. Скляна стеля - це лише половина концепту 

«ThePositiveFloor» від interfaceFLOR. Другу його половину становлять 

спеціальні екрани, спрямовані вгору, які будуть розташовуватися у верхній 

частині виставкових стендів. На екранах цих, за задумом авторів ідеї, будуть 

відображатися назви компаній, що беруть участь у виставці, якась інформація 

про них, презентаційні відеоролики. За допомогою подібних екранів можна 

транслювати і рекламу[4]. (Рис. 2 Д). 

Ресторан MOJOCuisine (Тайвань) має унікальний інтерактивний дизайн 

інтер'єру. Столики ресторану замість звичайних стільниць обладнані 

сенсорними екранами, датчики яких дозволяють відкривати меню, оформляти 

замовлення, змінювати цифрову «скатертину», запитувати рахунок і 

оплачувати його, а ще грати в ігри, дивитися рекламні оголошення і багато 

іншого.[1] (Рис. 3). 

До останнього часу ще ніхто не намагався використовувати технології 

тривимірного друку в архітектурі та мистецтві. Першими в цій справі 

виступили дизайнери Майкл Хансмейері Бенджамін Ділленберджер. Вони 

створили першу в світі кімнату, інтер'єр якої виготовлений за допомогою 

технологій тривимірного принтера. Інтер'єр кімнати відтворено в тривимірному 

друку в стилі бароко. Інсталяція містить мільйони дрібних деталей і поверхонь, 

виконаних з високою точністю, важить близько 11 тонн, має розміри 3.35 метра 

у висоту і 15.85 метра в ширину. Кімната була "надрукована" за допомогою 

дрібного піску, змішаного з матеріалом. В результаті, зовні структура стін не 

відрізняється від каменя-пісковику, мармуру або гіпсу [5]. (Рис. 4). 

Бюро BIG запропонувало концепцію нового музею природознавства в 

Копенгагені. Замовником робіт виступили Міністерство енергетики та 

будівництва Данії і Копенгагенського університету. Головна ідея архітекторів - 

спроектовано не споруду і навіть не комплекс будівель, а рукотворний 

ландшафт площею 38 000 кв. м, який об'єднає території музею і Ботанічного 

саду в центрі датської столиці. Основний виставковий простір музею - це так 

званий зал Великого кита, розташований на першому підземному рівні. Тут, в 

приміщенні з другим світлом, будуть представлені скелети копалин і сучасних 

тварин, знайдені археологами і палеонтологами на території різних країн.[6]. 

Розглянемо можливості використання напряму віртуальних технологій. 

Музей може виставляти і віртуальні об’єкти, в 3Dтехнології, або голограми, 

наприклад, доісторичних тварин, що реконструйовані в первісному вигляді. 

(Рис. 5). 
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Рис. 3. Ресторан з інтерактивними поверхнями столів. 

 

Рис.4 . Інтер’єр у стилі Бароко з використанням новітніх технологій  

3-Dдруку. 

  

 

 

 

Рис. 5 . 

Проект інтер’єрів 

природознавчого музею 

в Копенгагені. Данія. 
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У сучасному світі всі напрямки новітніх технологій тільки набувають 

розвитку. Прикладів використання мультимедійних і інтерактивних поверхонь 

досить багато, але вони носять стосовно інтер’єру так би мовити, 

фрагментарний характер застосування. Перспективи інтер’єру з використанням 

запропонованих новітніх технологій неосяжні. І людство, будемо сподіватись, 

використає ці можливості для подальшого розвитку дизайнерско-інтер’єрного 

мистецтва. Стаття не претендує на вичерпність інформації що до переліку всіх 

новітніх технологій, які  можливо було б використати для підвищення 

виразності інтер’єру і, тим більше, до їх можливостей в засобах і прийомах 

застосування, однак, хотілось би розширити світ сприйняття і можливостей 

перед нашим юним поколінням, що йде нам на зміну.  
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1. http://lazutin.com.ua/ru/intereryi-restoranov/interaktivnyiy-dizayn-restorana-

mojo-icuisine.html 

2. http://dizainmania.com/neobychnoe/interaktivnyj-dizajn-sten-v-magazine-

detskoj-obuvi.html 

3. http://www.novate.ru/blogs/080211/16776/коридор в клеточку 

4. https://sites.google.com/site/oksanalaxtionova/tehnologii информационный 

потолок 

5. http://www.vzavtra.net/stroitelnye-texnologii/pervaya-v-mire-3d-pechatnaya-

komnata-vypolnena-v-stile-barokko.html  3D кімната 

6. http://surfingbird.ru/surf/boI3eB055музей в Копенгагені 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются направления в развитии интерьеров, для 

формирования которых задействованы новейшие технологии: 

мультимедийные, интерактивные, виртуальные и 3-D технологии. Предлагается 

иллюстративный ряд интерьеров к каждому из направлений. 

Ключевые слова: интерьер, интерактивная поверхность, мультимедийные, 

новейшие технологии, декоративная, развлекательная, информационные 

функции. 

Abstract 

The article examines trends of interior development, which formed with involving 

new technologies: multimedia, interactive, virtual and 3-D technologies. 

Interiorproposedseveralillustrationsforeachoftheareas. 

Keywords: interior, interactive surface, multimedia, new technologies, decorative, 

entertainment, information functions. 
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Interior of the modern technologies. 
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ДЕЯКІ ПЕРВИННІ ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТРАДИЦІЙНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ХРАМОБУДУВАННЯ 

 

Анотація: у статті розглядаються деякі характерні приклади первинних 

форм територіальної організазації традиційного храмобудуванняУкраїни. 
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Серед найпомітніших тенденцій у розвитку сучасного зодчества особливе 

місце посідають надзвичайно різноманітні за своїм характером пошуки тих чи 

інших версій нового регіонального стилю (середземноморського, балеарського, 

тайського, тропічного та ін.) як своєрідна реакція на дедалі більшу глобалізацію 

практично всіх ланок життя суспільства (і, зокрема, уніфікацію архітектурного 

середовища) [1]. Незважаючи на появу цілої низки цікавих творів зазначеного 

спрямування, більшість цих спроб не відрізняється цілеспрямованим системним 

характером, відштовхуючись, як правило, від інтуітивного сприйняття кожним 

зодчим особливого етнокультурного, архітектурно-ландшафтного та художньо-

стильового контексту об’єкта проектування. Цілком природно, що розрізнений, 

суб’єктивний та здебільшого разовий характер подібних пошуків свідчить про 

доцільність звернення майстрів сучасної архітектури до багатовікового досвіду 

будівельного мистецтва і, зокрема, більш уважного вивчення закономірностей 

формування його усталеної в часі територіальної організації. 

Особливий інтерес в цьому відношенні становлять, зокрема, дослідження 

територіальних відмінностей у традиційній будівельній культурі, яка у багатьох 

країнах світу (і, зокрема, в Україні) знайшла своє відображення у різноманітних 

типах дерев’яних споруд (громадських, житлових, господарських, інженерних, 

фортифікаційних тощо). Найбільший інтерес серед них викликає у дослідників 

традиційне культове будівництво, що цілком природно з погляду на винятково 

важливу роль сакральних споруд та сакральної функції в цілому у житті будь-

якого суспільства незалежно від різниці у розвитку його соціально-економічних 

відносин, відмінностей політичного устрою або етноконфесійних особливостей. 

Не заглиблюючись у досить складну і неоднорідну картину розвитку історико-

архітектурної регіоналістики, необхідно відзначити, що вивчення традицйного 

вітчизняного храмобудування в цьому аспекті має свою особливу і надзвичайно 

насичену історію, детальніше розглянуту автором в іншому дослідженні [2].  
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Найбільш важливий висновок цього дослідження полягає, на наш погляд, 

у тому, що територіальна організація традиційного сакрального будівництва 

України відрізняється особливим ієрархічним характером, утворюючи досить 

складну систему різних регіональних шкіл, менших за масштабами локальних 

течій та невеликих будівельних осередків. На жаль, ці важливі спостереження і 

висновки охоплюють тільки деякі райони Українських Карпат, Волині, Полісся 

і, певною мірою, Слобожанщини, в той час як регіональне осмислення таких 

своєрідних в культурно-історичному та архітектурно-художньому відношеннях 

регіонів України як Полілля, Наддніпрянщина, Буковина або Погориння і досі 

залищається на рівні констатації суто загальних характеристик традиційного 

храмобудування на території вищезгаданих історичних областей. Аніскільки не 

заперечуючи необхідності вивчення цього явища у такому класичному ракурсі, 

нижче ми спробуємо зупинитися на виявленні його первинних основ, тим паче 

що подібний «погляд знизу» цілком відповідає найновітнішим тенденціям та 

напрямам зарубіжної та вітчизняної історіографії на зразок «нової локальної 

історії» або «мікроісторії» [3]. 

Слід зазначити, що виявлення первинних форм територіальної організації 

традиційного сакрального будівництва України, як і дослідження цього явища в 

цілому, багато в чому ускладнюється його недостатнім і досить фрагментарним 

відображенням у допоміжних джерелах (археологічних, літературних, архівних, 

іконографічних). На відміну від інших історичних видів будівель (насамперед, 

мурованих), існуючі відомості про будівництво українських дерев’яних храмів 

вичерпуються нечисельними контрактами, описами, стилізованими малюнками 

або кресленнями окремих споруд, не даючи цілісних уявлень про багатовікову 

еволюцію і, тим паче, внутрішню структуру цього унікального явища. До цього 

слід додати,  що попри виняткову історичну цінність вищезгаданих допоміжних 

джерел, вони, як правило, не фіксують особливих ознак і деталей архітектурно-

художнього і конструктивного рішення кожної будівлі, пов’язаних з діяльністю 

певного народного майстра або будівельного осередку. За таких обставин чи не 

єдиною об’єктивною підставою для виявлення первинних форм територіальної 

організації традиційного храмобудування залишається такий загальновизнаний 

і перевірений багатьма поколіннями дослідників цього явища метод вивчення і 

оцінки старовинних зразків дерев’яного зодчества як їх натурне обстеження [4].  

Незважаючи на первинний і багато в чому емпірічний характер подібних 

досліджень саме вони доволили виявити цілу низку невеликих, споріднених в 

архітектурно-художньому та конструктивному відношеннях груп дерев’яних 

храмів, які слід пов’язувати з початковими формами територіальної організації 

традиційного храмобудування України. Чи не найбільш показовими в цьому 

відношенні є три зведені майже водночас (40-і рр. ХІХ ст.) та розташовані в 
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межах порівняно невеликого географічного ареалу сакральні будівлі – церква 

Параскеви у Липках 1841 р. Гощанського району, Михайлівська церква 1843 р. 

у Поліському (кол. Погоріловка) Березнівського району (обидві – Рівненської 

області) та церква Різдва Богородиці 1847 р. Новоград-Волинського району на 

Житомирщині (рис.1). «Найстаршою» серед них є архітектурна пам’ятка у селі 

Липки, яка являє собою класичний тридільний одноверхий храм волинського 

типу з гранчастою апсидою, а також властивими для класицистичного етапу 

розвитку цієї регіональної архітектурної  школи приземкуватими пропорціями 

та деяким спрощенням декоративно-пластичного рішення. Разом з тим, церква 

Параскеви відрізняється дещо нетрадиційним рішенням примішення ризниці, 

північна стіна якої завдяки витягнутим в плані пропорціям сприймається як 

органічне продовження північної стіни центрального об’єму, надаючи загальній 

компоції пам’ятки більш цілісного та завершеного вигляду. 

 

Рис.1. Будівлі народного майстра Івана Ничипорука: церква Параскеви 1841 р. 

у с.Липках на Рівненщині (ліворуч); Михайлівська церкви 1843 р. у с.Поліському 

Рівненської області (в центрі); церква Різдва Богородиці 1847 р. у с.Жолобному 

на Житомирщині.  

Через два роки у розташованому у 12 км від Липок селі Погоріловка 

(зараз Поліське) було зведено Михайлівську церкву, яка незважаючи на більш 

просту, ніж у розглянутій вище пам’ятці, прямокутну в плані форму вівтарного 

зрубу, повторила не лише композиційну схему тридільного одноверхого храму, 

але й використаний в ній своєрідний прийом влаштування ризниці. І, нарешті, у 

1847 році у селі Жолобне на Житомирщині (у 30 км від Липок) з’явився ще 

один, третій, зразок дерев’яного храму з ризницею липківського типу – церква 

Різдва Богородиці, зведена згідно з архівними джерелами «майстром селянином 

с.Липок Рівненського повіту Іваном Ничипоруком» [5]. Наукова цінність цього 
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архівного свідчення полягає не тільки у тому, що воно повертає нам з минулого 

ім’я ще одного народного будівничого, але й пояснює причини виділених нами 

вище спільних рис в архітектурі храмів у Липках, Поліському та Жолобному, 

пов’язаних з діяльністю цього майстра. 

Як зазначалося раніше, подібні історичні свідчення зустрічаються досить 

рідко і головними підставами для виявлення найпростіших форм територіальної 

організації традиційного вітчизняного храмобудування, як правило, виступають 

три фактори: а) наявність спільних і, що не менш важливо, екслюзивних рис в 

архітектурно-художньому та конструктивному рішенні порівнюваних храмів; 

б) порівняно невеликі географічні відстані між ними і в) незначні відмінності у 

хронології їхнього будівництва. Зазначеним вимогам цілком вілповідають, на 

наш погляд, два зведені неподалік від міста Дубно (в південно-західній частині 

Рівненської області) сторіччям раніше від щойно розглянутих пам’яток храми – 

Миколаївська церква 1740 р. у селі Студянка та Вознесенська церква 1741 р. у 

селі Шепетин (рис.2). Попри певні відмінності у первісній структурі цих споруд 

(триверхої у першому та одноверхої у другому випадках) та їх пізніші ремонти, 

обидва храми відрізняються назвичайно цікавою конструкцією склепінчастого 

перекриття центрального зрубу. Унікальність зазначеної конструкції полягає у 

тому, що ширина рубленого залому вище його основи починає збільшуватися, 

повторюючи зовнішню форму центрального верху з характерним бароковим 

ковніром. Подібний прийом влаштування склепінчастого перекриття в жодному  

іншому дерев’яному храмі України, крім щойно згаданих, не зафіксований, що 

дозволяє пов’язувати будівництво церков у Студянці та Шепетині з особливою 

авторською манерою одного майстра (поки що, нажаль, безіменного). 

 

Рис.2. Миколаївська церква 1740 р. у с.Студянці Рівненcької області (ліворуч, 

реконструкція автора) і Вознесенська церква 1741 р. у с.Шепетині Рівненської 

області (в центрі та праворуч).   
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Не менш показовим в цьому відношенні є порівняння двох розташованих 

неподалік від міста Рівне на відстані 5 км одна від одної пам’яток дерев’яного 

зодчества XVIII ст. – Димитрівської церкви 1757 р. у Городищі і Михайлівської 

церкви  1767 р. у Великому Житині. Як і в розглянутих вище прикладах, обидва 

храми зведені за однаковою композиційною схемою, складаючись з послідовно 

розташованих з заходу на схід приміщень бабинця та нави чотирикутної в плані 

форми, а також гранчастого вівтаря. Досить традиційно вирішене й перекриття 

східного і центрального зрубів, яке в першому випадку являє собою найбільш 

простий, однозаломний, варіант верху восьмикутної в плані форми, а в другому 

– більш складну конструкцію верху рубленого восьмигранного верху з двома 

заломами. Зовсім інакше в обох пам’ятках вирішене перекриття західного зрубу 

у вигляді невисокої каркасної бані з плоскою стелею в інтер’єрі, яка ззовні до 

найменших деталей повторює форму і пропорції однозаломного склепінчастого 

верху над їх східним зрубом. Звичайно ж, копіювання в каркасній конструкції 

зовнішньої форми рублених верхів відоме і в деяких інших лерев’яних храмах 

України, проте цей прийом, як правило, використовується над обома бічними 

зрубами, не порушуючи тим самим традиційної для них симетрії в організації 

внутрішнього простору та конструктивній схемі будівлі. «Порушення» згаданої 

традиції водночас у городищенському і великожитинському храмах, як і решта 

перелічених вище ознак їхньої спорідненості (в архітектурі, місці і хронології 

будівництва тощо), знов-таки дозволяють пов’язувати їхню появу з діяльністю 

одного майстра. 

Звичайно, перелік таких невеликих споріднених груп дерев’яних храмів, 

ототожнюваних в цій статті з первинними формами територіальної організації 

традиційного вітчизняного храмобудування, можна ьуло б продовжувати і далі. 

Проте не менший інтерес в цьому відношенні становлять деякі унікальні зразки 

українського дерев’яного зодчества, для яких (принаймні, поки що) не вдалося 

знайти будь-яких архітектурних аналогів і, тим паче, їхнього місця у структурі 

досліджуваного феномену. З погляду на неодноразово згадуваний нами раніше 

критерій нестандартності і навіть часткової невідповідності подібних будівель 

класичним канонам традиційного храмобудування України кращого прикладу 

такої пам’ятки ніж Покровська церква 1711 р. у с.Збитині Дубнівського району 

Рівненської області не знайти (рис. 3). Попри досить поширений в цій частині 

Волині тип тридільного одноверхого храму, поздовжні розміри західного зрубу 

пам’ятки в плані помітно поступаються поперечним, перетворюючи бабинець 

збитинської церкви на незвично малий для цього приміщення і, певною мірою, 

другорядний елемент її загальної композиції. Ця обставина не в останню чергу 

обумовила композиційне «посилення» західного об’єму храму в середині ХІХ 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 

66 

ст. прибудовою до нього розвиненого чотириколонного портика з трикутним 

фронтоном у вінчанні, пізніше додатково обшитого шалівкою. 

Проте чи не найбільший інтерес у Покровській церкві викликає своєрідна 

конструкція рубленого перекриття приміщення нави, хоча ззовні воно мало чим 

відрізняється від традиційних верхів у дерев’яних храмах волинського типу. І 

лише в інтер’єрі будівлі з’ясовується, що виявлена на її фасадах восьмерикова 

основа масивного рубленого залому з двома круглими віконцями у північній та 

південній стінах є суто декоративною, являючи собою нижню частину єдиного 

восьмикутного в плані склепінчастого перекриття центрального зрубу. Важливо 

відзначити, що такий незавершений, рудиментарний, варіант рубленого верху 

не зафіксований в жодній іншій пам’ятці української дерев’яної архітектури, 

що в комплексі з рідкісною двозаломною конструкцією горішнього восьмерика 

дозволяє віднести описану церкву у Збитині до унікальних зразків традиційного 

вітчизняного храмобудування. При цьому особливу увагу слід звернути на те, 

що зазначені вище індивідуальні риси Покровської церкви, як і більшості інших 

згаданих у статті дерев’яних храмів, простежуються переважно в інтер’єрі цих 

будівель і були виявлені насамперед завдяки їх натурному обстеженню. 

 

 

Рис.3. Покровська церква 1711 р. у с.Збитині Рівненської області. 

Не меншої уваги заслуговує також ще одна спільна для всіх наведених 

нами вище прикладів риса – найскладнішим за своїм архітектурно-художнім 

рішенням, як правило, виступала найстарша у кожній з виділених груп храмів 

будівля. У першому випадку, наприклад, липківська церква відрізняється від  

дерев’яних храмів у Поліському та Жолобному більш вишуканою, гранчастою 
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формою вівтарного зрубу і складнішим, криволінійним, завершенням віконних 

отворів. Ще більш помітною в цьому відношенні була (до реконструкції др.пол. 

ХІХ ст.) перевага студянської церкви над шепетинською, що визначалося не 

лише складнішою формою віконних отворів, але й влаштуванням над її східним 

і західним зрубами двох додаткових верхів. Ця ж закономірність простежується 

і при порівнянні сакральних будівель третьої виділеної нами у статті групи – у 

Городищі та Великому Житині, перша з яких відрізняється від другої рубленою 

конструкцією горішнього восьмерика над навою, складнішою формою віконних 

отворів і, що найважливіше, влаштуванням вишуканої фігурної арки-вирізу між 

приміщеннями нави і бабинця. Звичайно, подібну закономірність можна було б 

пояснити звичайним збігом обставин, проте наймовірнішою її причиною слід 

визнати використання певного вдалого за своєю архітектурним рішенням храму 

в якості зразка для зведення інших сакральних будівель та формування завдяки 

цьому ще однієї локальної групи українських дерев’яних церков. 

Підсумовуючи наведену нами у статті низку прикладів «мікроаналізу» (за 

влучним визначенням відомої київської дослідниці Я.Верменич) традиційного 

вітчизняного храмобудування у регіональному аспекті, не можна не звернути 

увагу на досить вузькі географічні межі ареалу порівнюваних вище сакральних 

будівель, які за рідким винятком охоплюють лише незначну частину сучасної 

Рівненської області. Подібне обмеження ареалу дослідження є, на наш погляд, 

цілком правомірним, адже ця територія відповідає історичному  Погоринню – 

унікальній системі невеликих удільних князівств (Острозького, Дубровицького, 

Степанського, Пересопницького тощо), яка існувала ще в добу Середньовіччя 

вздовж стародавнього погоринського шляху. Завдяки вигідному розташуванню 

ця своєрідна конфедерація потужних міст-держав на зразок Острога або Дубна 

на протязі багатьох століть знаходилася в епіцентрі найважливіших процесів та 

подій торговельльно-економічного, політичного і культурно-мистецького життя 

тогочасної Європи, відіграючи помітну роль і в розвитку української культури. 

Ця особливість вищезгаданого регіону, помножена на універсальний характер 

найголовніших закономірностей багатовікової еволюції української дерев’яної 

архітектури, дозволяє розглядати Погориння в якості надзвичайно важливого, 

хоч і малодослідженого джерела для вивчення первинних форм територіальної 

організації всього традиційного вітчизняного храмобудування в цілому. Крім 

того, подальше вивчення зазначеного феномену в цьому аспекті може істотно 

вплинути на існуючі зараз уявлення про взаємозв’язок між індивідуальним та 

колективним чинниками у творчості народних будівничих, спростувавши тим 

самим дещо застаріле і спрощене протиставлення професіоналізму і аматорства 

у традиційній будівельній культурі України.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые характерные примеры первичных 

форм территориальной организации традиционного сакрального строительства 

Украины. 

Ключевые слова: первичный, традиционный, сакральный, строительство, 

территориальный, организация. 

 

Summary 

The article describes some charactrristic examples of primary forms of the 

territorial organization in traditional sacral building of Ukraine. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК ТА КОНЦЕПЦІЯ СТІЙКОГО 

РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ 

 

Анотація: у статті розглядаються основні етапи формування 

архітектурних напрямків, що базуються на ідеях екопідходу та концепції 

сталого розвитку. В даному дослідженні була зроблена спроба дати визначення 

поняттям екоархітектури та сталої архітектури, виявлено їх спільні риси та 

відмінності, для того щоб охарактеризувати роль та місце цих напрямків в 

сучасній архітектурній професії. 

Ключові слова: екологічний напрямок, сталий розвиток, екологічна криза, 

екоархітектура, стійка архітектура, енергоефективність, системний підхід, 

інтерактивна система 

 

В останнє десятиліття тема охорони навколишнього середовища та 

економії природних ресурсів є надзвичайно актуальною на тлі розгорнутої 

світової системної кризи. В наш час екологічний напрям та концепцію 

сталого розвитку вважають одними с найбільш перспективних стратегій на 

шляху до подолання кризового стану в світі. У сучасній архітектурній науці 

існують такі поняття як екоархітектура та стійка архітектура. Необхідно 

зауважити, що ці терміни не мають усталених і чітких визначень, 

спостерігаються часті їх взаємозамінюваність та відсутність розуміння 

відмінностей між цими архітектурними напрямами. Тому автор вважає за 

необхідне дати більш чітку характеристику поняттям екоархітектури та стійкої 

архітектури, визначити притаманний їм основні прийоми, способи та техніки 

архітектурного проектування.  

У другій половині ХХ ст. антропогенне навантаження на природні 

екосистеми продовжило зростати. У 70-і роки світовою спільнотою була 

визнана криза світового розвитку, яка передусім була позначена екологічною 

кризою. Характерними рисами кризи вважають: загрозу глобального 

потепління, забруднення навколишнього середовища, кризу перевиробництва, 

розвиток атомної промисловості, винищення невідновлюваних ресурсів, 

перенаселення, кризу духовних та втрату традиційних цінностей, глобалізацію, 

зникнення унікальних культур.  
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В 1972 році неурядова організація «Римський клуб» публічно звернула 

увагу всесвітнього загалу на глобальні проблеми сучасності в доповіді «Межі 

зростання». Ця доповідь містила висновки даних попередніх досліджень про те, 

що межі демографічного та економічного зростання в найближчі півстоліття 

будуть досягнуті. Такі негативні прогнози створили необхідність у формуванні 

нової ідеології, що мала б на меті змінити існуючу світову парадигму для 

збереження природи та планетарних ресурсів в напрямі екологізації діяльності 

людства. Згодом Генеральна Асамблея ООН заснувала  Міжнародну (Світову) 

Комісію з навколишнього середовища і розвитку (1983 р.). В 1987 році комісія 

оприлюднила звіт про результати своєї праці у доповіді «Наше спільне 

майбутнє», в якому її голова Гру Гарлем Брундтланд вперше представив нову 

концепцію «сталого розвитку», як альтернативу розвитку, заснованого на 

необмеженому економічному зростанні. «Сталий розвиток - це розвиток, при 

якому нинішні покоління задовольняють свої потреби, при цьому, не ставлячи 

під загрозу, можливість задовольняти потреби майбутніх поколінь». І вже в 

1992 році концепція СР була офіційно прийнята і взята на озброєння світовою 

спільнотою в кількості 177 країн і 35 міжурядових організацій на Міжнародній 

Конференції ООН по Навколишньому середовищу та розвитку в Ріо-де-

Жанейро. 

Архітектура ввібрала в себе екологічні ідеї та ідеї сталого розвитку, які 

з'явилися в 70-і роки XX століття. Утворилися такі напрямки як екоархітектури 

та стійка архітектура. Екологічна архітектура заснована на стратегіях захисту 

навколишнього середовища і розвиває ідеї доцільного «розумного» 

використання природних ресурсів та мінімізації негативних впливів урбанізації 

на навколишнє середовище. У 1993 році на Всесвітньому конгресі архітекторів 

вперше пролунала думка про відповідальність архітекторів за якість життя 

людей в штучному, відірваному від природи середовищі сучасних міст. «У нас 

є обов'язки як у архітекторів, але у нас є ще великі обов'язки як у людей», - 

сказав Річард Роджерс, один з архітекторів, які виступали з доповіддю на 

Всесвітньому конгресі. Тому до відповідальності за необдумані просторові 

рішення, негуманне формоутворення споруд і будівель, незбалансовані 

ландшафтно-природні стратегії, які призводять до соціальних і психологічних 

проблем, додалася відповідальність архітектора за використання неякісних та 

шкідливих технологій будівництва, екологічно небезпечних матеріалів, 

неконструктивних інженерних рішень. Екоархітектура висловлює ідеї 

енергоефективності будівель та архітектурного середовища, прагне до 

незалежності та автономності від централізованих мереж. Така архітектура не 

повинна порушувати планетарний гомеостаз, мусить володіти енергетичною 

самодостатністю і не мати негативного впливу на природу та людину. У 
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більшій мірі екологічна архітектура заснована на можливостях сучасних 

високих технологій, що з’явилися в результаті пошуку інновацій в сфері 

гармонізації архітектурного середовища. Сьогодні розрізняють такі найбільш 

відомі типи екологічних будівель:  енергоефективна будівля; пасивна будівля;  

біокліматична будівля; інтелектуальна або розумна будівля; будівля високих 

технологій; здорова будівля; екологічна, життєпідтримуюча будівля [7]. 

У 1980-і роки екологічні заходи стосувалися головним чином вирішення 

енергетичних та технічних питань. З появою концепції стійкого розвитку 

архітектурному загалу стало зрозуміло, що використання високих технологій 

замало за для створення середовища життя людей високої якості та досягнення 

результатів у подоланні системної світової кризи [8]. Довгий шлях пройшла 

концепція стійкого розвитку в процесі свого становлення. Це досить ясно 

демонструють три моделі стійкого розвитку, які поступово з’являлися по мірі 

надходження змін у концепцію (рис. 1.). 

Рис. 1. Існуючі моделі стійкого розвитку. 

Перша стратегія розвитку, що отримала назву модель «Міккі Маус», 

базується на ідеях необмеженого економічного зростання. Питання довкілля та 

соціуму в ній носять другорядний характер. Подібна модель розвитку 

суспільства була домінуючою з другої половини XVIII століття до 70-х років 

XX століття. Принципи збереження природи втілились у наступній моделі 

сталого розвитку, назва якої - «сильна модель». В ній задачі збереження 

навколишнього середовища були покликані оцінювати та направляти діяльність 

у соціальній та економічній сферах. У 2005 році Міжнародний саміт ООН 

затвердив триєдину схему «взаємозалежних та взаємодоповнюючих аспектів» 
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сталого розвитку [10]. З цього часу утворилася «слабка модель», в якій 

економічний, соціальний розвиток та сфера захисту навколишнього середовища 

знаходяться в рівнозначних позиціях, тому модель носить збалансований 

характер. Деякі дослідники стверджують, що трьох аспектів концепції сталого 

розвитку недостатньо для того, щоб відобразити складності регулювання 

сучасного суспільства. Четвертим елементом називають сферу культури. В 

Загальній декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття (2001 р.) зазначено 

наступне: «... культурне різноманіття є так само необхідним для людства, як 

біорозмаїття для живої природи". Воно є "одним з джерел розвитку 

майбутнього не тільки у векторі економічного зростання, та як засіб, що 

забезпечує повноцінне інтелектуальне, емоційне, моральне та духовне життя» 

[3]. Архітектура, як інструмент втілення ідей концепції сталого розвитку, може 

забезпечити рівновагу системи з чотирьох елементів. Це може статися у 

випадку, коли за допомогою архітектурних прийомів суспільству будуть надані 

всі необхідні функції та їх життєві процеси будуть спрямовані у напрямі 

сталого розвитку. Міжнародний союз архітекторів поставив перед собою 

завдання зробити світ «стійким за проектом». У грудні 2009 року в 

Копенгагенської декларації були виділені основні стратегії «стійкості за 

проектом» [8]. Виходячи з тексту декларації необхідно зазначити: що стратегія 

сталості за проектом має поширюватися на всі сфери та стадії проектування, у 

тому числі на експлуатацію на утилізацію будівлі; вона схвалює використання 

відновлюваної енергії, максимально доцільних екологічних технологій та 

«здорових» матеріалів. Стале проектування має бути частиною комплексної 

інтерактивної системи, параметри якої мають враховувати показники 

природного, соціального, економічного та культурного середовищ. Стратегія  

«стійкості за проектом» полягає в тому, щоб архітектурними методами 

покращити існуючу ситуацію, а саме сприяти збереженню природної та 

культурної спадщини території та вплинути на подальший розвиток соціальних 

на економічних аспектів.  

Стійка архітектура має покликання вирішувати великий діапазон 

проблем, як світового, так та місцевого характерів. Для реалізації великої 

кількості пріоритетів «архітектура мусить всюди застосовувати системний 

підхід та комплексні методи, починаючи від споруд невеликого масштабу та аж 

до зведення міст та регіонального планування» [8].  

Необхідно відмітити Комплексний Процес Проектування (IDP) - 

методику, яка в 2005 році була детально розглянута на Всесвітній конференції 

стійкого будівництва в Токіо (SB05Tokyo). Ця методика була розроблена на 

кафедрі архітектури та дизайну в Aalborg University Ольборг в Данії під назвою 

- «комплексний метод функціонального, конструктивного та художнього 
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проектування». Це універсальний метод, який поєднує науку та практику. Він 

дозволяє органічно поєднати всі види діяльності, які впливають на отримання 

кінцевого продукту - архітектурного проекту, та як наслідок забезпечити 

проектування просторового середовища життєдіяльності людини. 

З огляду на диференціацію окремих областей науки та техніки, метод 

комплексного проектування має здійснювати інтеграцію, тісний зв'язок 

окремих технічних та наукових знань, поєднати вирішальні тенденції розвитку 

архітектури, техніки та науки, нові матеріали та конструкції, філософські 

погляди та ідеали [1].  

Варто зазначити, що ретельне та продумане архітектурне проектування 

геометрії споруд, вибір просторової стратегії, в поєднанні з відповідними 

матеріалами, обладнанням та функціональним розподілом, можуть зменшити 

витрачання ресурсів, викиди парникових газів та загальний негативний вплив 

на навколишнє середовище на 50 - 80% [8]. 

Таким чином, необхідно розділяти такі поняття як екоархітектура та 

стійка архітектура. Екоархітектури розглядає питання захисту природного 

середовища від надмірних забруднень, а також сприяє скороченню (економії) 

споживання невідновлюваних природних ресурсів. Стійка архітектура крім 

питань екології покликана вирішувати більший спектр проблем, як світового, 

так і місцевого характерів. Аспекти економіки, політики і культури в 

архітектурному проектуванні мають рівнозначні позиції і несуть збалансований 

характер. СА відрізняє повсюдне застосування цілісних підходів і комплексних 

методів на всіх етапах проектування від споруд невеликого масштабу до 

зведення міст і регіонального планування. Концепція сталого розвитку сприяє 

формуванню законів збереження балансу природного і штучного, а також їх 

ефективному застосуванню. 
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ДОЛЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ХРАМОБУДУВАННЯ ВОЛИНІ 

МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ У ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯХ: 

КОНСТРУЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПАМ’ЯТАННЯ 

 

Анотація: римо-католицьке храмобудування міжвоєнного періоду (1921-

1939) на Волині репрезентує одне з втілень національної ідеї і відображає 

тогочасні державотворчі процеси в Другій Польській Республіці. Впродовж ІІ-ї 

пол. ХХ століття ця спадщина залишалась недооціненою. Головною причиною 

переважно негативного ставлення були обставини суспільно-політичного та 

ідеологічного змісту і, як наслідок – відсутність належної оцінки і охорони цих 

об’єктів зі сторони держави. У статті розглянуті три моделі ставлення до 

спадщини римо-католицького храмобудування в контексті конструювання 

колективної пам’яті суспільства у міжвоєнний, повоєнний періоди та в умовах 

незалежної України. Перша з них - «пригадування»-«пам’ять-«забуття», друга - 

«забуття», третя - «пам’ять»-«культурний діалог». Кожна з проаналізованих 

моделей засвідчує визначальну роль у збереженні спадщини римо-

католицького храмобудування двох компліментарних чинників – «забуття» 

(руйнування) і «пам’яті» (збереження, трансляції). 

Ключові слова: архітектура, римо-католицький костел, пам’ять, 

ідентичність, Волинь. 

 

Постановка проблеми. Збереження храмобудівної спадщини минулого 

залишається в Україні гострою проблемою впродовж усього періоду 

незалежності з 1991 року. Масив пам’яток на території держави в цілому, їх 

історико-мистецька цінність потребує як подальших досліджень, так і 

системних пам’яткоохоронних заходів. У першу чергу це стосується римо-

католицьких костелів, що походять з міжвоєнного періоду (1921-1939 рр.) і 

розташовуються на території Західної України
1
. Особливий інтерес у цьому 

                                                           

1
 Території Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, північної частини 

Тернопільської областей. 
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контексті являє архітектурне надбання Волині
2
. Короткий період між Першою 

та Другою світовими війнами залишив тут храми, які вплинули на розвиток 

архітектурного образу населених пунктів регіону, змінили характер та 

семантику середовища, підкреслюючи включення Волині у загальнопольський 

контекст суспільного розвитку. Водночас, у той час реалізовувалось і 

комплементарне завдання – збереження і фахова охорона історично цінних 

римо-католицьких костелів та їх ансамблів. 

Храмобудівна спадщина міжвоєнної доби регіону є особливо важливою і 

показовою, зважаючи на ряд обставин. По-перше, специфічними були суспільні 

умови її формування і наступного функціонування впродовж ХХ – поч. ХХІ ст.. 

Ця архітектура створювалась на «зламі епох» і за неповні сто років свого 

існування пережила ще два соціокультурні «злами» – повоєнний радянський 

період та період становлення української державності, що відобразилось на 

інтерпретації спадщини на кожному з етапів. По-друге, римо-католицькі храми 

унаочнювали політику державотворення в мультинаціональній Другій Речі 

Посполитій та специфіку її поширення на Волині, у першу чергу, через 

політику у духовній сфері (підкреслення спадкоємності духовних цінностей 

титульного етносу і їх екстраполяцію на місцевий соціум). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Можна констатувати, що 

впродовж попередніх десятиліть спадщина римо-католицького храмобудування 

Волині міжвоєнного двадцятиліття залишалася недооціненою. Причинами 

недостатньої уваги або навіть її ігнорування зі сторони українських вчених та 

держави були не тільки порівняно незначна «часова віддаль» від епохи, з якою 

ідентифікуються пам’ятки та фрагментарність попередніх наукових 

досліджень, важкодоступність частини першоджерел для опрацювання й 

аналізу, але й обставини ідеолого-політичного та соціокультурного змісту. 

Проблемам конструювання колективної, історичної, культурної пам’яті в 

соціумі присвячено концептуальні праці зарубіжних і вітчизняних вчених 

П.Нора 1, А.Васильєва 2, Л.Нагорної 29 та ін. Окремі аспекти трансляції 

ідеологічних та соціокультурних смислів в урбанізованому середовищі 

розглянуті у роботах Є.Сарапіної 7 та Ю.Зерній 30 та ін.  

Формулювання цілей статті. Окреслення критеріїв відбору та надання 

об’єктам римо-католицького храмобудування статусу спадщини (або відмови 

від визнання такого статусу) – тобто конструювання моделей їх сприйняття та 

існування на різних історичних етапах впродовж ХХ – початку ХХІ ст. – мета 

                                                           

2
 Тут Волинь розглядається як регіон, розташований в адміністративно-територіальних 

межах Волинського воєводства  та південної частини Поліського воєводства Другої Речі 

Посполитої.  
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даного дослідження. Для її досягнення доцільно розглянути долю римо-

католицьких храмів Волині, створених у міжвоєнну добу, а також особливості 

та цілі відновлення у 1920-30-х роках багатьох костелів, збудованих в регіоні у 

попередні століття. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Модель І. «Пригадування» - 

«Пам’ять» - «Забуття» (1921-1939 рр.). 

Основною причиною «розквіту пам’яті» впродовж 1920-30-х рр. стала 

деколонізація Польщі і вихід з-під впливу Російської та Німецької імперій, що 

розділяли її народ і територію. Реконструювання  минулого  було  чи  не 

головним інструментом легітимізації польської державності, базисом для 

побудови майбутнього, складовою утвердження національно-громадянської 

ідентичності. Подібний підхід, як зазначає французький історик П.Нора, 

диктував, «щó необхідно втримати з минулого для підготовки майбутнього; 

саме в цьому вбачався сенс сьогодення» [1]. 

Перед державою постало завдання реконструкції колективної пам’яті
3
 

соціальних спільнот (тут – етнічних/релігійних), які населяли державу. Зусилля 

спрямовувалась на формування нового соціокультурного простору і втілення 

нової парадигми «пам’ятті-забуття». Фундатор сучасних студій колективної 

пам’яті французький соціолог М.Хальбвакс зазначав, що в колективній пам’яті 

події минулого повинні вибудовуватись і інтерпретуватись так, щоб члени 

соціальної спільноти впізнавали себе на кожному етапі історії, відчували те чи 

інше минуле як «своє». Для цього історичні факти повинні входити в культурну 

пам’ять
4
 групи, вибудовуватись відповідно до принципів історичної 

спадковості, континуальності. Для цього можуть використовуватись різні 

наративні стратегії: апеляції до незмінних місць, просторів, матеріальних 

об’єктів, пам’ятників і реліквій, зв’язок з якими проголошується для даної 

групи природним, нерозривним і таким, який необхідно підтримувати і 

відновлювати. Історія країни повинна складатися так, щоб у ній не було перерв, 

щоб це була «та ж країна», «той самий народ» на різних історичних етапах [2, 

c.64]. Як відомо, Друга Річ Посполита успадкували характерну для попередніх 

історичних періодів неоднорідність етнічної структури населення, де меншини 

                                                           

3
 Колективна пам'ять (за М.Хальбваксом), що формується штучно, під чиїсь групові 

інтереси, неминуче супроводиться руйнуванням історичної пам'яті, бо витісняє з неї цілі 

пласти історії, які не узгоджуються із пануючими у даному суспільстві стереотипами [25, 

c.82]. Історична пам'ять, за Л.Нагорною, зазвичай  розглядається як сукупність 

різноманітних (донаукових, наукових, квазі-наукових та інших) знань та масових уявлень 

соціуму про спільне минуле [25, c.62-63]. 
4
 Культурна пам'ять трактується як особлива символічна форма передачі культурних 

смислів за допомогою знаків і символів [25, c.62-63]. 
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складали близько 40% усього населення [3, c.125]. У Волинському воєводстві 

кількісна перевага непольського населення була більш ніж очевидною – 83.2%. 

Статистичні дані свідчать, що у 1921 р. поляки – як представники титульного 

етносу – були другою за чисельністю етнічною групою (16.8%) після українців 

(68.4%) Третє місце посідали євреї – 10.5%, німців налічувалось – 1.7%, 

білорусів – 0.1% [4, с.358, 382]. Міста Волині часів Другої Речі Посполитої 

також були багатонаціональними (57% мешканців - євреї, 22% - українці, 16% - 

поляки, 3% - росіяни, 1% - німці, 1% - чехи [5, с.75]). Волинське село 

залишалося заповідником української етнічної самобутності: у 1921 р. 76.2% 

селян були етнічними українцями [6, с.79], а основним критерієм їх 

національної самоідентифікації була релігія. 

Як і наприкінці ХVІІІ ст., після входження до складу Росії частини 

території Першої Речі Посполитої, на початку 1920-х рр., після політично-

територіальної реінтеграції земель до складу Другої Речі Посполитої (в тому 

числі, Волині), відбувались активні процеси руйнування існуючих ціннісних 

орієнтирів і формування нової системи цінностей під впливом державної 

ідеології, закріплення їх у свідомості усіх громадян, незалежно від етнічного 

походження. 

Культурний розрив, що утворився між сучасністю і минулим в свідомості 

представників титульного етносу Другої Речі Посполитої – поляків – і окремих 

етносів в її складі, на початку ХХ ст. необхідно було долати шляхом пошуку 

історичних зв’язків з попередніми епохами. І поки формування нової системи 

цінностей не завершилось вираженням в усталеній формі, втіленням культурної 

пам’яті і матеріальним підтвердженням зв’язків з минулим ставали «залишки» 

або «сліди» – схожі на ще не усвідомлену мимовільну пам’ять, що поєднують 

пригадування і забуття [7, с.18-19]. У контексті даного дослідження такими 

були об’єкти архітектурної спадщини попередніх історичних епох. Складність 

процесу «пригадування» минулого на  Волині полягала у виділенні таких 

універсальних за своєю семантикою пам’яток-«слідів», які б представляли не 

тільки індивідуальну, але й насамперед «колективну» біографію регіону. Це 

дозволяло б усім громадянам ідентифікувати як із сьогоденням, так і з минулим 

Польської держави (або окремих її регіонів): «Кожному громадянину, який 

любить свою країну і її минуле, повинні бути дорогими історичні пам’ятки і 

пам’ятки минулого, яким після різних історичних катаклізмів, а в останній 

період – окупантів, а також бурі всесвітньої війни, зараз у відродженій Речі 

Посполитій загрожує повна руїна і знищення» [8, с.61]. Окрім того, важливою 

передумовою створення єдиної політичної нації було конструювання спільних 

спогадів усіх етнічних груп: «усвідомлення спільного минулого створює 

відчуття єдності і солідарності у сьогоденні» [2, с.61]. 
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Одразу зауважимо, що цієї мети так і не вдалося досягти. Однією з 

головних причини стала соціальна модель співжиття етнічних груп на засаді 

польської суспільно-культурної гегемонії, запропонована державою для 

Волині, де поляки перебували у виразній меншості. На противагу 

сформованому до 1917 р. міфу про Україну, як «законну» частину Росії, що не 

має власної національної ідентичності, польським аргументом у територіальній 

суперечці стала ідея культурно-цивілізаційного месіанства («кресова ідея 

Оплоту і Місії») стосовно східних територій в контексті обрання Польщею 

західноєвропейського шляху розвитку. У романтизуванні минулого і пафосі 

звеличення колишніх звитяг, пропагуванні культури титульної нації чітко 

проглядалось прагнення до створення нової національного міфології, в якій 

значення кресів змінювалось з історичного на ідеологічне [9, с.39]. З точки зору 

побудови національної держави, подібна стратегія була цілком логічною і 

обґрунтованою, однак не прийнятною для більшості приєднаних східних 

територій, адже насправді передбачала культурну і духовну асиміляцію 

народів, що її населяли. Зокрема, зміна формального лідера серед національних 

меншин у волинському соціумі суттєво загострила проблеми міжетнічних 

(міжконфесійних) взаємин. 

Для влади було важливо нівелювати російські впливи, що залишались на 

Волині достатньо сильними впродовж усього міжвоєнного періоду. Ця 

проблема набула особливої гостроти в духовній сфері. «Почуття образи» за 

утиски і гоніння римо-католицького Костелу в Російській імперії протягом ХІХ 

ст. спричинило до радикалізації концепцій у сфері державної політики стосовно 

усіх національних менших й конфесій. Засади державотворення передбачали 

мононаціональну ідеологію стосовно мультинаціонального населення, а 

основою державної єдності мала стати єдність віросповідна. Тобто, державні 

органи розцінювали католицизм як націєтворчий чинник [10, с.62]. Як польська 

держава, так і римо-католицький Костел розпочали боротьбу за Волинь: перша 

мала на меті «зміцнення польськості» у всіх її виявах для інтеграції регіону в 

державний організм Речі Посполитої, другий прагнув повернути втрачені 

духовні і матеріальні позиції. Кінцевим соціально-політичним результатом 

мало стати обмеження територіального і духовного впливу православної 

Церкви, а, натомість, поширення ареалу впливу римо-католицького Костелу. 

Тому, пріоритетними об’єктами нового будівництва на Волині були саме 

римо-католицькі костели як носії ознак національної та релігійної ідентичності. 

Аналогічну мету переслідував процес ревіндикації давніх храмів (зокрема, 

переданих у ХІХ ст. у розпорядження Російської Православної церкви), 

відбудова зруйнованих під час Першої світової війни, повернення як першим, 

так і другим первинного вигляду і функції. Тобто, рівноважним завданням була 
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пам’яткоохоронна діяльність, результати якої стали частиною культурного 

спадку Другої Речі Посполитої. До реалізації були прийняті пам’яткоохоронні 

концепції, які репрезентували справу відбудови пам’яток (в тому числі, 

оборонних комплексів, палацових ансамблів, житлової забудови і т.д.) як 

невід’ємну складову духовного відродження і зміцнення польської нації: «Нам 

загрожує духовне виродження, якщо в цей історичний момент не врятуємо 

нашу національну культуру і не забезпечимо основ для її майбутнього» [11, с.8-

9]. Наголос на соціокультурній місії відбудови спадщини, що розглядалась як 

елемент системи національних цінностей, обґрунтовував саме такий шлях: 

відроджені об’єкти є візуалізацією індивідуальних рис національної культури і 

джерелом мотивів для розвитку мистецтва, одним з головних засобів 

історичного і національного виховання [12, с.22]. 

Таким чином, модель ставлення до архітектурної спадщини у міжвоєнний 

період можна сформулювати як «пригадування»-«пам’ять»-«забуття». 

Перший елемент тріади – «пригадування» – в тогочасній польській 

культурі пов’язується насамперед з конструюванням концепцій «родинності» і 

«свойськості», поширенням історизуючих стилістичних тенденцій в 

архітектурі, у тому числі, нових храмів. Реанімація національно-романтичних 

версій неостилів, розробка на їх основі морфологічно рафінованих напрямків 

(«вісляно-балтійський стиль», «надвіслянський стиль») і взірців, модерна 

інтерпретація мотивів народної архітектури – мала виразно підкреслити часову 

глибинність витоків польської культури, її вкоріненість у європейську і місцеву 

традицію. 

Як відомо, такі процеси розпочалися в Європі ще на межі ХІХ і ХХ 

століть, і особливо активізувались після Першої світової війни у новоутворених 

і відроджених державах (окрім Польщі, в Чехословаччині, Югославії, Латвії, 

Естонії, Угорщині, Фінляндії). Хвиля архітектурного традиціоналізму 

посилювала піднесено-романтичні надії народів на тривалий мир. Продовження 

національної теми в архітектурних формах костелів було дуже доречним на 

«східних кресах», і в першу чергу на Волині, як одна з головних ознак 

релігійної і культурної інкорпорації цих територій до складу Другої Речі 

Посполитої. 

Тема образності нових костелів знову була актуалізована, а польські 

архітектори отримали нові можливості для реалізації ідей у цій галузі 

творчості. Однією з перших повоєнних публікацій, в якій автор ставив за мету 

сформулювати концептуальні засади розвитку стилістики сакральної 

архітектури стала стаття Б.Ольшевського «Стиль нових костелів» (1919 р.) [14]. 

Автор диференціював підходи до формування образу і розпланування міських і 

сільських мурованих храмів, не уникаючи можливості підкреслити емоційно-
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семантичний зв’язок з відповідними архітектурно-стилістичними системами. 

Для костелів, споруджуваних у великих містах – з формами готики, у селах – з 

морфологією ренесансу і бароко. 

На поч. 1920-х рр. на користь пріоритетності готики як найвідповіднішого 

стилю для католицьких храмів висловлювалися й автори інших публікацій, 

протиставляючи при цьому образно-емоційний вплив та символіку 

архітектурної стилістики храмів східної і західної гілок християнства: 

“Кульмінаційний пункт християнської культури, яка бачить свою мету не на 

землі, а в позаземних сферах, не в цьому світі, а поза ним, виразно проявляється 

в стрільчастих вежах готичних храмів. [...] Вона [готика – авт.], крім 

середньовічної скульптури, філософії і поезії найкраще передає в змістовній 

формі те, що відбувалось в душі середньовічного світу і людини. Світ повністю 

протилежний тому чисто матеріальному [“візантійському” – авт.], і відмінний 

від світу класичного” [15, с.439]. 

Зокрема, С.Шиллер – відомий польський архітектор, один з ідеологів 

традиціоналізму в польській архітектурі І-ї третини ХХ ст. наприкінці 1920-х 

рр. продовжував наполягати на пошуку саме у народному зодчестві 

“свойських” форм для повоєнного храмобудування, а в середньовічних 

польських святинях –“польського характеру”. Останні, на думку архітектора, 

мають лише формальний зв’язок з “загальноєвропейськими архітектурними 

стилями”, а насправді є “скаменілістю” архітектурних об’ємів дерев’яних 

сільських костелів, які ведуть свою архітектурну історію від польської хати [16, 

с.184]. Пропонуючи форми, наближені до польського бароко, у якості 

стилістичної основи для майбутнього національного зодчества, Шиллер 

наголошував на асоціативно-символічному зв’язку з величними сторінками 

польської історії та видатними діячами науки і культури через мову цього 

архітектурного стилю [16, с.186]. Органічний синтез барокових і готичних 

елементів в архітектурних вирішеннях давніх культових будівель, перевірений 

практикою віків, розглядався ним як ознака одночасної належності до 

європейської і польської культур, остання з яких змогла виразити свою 

індивідуальність у загальноприйнятих класичних формах. [16, с.186-187].  

Волинські муровані костели у Рожищі, Ковелі, Костополі, Здолбунові, 

Ківерцях, Радивилові, Драньчі Польській, Кутах, Білозірці, Гориньграді, 

Грушвиці, Малинську, Новородчицях, Оженині, Конюхах, Маневичах, 

Пулемці, Римачах, Цумані складають групу об’єктів, що представляють 

національно-романтичний напрям в римо-католицькому храмобудуванні 

регіону 1920-30-х рр., і, водночас – представляють широку палітру течій цього 

напряму, об’єднану спільною основою історизму (Табл.1.).  
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Таблиця 1. Національно-романтичний напрям в архітектурі костелів Волині  

   

Костел в Рожиці,  

сучасне фото 
Костел в Ковелі, фото 1930-х рр. 

Костел в Здолбунові,  

фото  2008 р. 

 

 
 

Проект костелу в Радивилові,  

проект 1927 р. 

Костел в Оженині,  

фото 1930-х рр. 

а 

Костел в Гориньграді,  

фото 1930-х рр. 

  
б 

Костел в Новородчицях,  

фото 1930-х рр. 

Костели в: а) Ківерцях (2008 р), 

б) Пулемці (1930-ті рр.) 

Костел в Цумані,  

фото 1930-х рр. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 

83 

Тут не зустрічаємо «чистих» зразків необарокової, неоренесансної або 

неоготичної течій. Семантика образу, незалежно від стилістичної основи, 

щоразу була декларацією державотворчої ідеї, підкреслювала асоціативний 

зв’язок з національною архітектурною спадщиною. Як і дерев’яні костели в 

Антонівці, Гуті Степанській, Колках, Софіївці, Смизі та ін., усі храми 

втілювали ідею спадкоємності національної архітектури, відновлення 

історичної пам’яті в середовищі населених пунктів, ілюстрували зміну його 

культурного коду. 

Політика формування колективної «пам’яті» соціумів поширювалась і 

через охоронні дії щодо її «візуального компоненту» - архітектурних пам’яток. 

Інвентаризація храмів, збудованих переважно за часів Першої Речі Посполитої, 

була одним з основних напрямів роботи служб окружних консерваторів і 

відділів мистецтв при воєводських управліннях, архітектурного факультету 

Варшавської політехніки, Товариства охорони пам’яток минулого (TOnZP) у 

Варшаві. Накопичений    масив   фіксаційних   матеріалів   (фотографій, 

обмірних креслень) сам собою являв елемент пам’яті – об’єктний зріз 

«храмобудівного шару», – демонстрував стилістичну палітру, підтверджував 

архітектурно-мистецьку якість, масштабність спадщини, а для багатьох 

будівель засвідчував потребу відновлення. У листуванні між єпископом 

Луцько-Житомирської дієцезії і Міністром релігійних віросповідань у 1924 р. 

йшлося про костели-пам’ятки в Затурцях, Злочівці, Чарторийську, Кисилині, 

Мельниці на Волині, зруйновані під час воєнних дій на території польської 

частини дієцезії. Зазнали ушкоджень і потребували ремонту кафедральний 

костел в Луцьку, парафіяльні – в Боремлі, Катербурзі, Соколі, Яловичах, 

колегіата в Олиці [17, с.369, 388]. 

 
 

Костел в Боремлі, фото 1930-х рр. Костел в Чарторийську, фото 1920-х рр. 

Значна кількість давніх костелів носили на собі відбиток більш ніж 

столітнього російського панування. Загальновідомими є численні їх 

реконструкції в «російському» стилі, здійснювані протягом ХІХ ст. Польська 

влада розпочала боротьбу з ознаками колишнього колоніального статусу та 
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іноземної присутності на власних теренах шляхом відновлення об’ємної 

структури і морфології фасадів – завершень, архітектурного оздоблення, 

нехарактерних перебудов. Тому, можна говорити про очевидність двоєдиного 

процесу «пам’яті-забуття» - ідеологічно вмотивованої реконструкції та 

реставрації – як засобу стирання культурної пам’яті через руйнування 

«обличчя» попередньої епохи. Дії, що одночасно спрямовувались на нищення і 

відновлення матеріальних структур, допомагали вилучити з колективної 

пам’яті події і явища минулого. 

Знесення цибулястих куполів і маківок стало першочерговим заходом при 

відновленні давніх форм сакральних будівель. У цьому контексті набувала 

актуальності реконструкція завершень башт давніх костелів. «Взірцем для 

відбудови веж і сигнатурок повинні бути такі різноманітні в деталях і такі 

цілісні з огляду на загальний характер барокові шоломи: куполоподібні і 

грушовидні, що, як і цибулини на візантійських православних церквах та 

московських соборах, стали символом наших польських костелів» [20, с.108]. 

Однією з перших акцій усунення «російських» нашарувань стала реставрація 

по-кармелітського костелу у Вишнівці (поч. ХVІІІ ст.) у 1927 р. [18, с.48]. Тоді 

ж в процесі відбудови частини монастирського саду колишнього кляштору 

єзуїтів у Кременці була реконструйована прибудова часів Російської імперії до 

монастирського корпусу [19, с.300]. Було повернуто автентичні форми 

завершенням башт по-єзуїтського костелу у Володимирі [21, с.253], костелу у 

Боремлі (кінець ХVІІІ ст.), усунуті перебудови російського періоду костелу в 

Новому Загорові (поч. ХVІІІ ст.), Мельниці (сер. ХVІІІ ст.), Успенського 

собору в Почаївській Лаврі [22, с.225]. 

У цьому контексті варто окремо згадати реконструкцію одного з 

найдавніших храмів міста Дубно – колишнього костелу бернардинців. Ця 

велична будівля за час свого існування протягом І-ї пол. ХVІІ – поч. ХХ ст. 

декілька разів реставрувалась і перебудовувалась. Останній раз – у ІІ-й пол. 

ХІХ ст., коли костел був перетворений на православну церкву і набув 

відповідних стилістичних рис. У міжвоєнний період – у 1937 р. – за проектом 

архітектора Р.Гюртлера було відновлено шоломовидне покриття вежі храму – 

домінанти у панорамі міста [22, с.225]. 
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Бернардинський костел в Дубно до і після реконструкції покриття вежі,  

фото 1920-х і 1980-х рр. відповідно 

Незважаючи на зусилля польської влади у пам’яткоохоронній галузі, 

багато завдань залишились не вирішеними. Волинський консерватор 

З.Ревський констатував відсутність «достатнього розуміння утримування 

пам’яток для польської культури і науки, а також для інтересів польської 

держави» у волинському соціумі [22, с.227]. На Волині, на відміну від питомо 

польських теренів Речі Посполитої, не було і не могло бути емоційного 

ставлення населення до пам’яток як до органічної частини національної історії і 

«свого» минулого. По-перше, більшість населення так і не зідентифікувала себе 

з архітектурною спадщиною ні в релігійному, ні в соціокультурному 

контекстах. По-друге, таке сприйняття спадщини було поширеним на Волині 

тільки в колі польської інтелігенції, яка складала мізерний відсоток відносно 

усіх інших суспільних верств і мала лише ілюзорний та короткочасний зв’язок з 

цими землями. 

Кардинальна зміна суспільно-політичного контексту на Волині у 1939 р. і 

після звільнення регіону від німецької окупації у 1944 р. вже у складі 

Радянської України детермінувала зміну соціокультурної парадигми і 

ставлення до об’єктів, що постали у міжвоєнний період. 

Модель 2. «Забуття» (1944-1991 рр.) 

У повоєнний період модель дії щодо всієї архітектурної спадщини Волині 

міжвоєнного періоду, в тому числі, римо-католицького храмобудування можна 

охарактеризувати терміном «забуття». Очевидним є ряд об’єктивних та 

суб’єктивних обставин, що зумовили «запуск» такого механізму. Перша з них – 

зміна етнонанціональної структури населення впродовж 1939-1940-х рр. 

Статистичні дані свідчать, що під час Другої світової війни чисельність 

польського населення в регіоні, яке в абсолютній більшості сповідувало римо-

католицизм, внаслідок депортацій і воєнних дій зменшилась з 327,9 тис.чол. у 

1939 р. до близько 105 тис.чол. станом на 1 вересня 1944 р. [23]. Процес 

асиміляції меншини і її «радянізації» тривав аж до розпаду СРСР у 1991 р. 
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Різко негативне ставлення до об’єктів культового призначення було 

продемонстроване у 1943 р., коли у ході політичного україно-польського 

протистояння відбулось масове знищення дерев’яних костелів – символів та 

ідентифікаторів етнічної структури населення регіону, «нагадувань» про 

«польський» період в його історії. Проте, навіть збережені храми перестали 

виконувати свою функцію, зважаючи на другу обставину – зміну державної 

ідеологічної парадигми після 1939 р. Нове державне підпорядкування Волині – 

у складі Радянської України – визначило долю сакральної спадщини на 

подальші п’ятдесят років. Усі костели під різними приводами (недостатня 

кількість парафіян, відсутність у населених пунктах об’єктів культурно-

просвітницького призначення, невідповідність соціалістичній ідеології 

боротьби з релігією) були замкнені. 

Відсутність або розпорошеність польської меншини, значною мірою – 

деморалізація тих, хто залишився, дозволило владі вільно, без загрози 

соціальних збурень і конфронтації, поводитись з будівлями храмів в контексті 

їх пристосування для інших потреб. Так, зокрема, у 1946-48 р. за рішенням 

органів обласного самоврядування, костели у Клесові, Олександрії, Млинові 

(XVIII ст.), Радивилові, Грушвиці, Шпанові, Цумані, Римачах були 

пристосовані під клуби, в Оженині – під клуб та бібліотеку, в Костополі – під 

міський театр, у Рівному – під склад військового гарнізону, фільмобазу, 

фільморемонтну майстерню (згодом тут розмістили військово-спортивний зал 

гарнізону), в Сарнах – під Дім Червоної Армії [24, с.22-91, 177]. Щодо 

останнього об’єкту, то окремо була висловлена думка про відсутність 

історичної цінності будівлі [25, с.117]. 

Останній з названих аргументів міг стосуватись кожного з перелічених 

храмів. Заперечення значення цих будівель як спадщини в широкому сенсі 

поняття ілюструвало методи радянської ідеології, спрямовані на знищення 

етнокультурної ідентичності соціальних спільнот і відповідної системи 

духовних цінностей. В процесі повоєнного творення єдиної Радянської України 

населенню приєднаних західних областей
5
 нав’язувалась радянська ідея 

повного розриву з минулим для прискореного формування людини нового типу 

і соціокультурного середовища нової якості. Як відомо, здійснювалось 

конструювання нової колективної ідентичності спільноти – «радянського 

народу», супроводжуване руйнуванням етнічної пам’яті усіх соціальних груп і 

індивідуальної пам’яті їх членів – відбувалось примусове забування минулого. 

                                                           

5
 Волинська, Львівська, Рівненська, Станіславівська (тепер – Івано-Франківська), 

Тернопільська область. 
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Як зазначає Л.Нагорна, «у справі «ампутації» й перекодування природного 

відчуття минулого радянський режим досяг небачених висот… сурогатна 

історія радянського часу не мала нічого спільного з особистим історичним 

досвідом індивідів» [29, с.24]. 

У нашому випадку стирання пам’яті про сакральну функцію храмів 

детермінувало необхідність її заміщення не менш потужною за своїм впливом 

на свідомість і внутрішній світ кожного громадянина. Тому, у семантиці 

абсолютної більшості об’єктів не відбулось змін: клуб/театр/бібліотека мав 

стати новим храмом для нової соціокультурної спільноти, центром її 

ідентифікації, осередком зміцнення, підтримки нової ідеологічної системи, 

ретрансляції у соціум нових суспільних цінностей. Як і в часи Російської 

імперії, радянська влада здійснювала перебудову деяких католицьких храмів: у 

деяких були демонтовані башти (Цумань) або шпилі (Рівне, костел св.Антонія, 

кінець ХІХ ст.) - морфологічні ознаки світоглядно «чужих» об’єктів. 

  
 

Костел Св.Антонія в 

Рівному,  

фото 1970-ті рр. 

Костел в Радивилові,  

фото 1980-ті рр. 

Інтер’єр костелу в 

Сарнах,  

фото 1970-80-ті рр. 

Водночас, підкреслено утилітарна функціональна трансформація храмів 

(розташування складів у костелах в Рожищі, Маневичах) або відверто 

несумісна з первинним призначенням (спортивні зали в костелах Рівного та 

Радивилова) засвідчувала ідеологічно обґрунтовану неможливість інтеграції 

будівель у контекст нових суспільних умов, і зумовила свідоме обривання 

спадкоємності соціокультурної традиції. Водночас, офіційна пропаганда по 

обидва боки радянсько-польського кордону найрішучішим чином усувала будь-

які згадки про старі міжнаціональні суперечності (одним з символом яких були 

римо-католицькі храми – авт.), як такі, що були породжені 

«експлуататорськими класами» [26, с.14] 

Абстрагуючись від ідеологічно-політичних чинників ігнорування римо-

католицької храмобудівної спадщини міжвоєнного періоду на Волині, можна 

констатувати, що одним з основних аргументів на користь її «витіснення» на 

маргіналії, була констатація низької архітектурно-художньої якості об’єктів. 
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Стилістичні вирішення костелів, що збереглися переважно у невеликих містах і 

містечках, представляли, як вже говорилось вище, польську національно-

романтичну традицію або зразки композиційно-морфологічних інтерпретацій 

архітектури польського авангарду початку 1930-х рр. Ні перші, ні другі не мали 

сутнісного чи формального зв’язку з радянським повоєнним будівництвом, 

світоглядними ідеалами і абсолютно не корелювали з особливостями 

архітектури радянського соцреалізму. 

Влада прагнула не помічати спадщину, створену на Волині у міжвоєнну 

добу. Про міжвоєнну історію краю, обставини появи костелів у 1920-30-х рр. 

ніхто не згадував; про якість цієї архітектури говорили максимально 

нейтрально, констатуючи очевидні для фахівців архітектурно-планувальні, 

стилістичні, морфологічні характеристики об’єктів. Про це свідчать історичні 

довідки храмів, інвентаризованих в середині 1980-х рр. Наприклад, типова 

інформація про архітектурно-стилістичні особливості костелів мала таке 

наповнення: «Будівля колишнього костелу селі Римачі (Волинська обл. – авт.) 

за свідченнями старожилів була зведена на початку 1920-х рр. і є стилізованим 

повторенням давнього різновиду костелів з трансептом. В той же час в 

інтерпретації окремих деталей споруди (вхідного порталу, численних ніш і 

віконних прорізів, декоративних пілястр і горизонтальних карнизів) чітко 

простежуються стилістичні ознаки конструктивістської архітектури 20-30-х рр. 

ХХ ст. Поєднання в одній споруді настільки різних за періодом походження 

художніх концепцій є відносно рідкісним, чим і обумовлюється певна 

архітектурна цінність костелу» [27]. 

Наступний історичний злам – здобуття Україною незалежності у 1991 р. 

зумовив зміну державної ідеології і перегляд сформованих за радянських часів 

стереотипів, в тому числі, щодо цінності культурної спадщини міжвоєнного 

періоду. 

Модель 3. «Пам’ять» - «Культурний діалог» (1991 р. - сьогодення) 

Модель ставлення до сакральної спадщини Волині на сьогоднішньому 

етапі знімає характерне для попередніх періодів протистояння пам’яті і забуття. 

Започаткування активного, усвідомленого культурного діалогу між Україною 

та Польщею відбулося на межі 1980-90-х рр. - в період становлення незалежних 

держав у Центрально-Східній Європі. Сприятлива політична ситуація 1990-

2000-х рр., спільні сторінки історії зумовили підйом зацікавлення до тих подій і 

явищ, що були ніби викреслені з суспільної пам’яті. У «Спільній заяві 

Президентів України і Республіки Польща «До порозуміння і єднання» 

(21 травня 1997 р.) підкреслювалась потреба «пам’ятати про минуле, але 

думати про майбутнє» [28]. 
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У нових геополітичних умовах для обох держав особливої актуальності 

набув пошук культурної ідентичності, в першу чергу, через реконструкцію 

історичної і культурної пам’яті. Необхідність збереження цієї пам’яті є 

однаково суттєвою для окремого громадянина, етнічної групи, держав в цілому. 

Активність в царині взаємної охорони культурної спадщини дає можливість не 

тільки ознайомлення з національним надбанням країни-сусіда, але й передусім 

формування поваги до нього. 

Зокрема, ознаками ідентифікації соціокультурних/етнічних спільнот в 

культурному контексті незалежної України і визнання їх внеску в культуру 

нашої держави стало включення у 1992 р. частини спадщини міжвоєнного 

періоду до Державного реєстру нерухомих пам’яток. На Волині була визнана 

історико-архітектурна цінність мурованих римо-католицьких костелів у 

Здолбунові, Рожищі, Маневичах, Сарнах, Цумані
6
, збудованих у 1920-30-х рр. 

Актуалізація храмобудівної спадщини відбулась й через передання багатьох 

будівель храмів релігійним громадам для функціонування за прямим 

призначенням (разом з названими вище, костели в Рівному, Римачах, Ківерцях). 

Обидва шляхи, спрямовані на збереження колективної та індивідуальної 

історичної пам’яті української нації, демонструють розуміння того, що 

загальнонаціональна історична пам’ять в українському контексті не може 

дорівнювати етнічній. Самі ж храми залишаються «імплантами пам’яті» в 

середовищі, завдяки яким здійснювалася і здійснюється трансляція культурного 

коду регіону, підкреслюється культура місцевого соціуму, «маркується» 

причетність храмобудівної спадщини Волині до європейського культурного 

надбання ХХ століття. 

Локальним випадком у цьому процесі є трансконфесійна – не тільки 

сутнісна але й морфологічна – адаптація міжвоєнних костелів і перетворення їх 

на православні церкви в умовах сучасної України. Стирання слідів присутності 

національних меншин в історичному і культурному просторі регіону шляхом 

кардинальної зміни стилістики храмів засвідчують вкоріненість суспільно-

історичних стереотипів у свідомості деяких соціальних груп і використання 

апробованих у минулому методів боротьби з елементами «чужої» ідентичності. 

Прикладом є здійснювана реконструкція колишнього костелу в Радивилові. 

Передбачений проектом розвиток композиції завершень, кардинально змінює 

силует будівлі, що дозволяє ідентифікувати її як православний храм. 

Передбачена й абсолютно інша система архітектурного декорування: 

                                                           

6
 Включений до Державного реєстру у 1998 р. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 

90 

раціоналістично трактовані неороманські елементи приховуються за новим 

оздобленням, що імітує систему класицистичного і барокового декору. 

Цей факт ще раз підтверджує необхідність пошуку оптимального балансу, 

який би, з одного боку, «унеможливлював розмивання етнокультурної основи 

історичної пам’яті, а з другого, сприяв би уникненню її етнічної 

ексклюзивності, усвідомленню національної історії як перманентного процесу 

взаємодії та взаємовпливів різних культур» [30:42]. Важливим є вироблення 

концептуальних основ інтеграції культурного простору, «мобілізацію 

культурного потенціалу соціуму на формування колективного «ми» - групових 

ідентичностей, позбавлених негативістського забарвлення, налаштованих на 

діалог і співпрацю» [29, с.314]. 

Висновки. Кожна з проаналізованих моделей засвідчує визначальну роль у 

збереженні спадщини римо-католицького храмобудування на Волині двох 

компліментарних чинників – «забуття» (руйнування) і «пам’яті» (збереження, 

трансляції). Як і в культурі в цілому, взаємодія пам’яті і забуття у кожній з 

моделей залежала від панівної у даний історичний момент ідеологічної 

парадигми. Практика руйнування системи цінностей, відповідних їй пам’яток 

супроводжувалась в регіоні семантичною інтерпретацією збережених об’єктів, 

їх актуалізацією через іншу функцію та певний архітектурний образ, або 

повним забуттям. Сьогодні найбільш прийнятною моделлю, що відображає 

європейські тенденції, є концепція культурного діалогу, орієнтація на 

полікультурність і повагу до інакшості. Дієвим інструментом розуміння та 

імплементації цієї концепції є збереження пам’яток архітектури минулого, 

всестороння інтеграція їх в суспільне буття регіону і держави. 
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Аннотация: Римо-католическое хамостроение межвоенного периода (1921-1939) на Волыни представляет одно 

из воплощений национаьной идеи и отражает процессы государственного строительства во Второй Польской 

Республике. На протяжении ІІ-й пол. ХХ века это наследие остается недооцененным. Главной причиной 

преимущественно отрицательного отношения были обстоятельства общественно-политическго и 

идеологического толка и, как следствие – отсутствие надлежащей оценки и охраны этих объектов со стороны 

государства. В статье рассмотрены три модели отношения к наследию римо-католического храмостроения в 

контексте формирования коллективной памяти общества в межвоенный, послевоеный периоды и в условиях 

независимой Украины. Первая из них - «вспоминание»- «память»-«забытье», вторая - «забытье», третья - 

«память»-«культурный диалог». Каждая из проанализированных моделей свидетельствует об определяющей 

роли в сохранении наследия римо-католического храмостроения двух комплиментарных факторов – «забытья» 

(разрушения) и «памяти» (сохранения, трансляции). 

Ключевые слова: архитектура, костел, память, идентичность, Волынь 

Annotation The destiny of the Roman Catholic sacral buildings of the interwar period in Volyn in the 20th and 21st 

centuries: constructing the memory models. Sacral architecture of the interwar Volyn was one of the realizations of the 

national idea and reflected the nation-building processes in the Second Rzech Pospolita. The formation of a new 

architectural layer became a symbol of socio-cultural and civilizational transformations, which took place in the region 

in the 1920s-30s. The integration of stylistically new objects into the existing urban environment meant transferring 

new social ideologemes and spiritual values and resulted in formation of a new symbolic system. The article deals with 

three attitude models concerning the Roman Catholic sacral building heritage in the context of social collective memory 

construction in the interwar and post-war periods as well as in the independent Ukraine. The first model is “recall - 

memory - oblivion”, the second one is “oblivion” and the third - “memory - cultural dialogue”. Each of the analyzed 

models shows the crucial role of two complementary factors - “oblivion” (destruction) and “memory” (preservation, 

transmission) in the preservation of Roman Catholic sacral architectural heritage.  

Key words: Key words: architecture, Roman Catholic Church, memory, identity, Volyn. 
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МІЖВОЄННІ ХРАМИ ЦИВІЛЬНОГО ІНЖЕНЕРА  

НІКОЛАЯ КОТОВИЧА 

 

Анотація: у статті розглянуто храмобудівну спадщину 1920-х років 

відомого російського архітектора Н.Котовича. Проаналізовано особливості 

архітектури православних церков, збудованих за проектами архітектора у 

населених пунктах Полісся у Рівненській і Волинській областях України, на 

території Білорусі. Встановлено, що архітектор прагнув зберегти і розвинути 

архітектурний образ храмів шляхом інтерпретації традиційних форм, 

характерних для початку ХХ ст., і їх адаптації до конкретних соціокультурних, 

архітектурно-містобудівних умов та/або архітектурно-стилістичних тенденцій 

наступних десятиліть. 

Ключові слова: архітектура, православна церква, Н.Котович, міжвоєнний 

період, Волинь, Полісся, Білорусь, Україна  

 

Постановка проблеми. Впродовж 1920-30-х рр. безпосередніми 

учасниками архітектурного процесу на території Волинського та інших східних 

воєводстві Другої Речі Посполитої ставали не тільки молоді архітектори – 

випускники політехнік чи фахівці, які переїздили сюди з інших регіонів 

Польщі, а й зодчі, які до Першої світової війни плідно працювали у великих 

містах колишньої Російської імперії. З їх числа на особливу вагу заслуговує 

постать цивільного інженера (архітектора) Ніколая Івановича Котовича (1875-

1934) – визначного петербурзького зодчого, який у міжвоєнний період 

емігрував до Польщі і працював у Пінську та Бресті – найбільших містах 

Поліського воєводства. Окрім названих міст, запроектовані архітектором 

будівлі та споруди розташовувались і в інших населених пунктах (численні 

об’єкти на території сучасних Білорусі та України).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прем’єрним дослідженням 

біографії та етапів творчого шляху Н.Котовича є розлогий матеріал, дві версії 

якого були опубліковані білоруським дослідником О.Ільїним у 2009 та 2016 р. в 

електронному виданні „Гістарычная брама” [1, 2]. Лаконічні дані щодо 

діяльності архітектора опубліковані в мережі Internet на одній із сторінок, 

присвяченій церковній архітектурі Росії [3]. Проте, багатюща архітектурна 
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спадщина зодчого загалом, в тому числі, храмобудівна, донині не була об’єктом 

фахових досліджень. 

Мета статті. Спираючись на названі вище публікації, доцільно виділити 

події і факти з життя архітектора, які вказують на умови та особливості 

формування та розвитку його професійного світогляду, творчої манери. Їх 

огляд дозволить зрозуміти підходи автора до створення образу храмів – об’єкту 

аналізу у пропонованому матеріалі. Зокрема йтиметься про церкви авторства 

Н.Котовича, розташовані в населених пунктах сучасної України, зокрема, 

Полісся на півночі Рівненської та Волинської областей (в селах Нобелі, 

Деревку, Бучині, місті Любешові), а також Білорусі (в селі Бухличі Пінської 

області), запроектовані і збудовані у 1920-х рр. 

Виклад основного матеріалу. Ніколай Іванович Котович народився у 

1875 р. в сім’ї протоієрея І.Котовича у м.Вільно (сьогодні – Вільнюс, Литва). 

Цікавими і символічними є два факти: батько 

майбутнього архітектора понад тридцять років був 

головним редактором „Литовських єпархіальних 

відомостей”, загалом займав дуже активну 

громадянську позицію в царині просвітництва, а 

його матір – Марія Теодорович – була сестрою 

відомого дослідника історії храмобудування 

Волині Миколи Теодоровича. Без сумніву, 

атмосфера сім’ї та архітектура міста вплинули на 

формування особистості Н.Котовича і на вибір 

майбутньої професії. 

У1894 р. Н.Котович вступив до одного з 

провідних вищих технічних навчальних закладів 

Росії – Петербурзького інституту цивільних інженерів (ПІЦІ). Випускниками 

цієї новаторської школи у різні роки були Павло Альошин, Олександр 

Бернардацці, Олександр Вербицький, Микола Даміловський, Олександр 

Кобєлєв, Василь Осьмак та ін. – майстри архітектури ХІХ-І-ї пол. ХХ ст., які 

стали авторами визначних архітектурних об’єктів у Києві, Одесі, Полтаві, 

Ковелі та інших містах України, а також Семен Сидорчук та Сергій Тимошенко 

– відомі архітектори, які у міжвоєнний час працювали на Волині. Завдяки 

унікальному поєднанню у системі підготовки архітектурно-художньої та 

інженерно-будівельної складової, цивільні інженери були повністю готові до 

виконання широкого кола завдань (“від будівництва окремих будівель і споруд 

до комплексних питань містобудівного розпланування і благоустрою” [4, 

с.252]) та реалізації себе у професії.  
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Закономірно, що вирішальна роль у формуванні спеціалістів нового типу 

належала викладачам, кожний з яких, без перебільшення, був видатним 

представником свого фаху. Широко відомими є імена архітекторів Н.Султанова 

– академіка архітектури, директора ПІЦІ (в період навчання там Н.Котовича), 

І.Кітнера, В.Шреттера, Г.Барановського, П.Сюзора та ін., інженерів 

М.Белелюбського, В.Бернгарда, В.Евальда, В.Соколовського, Ф.Ясінського та 

ін. Зокрема, І.Кітнер – визначний російський зодчий – мав великий досвід 

проектування храмів, освітніх закладів
7
, особняків, а також фабрик – 

функціонально нових для свого часу будівель. Неоціненними були роки 

навчання у В.Шреттера – архітектора Дирекції імператорських театрів, автора 

численних театральних будівель (в Іркутську, Києві, Нижньому Новгороді, 

Тифлісі та ін.), реконструкцій Большого та Маріїнського театрів у Петербурзі, 

проектів багатьох доходних будинків. На архітектурне становлення Н.Котовича 

також вплинули архітектори Е.Жибер та А.Гун – керівники його дипломного 

проекту [1]. 

Після успішного закінчення навчання у 1899 р. Н.Котович працював у 

системі Міністерства внутрішніх справ (до 1903 р.), згодом – у Петербурзькому 

градоначальстві, Центральному правлінні “Товариства друзів народу”, 

“Товариства взаємного кредиту Петербурзького повіту”, провадив широку 

приватну проектну практику. Типологічна різноманітність збудованих у 

Петербурзі об’єктів є надзвичайно великою, як і їх архітектурно-стилістичні 

вирішення. Н.Котович є автором десятків доходних будинків, зведених в 

столиці Російської імперії на замовлення великих купців і промисловців 

(Єлисєєвих, Єфремових, Бумагіних), багатьох театрів, кінотеатрів, магазинів, 

підприємств, складів, церков при станціях Вириця (1906-1908) і Карташевська 

(1910-1913) під Петербургом [3] та ін. Цікавим епізодом творчої роботи у 1910-

х рр. стало виконання проекту курортного міста-саду Сочі відповідно до дуже 

популярної на початку ХХ ст. концепції Е.Говарда. Окрім того, важливою 

частиною його життя була громадська робота. Архітектор був членом 

різноманітних професійних, просвітницьких, технічних, наукових товариств, 

клубу автомобілістів та аероклубу.   

Суспільно-політичні потрясіння наприкінці 1917 р. спричинили 

кардинальні зміни у житті Н.Котовича. У 1921 р. з сім’єю він переїхав до 

Казані, де впродовж року викладав у політехнічному інституті, а згодом, у 1922 

р., виїхав до Польщі [2]. У Пінську – одному з найбільших міст Поліського 

воєводства, – де оселився архітектор, як і в інших містах східних воєводств 

                                                           

7
 За проектом І.Кітнера у 1883 р. був збудований головний корпус Інституту цивільних інженерів – 

монументальна неокласицистична будівля з чотириколонним портиком іонічного ордеру. 
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Другої Польської Республіки, відчувався гострий дефіцит фахівців 

архітектурно-містобудівної галузі. Тому, одразу ж по прибуттю за участі 

Н.Котовича – на той момент уповноваженого Міністерства громадських робіт – 

було створене повітове будівельне і землемірне бюро, де виконувались роботи з 

парцеляції земельних наділів. У зв’язку з воєнними руйнуваннями високим був 

попит і на проектування на території усього воєводства житлових, громадських 

об’єктів (лікарні, готелі, банки та ін.), промислових споруд (тартаки, млини та 

ін.). 

Через обставини особистого характеру у 1928 р. архітектор переїхав до 

Бреста, де за декілька місяців переміг у конкурсі і обійняв посаду головного 

архітектора міста. За короткий період ним були запроектовані і збудовані 

єврейський банк, російська гімназія, декілька особняків та ін. [2].  Ймовірно, у 

зв’язку з погіршенням стану здоров’я вже на початку 1929 р. Н.Котович 

звільнився зі служби. З цього моменту архітектор вже так і не зміг повернутись 

до повноцінної творчої роботи та проектування. Помер 8 травня 1934 р. у 

Бресті, де і був похований. 

Відзначимо, що саме в “пінський період” життя Н.Котович запроектував і 

збудував православні церкви, які склали основу його храмобудівної спадщини. 

Усі храми збереглись до нашого часу і розташовані, як зазначалось, в північній 

частині Рівненської, Волинської областей України та на території Білорусі.  

Першою із запроектованих у міжвоєнний період стала мурована церква в 

селі Нобель на Рівненщині (Рис.1). Для цього об’єкту було вибране незвичайне, 

мальовниче місце неподалік села, розташованого на невеликому півострові на 

березі озера Нобель. Вишуканий силует храму добре проглядається із значних 

відстаней і надає природному ландшафту особливої романтичності.  

Проект церкви, виконаний у 1924 р. [5], представляє протяжну будівлю, 

розплановану у вигляді “корабля”. Вздовж повздовжньої осі розташовані 

триярусна дзвіниця з шпилястим завершенням, притвор, кубічна нава, увінчана 

цибулястою маківкою на четверику, та шестигранний вівтар. Об’ємна 

композиція розвивається по висоті від вівтаря до дзвіниці – вертикальної 

домінанти храму. Архітектурне декорування доволі стримане: лише широкий 

профільований карниз оперізує будівлю по периметру і повторюється на 

кожному ярусі дзвіниці. Пластику об’єму збагачують трилопасні фронтони на 

усіх фасадах нави, а також півциркульне завершення арок верхнього ярусу 

дзвіниці. Лінія фронтонів наслідує ритм розташування трьох арочних вікон на 

бічних фасадах. В цілому структура брили, як і її деталювання, засвідчує 

трансляцію на територію Другої Речі Посполитої раціоналізованої версії 

поширеного у передреволюційній Росії “російського” архітектурного 

ретроспективізму. Як зазначає відома архітектурознавець Є.Кириченко, цей 
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стилістичний напрям у 1910-х рр. “був останнім спалахом народності”, за 

допомогою якого здійснювались останні спроби візуалізувати “святий союз 

православ’я та самодержавності” [6, с.368]. Такий підхід є цілком зрозумілим з 

огляду на відомі монархістські погляди Н.Котовича, які він сповідував 

впродовж усього життя. З іншого боку, саме така стилістика сприймалась 

керівництвом Православної Церкви в Другій Речі Посполитій і місцевим людом 

 

  

  

Рис.1. Церква в с.Нобель Рівненської області. Проект 1924 р. 
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як автентична, притаманна регіону. Як відомо, такі асоціації глибоко 

закріпились у свідомості парафіян внаслідок потужної русифікаційної експансії 

на теренах “Південно-Західного краю” впродовж ХІХ-поч. ХХ ст., яка 

унаочнювалась масовим будівництвом церков у так званому “синодальному” 

стилі. Водночас, у лаконічності брили церкви, підкресленій геометричності 

кожного з її елементів, помітний вплив новітніх архітектурних тенденцій. 

Проект дерев’яного храму для села Деревок (нині у Волинській обл.)  

Н.Котович виконав у 1925 р. [7](Рис.3). Церкву планували звести на ділянці, що 

межувала з сільським цвинтарем, неподалік школи та вузькоколійної залізниці.  

В основу плану будівлі покладена традиційна тридільна схема. Центром 

композиції є квадрат нави, до якого примикають широкий гранчастий вівтар, з 

півночі і півдня – такі ж шестикутні притвори, що повністю відкриваються в 

головний простір і мають виходи назовні, зі сходу – приміщення дзвіниці з 

прибудовами. Головний вхід оформлений у вигляді ґанку зі сходами на три 

сторони. Об’єм будується аналогічно храму в Нобелі: домінантою є триярусна 

дзвіниця типу “два восьмерики на четверику” з напіввідкритим верхнім ярусом, 

накрита шатром. Кубічну наву накриває чотирисхилий дах, над яким 

встановлено доволі широкий четверик, увінчаний цибулястою маківкою на 

восьмигранній шийці. Система декорування візуалізує спробу синтезу 

різноманітних стилістичних прийомів на основі раціоналістичного підходу. По-

перше, традиційних для дерев’яного церковного зодчества Росії ХІХ-поч.ХХ ст. 

– комбінування вертикальної і горизонтальної дощатої обшивки фасадів; по-

друге, редукцію та інтерпретацію в дереві елементів класицистичного декору – 

тригліфного фризу; по-третє, використання елементів морфології модерну – що 

прочитуються у формах вікон і графіці їх членувань. 

Проте, затверджений варіант, запропонований Н.Котовичем, з невідомих 

причин не був реалізований. Невдовзі храм в Деревку спорудили за іншим 

проектом, виконаним у тому ж 1925 р. [8] (Рис.2). У архітектурному вирішенні 

застосований аналогічний підхід до формування загальної композиції об’єму: 

хрестоподібна центральна частина (тут – чіткіше виражена) поєднана з 

приміщеннями дзвіниці. Центральний верх – восьмерик прорізаний вікнами, 

накритий невисоким шатром з рядом невеликих трикутних фронтонів – 

відкривається в простір нави. Подібні трикутні елементи декорують фасади 

дзвіниці, відділяючи фризову частину від нижніх ярусів. Відповідно до 

російської храмобудівної традиції п’ятиглав’я, на кутах даху головного об’єму 

церкви встановлені невеликі чотиригранні ліхтарики, завершені 

пірамідальними дашками. Система декоративного оздоблення демонструє 

виразний вплив класицистичної традиції: кути храму закріплені стилізованими 

пілястрами, що встановлюються на спільний цоколь-п’єдестал і об’єднуються  



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 

99 

 

 

 

 

Рис. 2. Церква в с.Деревок Волинської області. Проект 1925 р. 

 

 

 

Рис. 3.  Церква в с.Деревок Волинської області. Арх. Н.Котович. 

Нереалізований проект 1925 р 
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широким ламаним карнизом. Відтак, утворені композиції нагадують 

класицистичні портики. Стилістична виразність архітектурного образу 

підсилена сухуватою строгістю обрамлень віконних і дверних прорізів. 

У проекті мурованої церкви для містечка Любешів (Волинська обл.), 

датованого 1926 р., [9] Н.Котович, як видається, здійснив творчий експеримент, 

одягнувши інший “стилістичний костюм” на стандартні для попередніх 

об’єктів об’єми. Можна припустити, що такий підхід був застосований для 

підкреслення монументальності майбутнього храму і відповідного доповнення 

фронту забудови вулиці Чернецьких, де розташовувалась визначна 

архітектурна пам’ятка бароко ХVІІ ст. – костел і монастир ордену піарів.  

 

 

 

Рис. 4.  Церква в містечку Любешові Волинської області. Проект  1926 р. 

У порівнянні з церквою у Нобелі, автор дещо змінив конфігурацію 

тридільного плану: нава набула форми восьмигранника, прямокутний вівтар 

доповнений гранчастою апсидою, а приміщення дзвіниці є найменшим за 

площею з усіх елементів плану. Для створення архітектурного образу було 

використав елементи ренесансної та маньєристичної стилістики у її 

польському, “родинному” варіанті. Так, кути будівлі декоровані масивним 

рустом, площини фасадів – широким розкрепованим карнизом, який над 

входами в храм поєднують плоскі арочні ніші. Маньєристичні, складного 

обрису фронтони підкреслюють масивність нижньої частини храму. Очевидний 

зв’язок з польською національною архітектурою і у формі даху – на 

старопольський манер він має ламаний контур і двоярусну структуру. Дзвіниця 

не є домінантою силуету і підпорядковується масиву центральної частини. В 

результаті, традиційна восьмигранна банька з цибулястим завершенням над 
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навою і така ж ажурна маківка на дзвіниці є дещо “чужими” загальному 

стилістичною вистрою церкви. 

Ймовірно, стилістичний дисонанс і очевидна невідповідність 

запропонованого варіанту уявленням про образ православного храму стали 

приводом для змін в процесі втілення проекту. Фото 1930-х рр. засвідчують, що 

в об’ємі збудованої церкви, на відміну від первинного задуму, традиційно 

домінує дзвіниця. Була спрощена форма ламаного даху над навою, як і загальна 

система декорування. Зокрема, вишукані контури фронтонів над входами 

замінені лінійними, трикутного обрису; у їхніх тимпанах з’явились масивні 

трилопасні арки з круглими вікнами. Внаслідок морфологічних редукцій і 

зміщень композиційних акцентів будівля  втратила цілісність свого образу та 

набула рис компілятивності. 

Ще одним храмом, запроектованим Н.Котовичем, є церква в с.Бухличі 

1926 р. (Пінська обл., Білорусь) [10]. (Рис.4). Фактично, тут  інтерпретована  у 

  

 

 

Рис.4. Церква в с.Бухличі Пінської області (Білорусь). Проект 1926 р. 

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 

102 

дереві об’ємно-планувальне вирішення храму у Нобелі. Архітектор використав 

аналогічну схема плану, доповнивши її приміщеннями паламарні та ризниці. 

Зберігаючи об’ємну побудову, були змінені контури вікон; на двоярусну 

дзвіницю встановив третій, відкритий ярус на високих струнких стовпах, 

головний та бічний входи акцентовано глибокими ґанками на різьблених 

колонках. Як і в попередньому випадку, у процесі будівництва виконання 

деяких деталей зазнало спрощень, але авторський задум загалом був 

збережений. Цікаво, що для цього храму та храму в Нобелі Н.Котович 

запропонував ескізи одноярусних іконостасів, закомпонувавши їх зображення у 

креслення поперечних розрізів. 

Останнім з храмів, авторство якого пов’язане з Н.Котовичем, є церква в 

с.Бучин на Волині. Про об’єкт згадано в одному з документів з особової справи 

архітектора – “Списку будівельних робіт, виконаних Н.Котовичем”, 

опублікованому О.Ільїним [1]. На жаль, проекту цього храму наразі виявити не 

вдалося. Тому,  церковну  будівлю,  яка   збереглася  до   нашого   часу,   можна  

  

Рис. 5.Церква в с. Бучин Волинської області. Кінець 1920-х рр. (?) 

віднести до спадщини архітектора з деякою часткою сумніву. Чим була 

викликана кардинальна зміна підходу до побудови об’єму, розробки 

деталювання та декору? Можливо, сформований образ став модернізаційним 

експериментом архітектора, спробою нового погляду на архітектуру 

православного храму. Адже лаконічність і підкреслена сухість форм засвідчує 

виразні впливи архітектури авангарду. Кожний з елементів об’єму прорізають 

високі прямокутні вікна, які викликають алюзії з промисловими об’єктами 

свого часу. При цьому, церква в Бучині – тридільний храм з масивною 

чотирибічною дзвіницею, зведеною над бабинцем. Низький пірамідальний дах 

дзвіниці увінчує велика восьмигранна маківка – єдиний висотний акцент 
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будівлі. Протяжну наву накриває двосхилий дах, що понижується над 

вівтарним зрубом, до якого примикає невелика гранчаста апсида. Зв’язок з 

традицією у оздобленні фасадів простежується лише у структурі обшивки 

фасадів горизонтальними та вертикальними дошками-шалівками. 

Висновки. Підсумовуючи, можна констатувати, що храмобудівна 

спадщина Н.І.Котовича демонструє авторське бачення розвитку архітектури 

російського православного храму в різних соціокультурних умовах впродовж І-

ї чверті ХХ ст. Є очевидним прагнення архітектора зберегти і розвинути 

архітектурний образ шляхом інтерпретації традиційних форм, характерних для 

початку періоду, як і їх адаптації до конкретних архітектурно-містобудівних 

умов та/або архітектурно-стилістичних тенденцій наступних десятиліть.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено наследие храмостроения 1920-х годов известного 

российского архитектора Н.Котовича. Проанализированы особенности 

архитектуры православных церквей, построенных зодчим в населенных 

пунктах Полесья в Ровенской и Волынской областях Украины, на территории 

Беларуси. Установлено, что архитектор стремился сохранить и развить 

архитектурный образ храмов путём интерпретации традиционных форм, 

характерных для начала ХХ в., а также их адаптации к конкретным 

социокультурным, архитектурно-градостроительным условиям и/или 

архитектурно-стилистических тенденций следующих десятилетий. 

Ключевые слова: архитектура, православная церковь, Н.Котович, 

междувоенный период, Волынь, Полесье, Беларусь, Украина. 

 

Annotation 

Interwar temples of civil engineer Nikolay Kotovich. The article considers 

the temple-building heritage of the 1920s of a famous Russian architect N.Kotovich. 

The author analyzes the features of the Orthodox churches built according to the 

design proposals of the architect in towns of Polissya in today’s Volyn and Rivne 

regions in Ukraine as well as in Belarus. It was found out that the architect sought to 

preserve and develop the architectural image by means of interpretation of traditional 

forms, characteristic for the early 20
th
 century, and their adaptation to actual 

architectural and city-planning conditions and/or architectural and stylistic trends of 

the next decades.  

Key words: architecture, architecture, Orthodox church, N.Kotovich, interwar 

period, Volyn, Polissia, Belarus, Ukraine. 
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УДК 72.011         Новак Н. В. 

аспірант кафедри основ архітектури ХНУCА 

 

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОЇ МОВИ М. ГРЕЙВЗА 

 

Анотація: на прикладі творчості М. Грейвза розглядається метод 

історичної асоціації в архітектурі. Aналізуються мова постмодерністської 

архітектури та такі композиційні принципи як метафора, масштаб, пропорції, 

колорит. 

Ключові слова: архітектор М. Грейвз, постмодерністський рух, метод 

історичної асоціації, метафора, масштаб, колористика. 

 

Неоісторизм у рамках архітектури постмодернізму означає нову 

інтерпретацію архітектурної історичної спадщини. Перед очима нових 

архітекторів історія з'являється у вигляді різноманітного поля історичних 

асоціацій і посилань, які дозволяюсь розробити сучасний словник форм, які 

необхідні в процесі створення нових архітектурних об'єктів. Постмодернізм 

декларує ідею "архітектури, що говорить", тобто архітектури, зверненої до 

споживача, зрозумілої і значущої для людей, що виразилося в полілогічній 

системі його мови.  

Починаючи з 1960-х років з'являються майстри, які у своїх роботах 

ведуть діалог з античною і класичною спадщиною різних періодів архітектури. 

Одним з перших і відомих лідерів постмодерністського руху в США другої 

половини ХХ століття є архітектор Майкл Грейвз. Його багатозначні 

композиції спираються на різні семантичні коди, які яскраво сформулював Ч. 

Дженкс у принципі подвійного кодування – «знаменитому малюнку "зайця-

качки", який спочатку можна побачити одним способом, а потім іншим» [1, с. 

43]. Грейвзу вдається об'єднати різні історичні посилання в єдине ціле, що 

відображає не лише культурний, але і інтерпретує міжнародний історичний 

контекст. Свої проекти він називає «метафоричні пейзажі» [2, с. 127]. У своїй 

знаменитій книзі «Мова архітектури постмодернізму» Ч. Дженкс виділяє два 

типи архітектурних метафор - приховані і змішані [1, с. 113]. У Грейвза 

архітектурна мова також насичена метафорами і в його проектах вдається 

виділити і ці метафори, і ще такі, як однозначні і багатозначні. «Майкл Грейвз 

говорить про "висунення на передній план" елементів архітектури шляхом 

перекидання їх набік. Його будинки - це поетичні спотворення кубістичного 

синтаксису» [1, с. 66]. 
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У своїх «Пейзажах» він активно використовує кольори, щоб надати 

велику виразність архітектурним образам і для артикуляції прямого зв'язку з 

метафізикою елементів в класичному сенсі (мал. 1, 2). Його будівлі, немовби, є 

кольоровим дзеркальним відображенням довкілля. Колористичні особливості є 

характерними рисами усіх його проектів. Це 

пов'язано з його дослідженнями антропоморфних 

і семантичних принципів античної архітектури. 

«Він ніколи не репродукував класицизм, а 

намагався "вибрати" з нього характерні ознаки і 

елементів в кубістичному колажі"» [3, с. 22]  

Таким чином, Грейвз розробив свою власну 

мову, яка прочитується в його різноманітних 

проектах. Основними композиційними 

прийомами і характерними рисами для його робіт 

є: колористичні композиції; посилання на 

класичну архітектуру - історичні асоціації; 

застосування і об'єднання різних художніх 

жанрів: скульптури, живопису, ландшафтного 

мистецтва; графіка поп-арту; колаж, бриколаж; 

стилізація елементів ордерної системи; 

зображальність і апликативність фасадів, як в 

суперграфіці; декоративізм; тектоничні схеми 

фасадів - підстави будівель у багатьох проектах 

оброблені горизонтальними розчленуваннями, 

що імітують рустування класичних будівель; ігри 

з масштабом і т.д. 

Принцип звернення до історії актуальний для Грейвза в усіх його 

проектах - він обговорює античну архітектуру, акцентуючи її особливості, іноді 

в іронічному і пародійному плані. Діалог з античністю і ренесансом 

простежується в проекті Humana Building в Луісвілі, штат Кентуккі, 1982 р. 

Будівля складається з двох частин, що є різномасштабними двома об'ємами. 

Ордерна мова древньогрецької архітектури протиставляється архітектурній 

мові модернізму, що відкидає цю систему. У зверненні до прототипу античного 

храму підкреслюється головна властивість ордерної архітектури - 

співрозмірність масштабу людини і антропоморфність ордерної системи. 

Грейвз зачіпає одну з важливих проблем ХХ століття - проблему архітектурної 

масштабності. Кожна історична епоха виражала своє уявлення про всесвіт, про 

місце людини в макрокосмосі, відношення між ним і природними стихіями за 

допомогою поняття архітектурного масштабу.  

Мал. 1. М. Грейвз. Архаїчний 

пейзаж 

Мал. 2. М.Грейвз. Фреска 
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Проблемою архітектурного масштабу в ХХ віці займалися багато 

критиків і теоретиків. Виділяючи значення грецької архітектури, відмічають її 

співмірність людському тілу і бачать в цьому універсальну якість ордерної 

системи. На початку ХХ століття М. Брунов актуалізував тематику масштабу в 

історії архітектури: «При сприйнятті грецької архітектури можна розрізнити 

три послідовні фази: 1) глядач будує собі образ монументалізованої людини на 

основі укрупнення архітектурних форм; 2) глядач ототожнює себе з цим 

образом, переносить себе на місце образу, він почуває себе людиною, що 

входить в храм, і 3) глядач як би зростає і 

монументалізується, в ньому прокидається 

герой» [4, с. 3]. І. Араухо визначає декілька 

типів архітектурного масштабу: "людський 

масштаб", "колективний масштаб", "міський 

масштаб" і масштаб, що включає нелюдські 

стосунки. У 2009 р. Роел ван Лент видає 

книгу «Architectural scale» [5], де виділяє три 

типи архітектурного масштабу - людський 

масштаб, проміжний масштаб, піднесений 

масштаб. В главі «Хмарочос як еволюція 

убік без масштабності» він описує проблему 

виникаючої безмасштабності, пов'язану з 

"епідемією хмарочосів».  Цей відхід сучасної 

архітектури від прихильності до розміру 

пропорційно масштабу людського тіла, 

критично сприймається Грейвзом і переосмислюється, як повернення до 

людського масштабу. «Майкл Грейвз зосередив увагу на пропозиції 

антропоморфічних метафор без назви їх» [1, с. 114]. У композиційному аналізі 

фасадів Humana Building (мал. 3) можна спостерігати масштабний ряд 

елементів, що вибудовуються у бік збільшення - дрібний модуль перфорації 

віконних отворів, середній модуль- інтерколумній, великий модуль - висота 

одного об'єму, який задає масштаб частини, що виступає, і великий масштаб 

висотної частини. Т.ч., продовжуючи тему масштабних ігор і масштабних 

контрастів, Грейвз у своїх проектах використовує різноманітні модульні ряди. 

Архітектори, що віддавали перевагу ордерній архітектурі, в процесі побудови 

форм і об'ємів використали пропорції і співвідношення величин, властиві 

ордерним композиціям. У модульній системі класичної архітектури є 

присутньою скульптура, як перехідний масштаб від людини до будівлі, усі види 

мистецтв були об'єднані загальною ідеєю і застосовані в єдиному комплексі. 

Мал. 3. Композиційний аналіз фасаду 

Humana Building 
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Грейвз також вводить скульптуру і малі архітектурні форми - то додаючи 

пластичності і виразності художньому образу, то іронізуючи і перебільшуючи. 

Основною темою концепцій Грейвза є історичні асоціації, які виступають 

як посилання на історичні прототипи, як вираження найважливіших аспектів 

класичної архітектури і як система кодів, відомих людям. 

У проекті Humana Building нижній об'єм, що виступає, вирішений в 

стилізованій ордерній системі, що вбирає в себе різні прототипи, - від образу 

старогрецького храму до ренесансних композицій (мал. 4). Композиція 

головного входу асоціюється з композицією 

фасаду капели Пацци Ф. Брунеллескі; 

максимально спрощений карниз з яскраво 

вираженим винесенням асоціативно 

перекликається з потужним карнизом палаццо 

Фарнезе в Римі. Середня частина основного 

об’єму утрирує типові форми класичної 

модерністської будівлі. Ступінчаста форма 

висотної частини будівлі своїм силуетом 

віддалено нагадує високі скатні покрівлі. 

Таким чином в одній будівлі поєднані 

різночасові історичні асоціації, що легко 

впізнаються. 

Культовий для постмодернізму проект 

Будівлі служби водопостачання в м. Портленді, штат Орегон, США, 1982 р., 

утримує на фасадах 

численні символічні 

елементи (мал. 5). Вони 

навмисно контрастують з 

функціональністю і 

одноманітністю 

модерністського основного 

об'єму будівлі, що 

проголошував очищення 

форми від декору. У 

споруді застосований 

прийом діалогу між 

класичною архітектурою 

минулого і теперішнім 

часом. Кубічний об'єм 

будівлі, що спирається на 

Мал. 4 Аналіз прототипів будівлі 

Humana Building 

Мал. 5 Анализ прототипов здания Гос. Службы в 

г. Портленд 
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ступінчастий стилобат трактує одночасно образ античного єгипетського храму, 

поставленого на широкі масивні стилобатні східці і образ тріумфальної арки. З 

чотирьох сторін фасади декоровані елементами, що інтерпретують 

каннеліроване тіло колони або пілястра та замковий камінь. Масивний об'єм 

завершується надбудовою, призначеною для видового оглядового майданчика, і 

вирішений в класичних формах бельведера. Пластика фасадів досягається 

шляхом поєднання в одній площині різних матеріалів і кольорів, демонструючи 

відхід у бік зображальності і аплікативності. Таким чином, вдається 

простежити перетворення елементів ордерної системи з тектонічних в 

атектоничні і символічні знаки. 

 

Мал. 6, 7. Музей старовинних автомобілів Лаувмана, Нідерланди, Гаага, 2010. 

Арх. М. Грейвз 

Для Музею старовинних автомобілів в передмісті Гааги архітектор 

спроектував П-образну в плані споруду з червоної цеглини, що нагадує 

заміський палац в кращих голландських традиціях, - з високими 

склепінчастими стелями, дерев'яними перекриттями, двосхилими дахами і 

флігелями, а також, перебільшуючи образ палацу, розбив навколо музею 

регулярний парк (мал. 6, 7). 

Роботам архітекторів-постмодерністів, що звертаються до історії, іноді 

характерний іронічний, гротескний характер. І. О. Добріцина пише, що «саме зі 

свідомості неможливості повернути першу причину - саме явище і 

підтримувальні його інститути і виникає в 70-і роки постмодерністське 

блазенство. Воно не з приводу історії, а із приводу розуміння своєї 

сьогоднішньої недосяжності почуття цілісності» [6, с. 41]. Грейвз також 

підкреслює цей прийом в створенні комплексу для Уолта Диснея - Team Disney 

Burbank Building, штат Каліфорнія, 1987 р. і готелів "Дельфін" і "Лебідь" у 

парку Walt Disney World, 1988 р. (мал. 8). 
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Мал. 8. Порівняння будівлі Team Disney Burbank Building арх. М. Грейвза з видом на 

Пропилеї Афінського акрополя 

В жартівливій формі Team Disney Building вирішений як бриколаж, де 

читається іронія і пародія на класичну архітектуру. Головний фасад нагадує 

шести-колонний портик античного храму, трикутний фронтон якого на своїх 

плечах несуть не 

атланти і не каріатиди, 

а диснеєвскі гноми. 

Об'ємно-просторові 

композиції Грейвза 

побудовані на основі 

простих архетипів - 

квадрата, круга, куба і 

циліндра. Зберігаючи 

тектонічну схему 

фасаду античного 

храму, Грейвз 
Мал. 9. Композиційний аналіз фасаду Метрополіс. м. Лос-Анджелес. 1990 р. 

арх. М. Грейвз.  

часто вводить густі горизонтальні розчленування в нижній частині об'єму, що 

імітують рустування цоколя в класичних будівлях. Цей прийом простежується 

у багатьох його проектах (мал. 9). 

Архітектурна концепція проекту Метрополіс полягає в тому щоб 

розмістити комплекс у вигляді 

«"порталу" до рамки панорамного 

виду на Лос-Анджелес» [7, с. 203]. 

Композиція споруди включає 

створення комплексу, що 

складається з п'яти блоків - 

чотирьох веж по кутам і блоку 

ротонди - по центру (мал. 10). 

Увесь комплекс стоїть на спільній 

платформі, яка інтерпретує 

Мал. 10. Проект Метрополіс. Лос-Анджелес. 

1990 р. арх. М. Грейвз 
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рустований п'єдестал. Вежі розроблені з вертикальними вікнами, які вирішені 

як "стовпці, що світяться". Цей елемент має подвійне значення: вдень він 

призначений для реклами, а вночі він, як маяк, служить орієнтацією для 

основної міської магістралі. Архітектор за допомогою матеріалів, кольорів і 

форм тонко інтерпретує традиційні південні каліфорнійські архітектурні теми. 

Підводячи підсумок дослідженню, слід зазначити, що подібно до того, як 

в різні історичні періоди звернення до класичних традицій давало поштовх до 

розвитку архітектури, рішення архітектурних завдань і створення нових 

гармонійних проектів, так і М. Грейвз довів життєздатність цього прийому, 

збагачуючи сучасну архітектурну мову історичними асоціаціями. Своїми 

роботами, в яких він звернувся до історичних асоціацій і прототипів, він 

відкрив новий етап "постмодерністського класицизму" і розвинув різноманітні 

діалогічні і полілогічні методи створення архітектурних образів. 
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ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ МОЗАЇЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ В 

АРХІТЕКТУРІ МІСТА ЛЬВОВА КІНЦЯ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

Анотація: на основі аналізу емпіричних досліджень збережених зразків 

мозаїки та бібліографічних опрацювань, висвітлено основні принципи 

застосування мозаїчних композицій в архітектурі міста Львова, в період кінця 

ХІХ ст. – початку ХХІ ст.  

Ключові слова: мозаїка, мозаїчна композиція, принципи застосування, 

архітектура Львова. 

 

Стан проблеми: Архітектурна спадщина Львова, та її складові, були і 

залишаються, постійними об’єктами уваги багатьох дослідників. Однак, до 

сьогодні, не приділялось достатньої уваги вивченню особливостям 

застосування важливих елементів увиразнення архітектурного образу 

львівських будівель та споруд – мозаїчних композицій. Існуючий стан 

збереження мозаїки, як елементу опорядження архітектури, вимагає фахової 

уваги науковців широкого спектру, зокрема у науковому та реставраційному 

векторі, для їх збереження та використання попереднього досвіду застосування 

мозаїчних композицій у аранжуванні міського простору та проектуванні нової 

архітектури, з метою формування цілісного, інформативного, естетично 

довершеного, художньо обдуманого архітектурного середовища. 

На сучасному етапі термін «мозаїка» набув широкого змісту, різновидів та 

відповідного застосування. Мозаїчна композиція в архітектурі – це твір у 

вигляді зображення (сюжет, орнамент, знаки), який створено із набору 

кольорових модулів (каменів, чи tessera малих кубів): смальти, натурального 

каменю, кераміки, скла, або їхніх комбінацій, зафіксовані розчином на площині 

архітектурного об’єкту.[1] 

Стан дослідженості: В результаті аналізу бібліографічних джерел, 

виявлено відсутність праць, які репрезентують принципи застосування 

мозаїчних композицій в архітектурі Львова, в період кінця ХІХ ст. – початку 

ХХІ ст. Особливості застосування мозаїки в архітектурі Львова, автор 

розглядала в публікаціях, матеріалах конференцій та у результатах 

магістерської кваліфікаційної роботи.[5,7] Окремі історіографічні аспекти 

застосування мозаїки в архітектурі Львова розкрили дослідники: Ґранкін П., 

Смірнов Ю., Казанцева Т.[6, 9, 10, 11] Тематика особливості та принципів 

застосування мозаїчних композицій в архітектурі, фрагментарно розкрита в 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDlZGk3MXLAhWin3IKHdDGDV0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lp.edu.ua%2F&usg=AFQjCNED17VgTRTbPjC3N7CQ2HGX1UZ_qA&sig2=4DcxAcBi0ZMYZiAXalCbEA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
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численних історіографічних та реставраційних дослідженнях мозаїки різних 

стильових періодів та територій світу.[4,8, 12] 

Актуальність: За період кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст., мозаїчні 

композиції в архітектурі Львова, набули різноманітного застосунку. Мозаїку 

проектували різних розмірів, з різноманітним сюжетним та змістовним 

наповненням, виконували у розмаїтих матеріалах і техніках, застосовували у 

різних локаціях архітектури різного функціонального призначення. Сьогодні їх 

надалі використовують в опоряджені архітектури Львова.  

Мета дослідження полягає у визначені принципів застосування мозаїчних 

композицій в архітектурному просторі Львова.  

Виклад основного матеріалу. В результаті аналізу натурних досліджень, 

фотофіксації збережених зразків мозаїчних композицій м. Львова кінця ХІХ – 

початку ХХІ століття, опрацювань бібліографічного матеріалу та інтерв’ю з 

авторами та майстрами мозаїстами, проаналізовано історіографічний аспект 

формування та особливості застосування мозаїки в системі опорядження 

архітектури. На основі яких, методами систематизації та порівняльного аналізу, 

встановлено принципи застосування мозаїчних композицій. 

Принцип стилістичної залежності. Застосування мозаїчної композиції, як 

елементу опорядження споруди, залежить від архітектурної стилістики 

присутньої в культурному середовищі Львова. Стиль в архітектурі – це 

історично складена система ідейно-художніх особливостей і принципів, 

обумовлена соціальними стосунками кожної епохи. Ця система підпорядковує 

особливості застосування мозаїчних композицій в архітектурі, та впливає на їх 

сюжетне, змістовне наповнення, колір, розмір, пропорції, локацію в 

архітектурному середовищі.  

В архітектурі львівського історизму, так само, як і у європейських містах, 

переважає тьмяна колористика[2], яка витримана і у класичних орнаментах 

спокійних кольорах мозаїки з натурального каменю (чорний, сірий, червоний, 

охра, білий), у мощені підлоги вхідних просторів неоренесансових кам’яниць в 

поєднанні з технікою тераццо. Нагадують орнаментальні килими, часто з 

центральним центричним 8-ми кутним елементом: зірка або розетта, вписана у 

коло. Композицію могли доповнювати орнаменти з античними мотивами: 

пальмети, серцеподібний орнамент з завитками та ін. У сакральній архітектурі, 

цього періоду, в неороманському храмі св. Георгія з елементами неовізантизму, 

у суп-рапорті вхідного порталу, застосовують смальтову мозаїку з іконографією 

Христа та з неовізантійським орнаментом у бордюрі композиції. 

Стиль сецесії в архітектурі вирізняться тенденцією «оживлення»: яскрава 

колористика та використання рослинних мотивів і орнаментів в опоряджені 

споруд.[2] Що відображається і в мозаїці цього періоду, використовують: 
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яскраві кольорові ритмічні настінні смальтові композиції з застосуванням 

золота, з квітковими та рослинними орнаментами. Також техніку мозаїки з 

натурального каменю, застосовують для замощення підлоги, з модерновими 

орнаментами в просторих інтер’єрах холів споруд раціонального модерну. 

Не відповідність художньо-композиційних властивостей мозаїчних 

композицій до ідейно-художніх особливостей і принципів стилістики архітектурного 

періоду, могла обмежувати популярність поширення їх застосунку в архітектурі 

міста. Наприклад у міжвоєнний період архітектури періоду модернізму 

(1919-1939 р.р.) та періоду функціоналізму (1935-1939 р.р.), коли характер 

стилю архітектури спрощений з обмеженою кількістю декору, та з обмеженим 

використанням поліхромії, що зводиться до нейтральних кольорів. Тенденція 

ахроматизму, «правдивої» архітектури — кольору будівельних матеріалів [2], 

не сприяла популярності застосуванню мозаїки. А в період тоталіризму 

1940-1956 р.р. не виявлено застосування мозаїчних композицій в архітектурі 

міста Львова.  

Архітектурній стилістиці радянського періоду (1956-1991 р.р.) притаманні 

одноманітність, площинність, функціональність та економічність, будівництво 

за типовими проектами в тьмяних сірих кольорах будівельних матеріалів. 

Строкаті мозаїчні композиції контрастують до вирішень архітектурних площин 

споруд. Та стають чи не головним засобом увиразнення та індивідуальності 

одноманітної забудови, внаслідок політики КПРС, що поширює ідеологію в 

маси використовуючи архітектуру та мистецтво соціалістичного реалізму. В 

цей період мозаїчні композиції монументальні у розмірах, пропорціях та 

техніко-технологічних прийомах, присутня площинність та узагальнення у 

вирішені сюжету, що відповідає стилістичним принципам архітектури 

радянського періоду. 

У період незалежності (з 1991 р.) архітектура Львова знаходиться в певних 

протиріччях, різке бажання компенсувати очевидні недоліки типових проектів, 

обмежується інертністю рішень через прогалину у досвіді проектуванні 

інакше.[3] Так само і в мозаїчних композиціях, автори використовують досвід 

попереднього періоду. Наприклад, у навчальному корпусі академії 

ветеринарної медицини (вул. Пекарська, 50), орнаментальна мозаїка 1996 р., на 

бетонному рельєфі. Здебільшого майстри-мозаїсти адаптують мозаїчні 

композиції до існуючої історичної забудови різних стилістичних періодів, і 

шукають індивідуальний підхід у вирішені стилістичної мови композицій. В 

період незалежності, разом із поверненням суспільства до християнської релігії 

та «реанімацією» храмової архітектури, в її середовище повернулись мозаїчні 

композиції з новою стилістичною програмою, що взоруючись, як правило на 
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візантійську іконографію знаходить нову стилістичну мову з етнічними 

українськими мотивами. 

Принцип традиції. Разом із християнською вірою, із Візантії, на нашу 

територію, прийшла традиція використання мозаїчної та фрескової технік в 

сакральних спорудах східного обряду. До мозаїки було особливе ставлення, 

вважали, техніку достойною зображати божественні первообрази, бо її колір  

чистий, освітлений та очищений вогнем (маючи на увазі матеріал: смальта під 

час випалу)[4]. Як правило при опоряджені сакрального простору, лише в тих 

випадках коли бракувало коштів, зупинялись на фресковому іконописі. Мозаїку 

цінували за ряд характеристик, які надавали їй перевагу: стійкість, 

довговічність та високі художні якості (фактура, блиск, гра світла на 

смальтовому модулі, яка створювала ефект мерехтіння та особливу атмосферу 

для зосередження в святому просторі)[5]. Візантійська традиція – це ціла 

система побудови сакрального простору, з ієрархічними пропорційними 

принципами розміщення композицій та канонами іконографії в архітектурному 

просторі.[4] Автори дотримуються з покоління в покоління передаючи цю 

філософію, як дорогоцінний спадок. Зберігаючи традицію збагачують її новими 

техніко-технологічними підходами та новим художнім стилістичним та 

етнічним характером у мозаїчних іконографічних композиціях.[7] 

В кінці ХІХ ст. в сакральній архітектурі Львова, знаходить відображення 

традиція візантійської мозаїки у композиціях, що увінчують вхідні портали 

храмів святого Георгія (вул. Короленка, 3) та святого Івана Златоуста, колишній 

костел Найсвятішого Серця Ісусового при монастирі ордену черниць 

францисканок Найсвятішого Причастя (вул. Лисенка, 43). На початку ХХ ст. в 

проекті реорганізації інтер’єру східної частини Вірменського собору та у 1934 

році у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, колись Костел Матері Божої 

Остробрамської (вул. Личаківська, 175).[11] Деякі із проектів лишились так і не 

реалізовані через брак коштів та початок війни.[6] В період радянської 

архітектури традиція була перервана, внаслідок політики, що витісняла релігію 

з життя громадян, церква зазнала переслідувань та нищення сакральних 

пам’яток, і все що з ними пов’язане, в тому числі і іконографічні мозаїчні 

композиції (до наших днів вціліли мозаїки, що були сховані не байдужими 

людьми під шарами тиньків в радянський період). Та на сучасному етапі, в часі 

незалежності України, традиція відродилась та інтенсивно розвивається в 

храмовій архітектурі новозбудованих (Храм Різдва Пресвятої Богородиці, 

пл. Івана Павла ІІ, 1; Храм Всіх Святих Українського Народу, 

вул. С. Петлюри, 32; та ін.) та в історичних сакральних спорудах, в ході їх 

регенерації та реконструкцій храмового простору з поверненням до первинного 
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культового функціонального призначення (Храм Покрови Пресвятої 

Богородиці, вул. Личаківська, 175; та ін.).[7] 

Традиція застосування мозаїчних композицій поширюється в українських 

церквах закордону: УГКЦ собор святої Софії у Римі (Італія, кін. 60-х років 

XX ст.), УГКЦ Св. Великомучениці Варвари у Відені (Австрія, мозаїка 1956 р.), 

УГКЦ Ольги і Володимира в Чекаго (США, 1973 р.), УГКЦ Св. Юри у Нью 

Йорку (США, 1977 р.), УГКЦ Св. Вінсента та Св. Якуба у Вроцлаві (Польща, 

мозаїка 2004-2005 р., 2016 р.) та ін. В українських церквах Польщі, на сьогодні 

часто мозаїчні композиції виконують українські майстри-мозаїсти, наприклад - 

Андрій Дуда, львівський митець, виконав мозаїки для вроцлавської української 

церкви та для ряду інших українських церков польських міст та містечок. 

Принцип престижу. Техніка мозаїки завжди була трудомістка, відповідно, 

робота високо оцінювалась, і виконували її із матеріалів, які також мали високу 

вартість. А техніка шліфування мозаїки, була ще складнішим процесом, який 

міг тривати роки і перевищувати вартість виконання мозаїки.[8] Тому 

дозволяли, її собі замовити, лише заможні люди. Відповідно, це обмежувало її 

популярність застосування в архітектурі. Але це обмеження додає певної 

особливості цій техніці, підкреслюючи цінність та престижність використання 

її в спорудах. Класичні композиції мозаїки смальтового набору та з 

натурального каменю високого рівня технічного та художнього виконання в 

архітектурному просторі на рівні сприйняття, можна прирівняти до ювелірної 

коштовності, яка є окрасою та акцентом в архітектурному середовищі. Вона 

підкреслює заможний статус власника споруди та додає престижу образу 

архітектурного простору загалом. Розташовують такі композиції у вхідному 

просторі споруди, щоб захопити та вплинути на глядача з першого емоційного 

враження від образу архітектури. У просторі екстер’єру, орнаментальні 

композиції розміщають на головному фасаді будівлі. Для інтер’єрів 

характерним є застосування мозаїки у вхідному просторі – тамбуру, вестибюлю 

та у просторі сходової клітки.  

В спорудах історизму кін. ХІХ ст., м. Львова, використовують 

орнаментальні композиції в поєднанні з тераццо, на підлозі.[9] Така локація 

мозаїки, привертає увагу і додає образу архітектурного простору, ще більшої 

вишуканості, естетичності, і претензійності, з огляду на те, що: «підлога» - це 

особливий семантичний простір для людини, з яким вона контактує, по якому 

ходить, а в даному випадку «по мистецтву». Традиція застосування художньої 

підлоги в Європі походить із давньо-грецької культури, які використовували 

мозаїчні підлоги для вілл та палацової архітектури.[12] Тому мощення підлоги 

мозаїчними композиціями в архітектурі чиншових кам’яниць викликають 

асоціації з багатством та вишуканістю, які притаманні вілловій та палацовій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_(%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
https://ivan-parket.at.ua/photo/khudozhne_ukladannja/5
https://ivan-parket.at.ua/photo/khudozhne_ukladannja/5
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архітектурі. Подібні асоціації розкоші, викликає, використання великої 

кількості ритмічних настінних смальтових композицій в архітектурі періоду 

сецесії. Як, наприклад, у чиншовій кам’яниці, на вул. Менцинського, 3, 30 

квіткових панно (дві не збережені), з золотим смальтовим паском по периметру 

композиції, в мармуровому обрамленні, ритмічно метрично розташовані 

закручуючись у цоколі стіни циліндричної сходової клітки.  

Принцип ідентичності. Важливе значення для творення зрозумілого 

впізнаваного образу архітектурного об’єкту, мають образні засоби в його 

системі опорядження, серед яких застосовують мозаїчні композиції. Принцип 

ідентичності - передбачає застосування мозаїки в архітектурному опоряджені 

споруди, як засіб увиразнення та конкретизування архітектурного образу, 

вказуючи на функціональне призначення архітектури. Відповідно, 

функціональне призначення архітектури обумовлює характеристики мозаїчної 

композиції, що розташована в його опоряджені. Впливаючи не лише на 

сюжетне та змістовне наповнення композиції, а й на параметри розміру, 

кольору, локації у просторі.  

Та все ж найважливішу роль відводиться сюжету мозаїчних композицій, 

який по рівню висвітлення функціонального призначення споруди, може 

варіюватись на: Фактичний — що повною мірою розкриває приналежність до 

функціонального типу архітектури (до прикладу: текстова - з назвою споруди, 

геральдика, іконографія); Асоціативний — частково відкриває приналежність 

до функціонального типу (до прикладу: атрибути, символи, наративи); та 

Незалежний — не прив’язаний до функціонального типу (до прикладу: 

ідеологічний). Легкість ідентифікації призначення архітектури, не просто 

виділяє її в просторі, а й наділяє важливою функцією орієнтиру.  

Принцип пропаганди. Використання мозаїчних композицій в архітектурі 

для поширення ідей, з метою впливу та формування суспільної думки. У Львові 

представлений в період радянської архітектури для популяризації політичної 

ідеології комунізму. Великі ідеологічні панно використовувались в 

громадському архітектурному середовищі, часто на бічних глухих фасадах 

скеровуючи їх на громадські великі площі, сквери чи вулиці, з великим потоком 

людей. Розповсюджені сюжети на основі постатей робітничого класу, образи 

яких пристосовували під споруди різного функціонального типу. Сюжети 

львівських мозаїчних композицій часто підкреслюють українські народні 

мистецькі традиції, передаючи їх в орнаментиці, у традиційному одязі та 

побутових сценах з постатями: колгоспниці, гуцула, робітника, інженера, дітей 

та інших. Один з популярних ідеологічних сюжетів, є під назвою: «Дружба 

народів», що символізував єдність українців та росіян (Будинок побуту 

«Ювілейний», просп. В. Чорновола, 59). Також використовували панно із 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2C%2059&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmapia.ua%2Fua%2Flviv%2Faddresses%2Fave-v-chornovola-59&ei=4AC4UMCmCOqH4AS-r4CgCg&usg=AFQjCNF0p60Q8G1SBWPGfyDfXBbyU0KHVA
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прославлянням комунізму, з красномовними лозунгами, такими як: «Слава, 

будівникам комунізму!»(просп. В. Чорновола, 39; вул. П. Куліша, 44). Лозунги 

та радянську символіку з Львівських мозаїчних панно демонтували, в роки 

незалежності, під час першої хвилі декомунізації, в 90-х роках. Та станом, на 

сьогодні, мозаїчні композиції, які вже позбавлені символіки, чи навіть ті, що 

ніколи не містили її, з кожним днем зникають з фасадів Львівських споруд, так 

як вони мало дослідженні та не доведено їх мистецької, архітектурної чи 

історичної цінності.  

Принцип вибірковості. Не типове застосування мозаїчної техніки для 

вирішення традиційної композиції в архітектурі, в пріоритеті над іншими 

техніками мистецтва. Наприклад, застосування мозаїки для зображення оберегу 

у вигляді іконографії Матері Божої на житловій архітектурі 

(вул. Панчишина, 8), такі обереги традиційно виконували, як невеличку круглу 

скульптуру в архітектурі Львова. Мозаїчну техніку обирають з різних 

функціональних причин: з метою адаптації на площину стіни існуючої 

забудови (коли немає місця для скульптуру); міцності і стійкості техніки до 

впливу зовнішнього середовища на перевагу розписам, та ін. 

Композиційний принцип. Досягнення архітектурно-художньої виразності 

образу архітектури шляхом застосування прийомів компонування мозаїчних 

композицій на архітектурній площині. 

Виділення. Прийом застосування мозаїчних композицій в архітектурі, що 

допомагає організовувати та зонувати простір архітектурного середовища, за 

допомогою: локації, розміру, сюжету, кольору мозаїчної композиції. Наприклад 

у сакральних спорудах розміщають великі іконографічні мозаїчні композиції у 

центральній апсиді та куполі, тим самим підкреслюючи та акцентуючи увагу на 

важливих функціональних зонах храму. У композиціях підлоги великого 

просторого холу, наприклад, колишнього краківського готелю, помітно, поділ 

залу на: головні, другорядні та бічні функціональні зони, за допомогою певного 

схематичного розміщення та різних розмірів килимів мозаїчних композицій в 

поєднанні з технікою тераццо. 

Акцент (з лат. accentus — наголос). При акцентному рішенні мозаїчна 

композиція виступає у якості головного елементу оточуючого архітектурного 

середовища, що досягається через: застосування контрастного за кольором чи 

фактурою тла (архітектурної площини); локацією мозаїчної композиції: що 

розташована по осі руху глядача та акцентує на собі увагу, або що розміщена в 

центрі об’єкту — фіксує центр, як композиційний акцент в інтер'єрі чи 

екстер’єрі споруди; через застосування освітлення, яке додатково зосереджує 

увагу на образно-пластичній формі, створює гру світла і тіні, підкреслює 

фактуру композиції. 
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Контраст. Застосування контрастного вирішення мозаїчної композиції по 

відношенню до архітектурної площини і середовища, із збереженням гармонії. 

Контрастне рішення по: кольору, розміру, абрису, деталей композиції. 

Контрастний принцип застосування мозаїчних композицій в архітектурі – 

використовують для увиразнення архітектурного образу та виділення 

важливого (елементу композиції, змісту та ін.). Один із ключових прийомів у 

радянському періоді в архітектурі Львова, та застосовується в кожному із 

стильових періодів. 

Нюанс. За нюансним принципом мозаїчна композиція підпорядковується 

архітектурній площині та оточенню. Подібність забезпечується за наступними 

особливостями композиції: за абрисом, співвідношенням мас та деталей, 

кольором, ритмічними закономірностями, тощо. Як за всіма перерахованими 

пунктами, так і за окремими з них. Прийом не набув популярності, часто 

використовуються, як додатковий прийом. 

Ритм. Повторення через певні проміжки подібних мозаїчних композицій за 

абрисом, композицією, сюжетом, кольором. Цей прийом часто застосовують в 

період сецесії для інтер’єрів в опоряджені сходових кліток (56 композицій у 

колишній торгово-промисловій палаті та 30 композицій у кам’яниці по 

вул. Менцинського, 3). А також застосовують у фасадних композиціях аттику 

(колись торгово-промислова палата) та у підвіконних композиціях (кам’яниця 

по вул. Шота Руставелі, 34). 

Інтеграція. Прийом застосування мозаїки в поєднані з іншими техніками 

мистецтва, в межах однієї композиції виконаної на архітектурному об’єкті. 

Мозаїчні композиції поєднують із: фактурою, рельєфом, горельєфом, 

скульптурою, технікою сґрафіто та тераццо. В період історизму та сецесії, в 

архітектурі Львова, використовують композиції мозаїчних вставок у підлогах 

замощених в техніці тераццо, що нагадують орнаментальні килими, де тераццо 

застосовують, як тло для мозаїчних орнаментів. В період сецесії в архітектурі 

Львова, золоту мозаїку використали, як фон для горельєфів В. Пшевського на 

фасаді колишньої Торгової-промислової палати[10]. Проте, здебільшого, для 

тла рельєфних та фрескових композицій використовували в період історизму і 

сецесії та продовжують використовувати на сучасному етапі, імітацію золотої 

смальти (храм Пресвятої Богородиці, вул. Чучкаріна, 5). Найбільше 

експериментів відбулось в період радянської архітектури, коли в композиціях з 

мозаїкою поєднували техніку сґрафіто, фактурну штукатурку (інколи з різними 

вкрапленнями скляних камінців), та бетонні рельєфи, які використовували, як 

основу для мозаїчних композицій, і набули популярності в архітектурі Львова з 

70-тих років ХХ ст.(колись дім культури будівельників, вул. Стефаника,16 а). В 

період незалежності також зустрічаються приклади комбінацій технік.  
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Висновок: Принципи застосування мозаїчних композицій в архітектурному 

середовищі Львова кінця ХІХ – початку ХХІ століть, змінювались на різних 

стилістичних етапах архітектури, залежали від функціонального призначення 

споруд в яких використовувались та від політичного устрою. В кожен із 

періодів, використовували певний набір принципів застосування мозаїчних 

композицій в архітектурі Львова: 

Історизм - композиційний принцип, принцип стилістичної залежності, 

принцип традиції, принцип престижу, принцип ідентичності; 

Сецесія - композиційний принцип, принцип стилістичної залежності, 

принцип традиції, принцип престижу, принцип ідентичності; 

Модернізм - композиційний принцип, принцип традиції; 

Функціоналізм - композиційний принцип, принцип вибірковості; 

Радянський період - композиційний принцип, принцип стилістичної 

залежності, принцип пропаганди, принцип ідентичності; 

Період незалежності - композиційний принцип, принцип стилістичної 

залежності, принцип традиції, принцип ідентичності. 

В результаті порівняння встановлено, що: композиційний принцип 

застосовується в кожному із періодів; принцип стилістичної залежності та 

принцип ідентичності не використовувався в архітектурі міжвоєнного періоду, 

коли мозаїчні композиції фактично не набули поширення; принцип пропаганди 

застосовували лише в період радянської архітектури; а принцип вибірковості в 

період функціоналізму; застосування мозаїчних композицій за принципом 

престижу було актуальним в архітектурі історизму та сецесії; принцип традиції 

не використовувався в період радянської архітектури, внаслідок політики, що 

витісняла релігію та в період функціоналізму, коли мозаїчні композиції 

фактично не набули поширення. 

В львівській архітектурі, періоду незалежності, на даний момент, 

лідируючу позицію займає принцип традиції застосування мозаїчних 

композицій в архітектурі. З відродженням християнських цінностей, 

іконографічні мозаїки широко використовують в упорядженні екстер’єрів та 

інтер’єрів сучасних та історичних цервах Львова. 

 

Список літератури: 

1. Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного 

искусства: в 10 т. / Власов В.  – СПб.: Азбука-классика, 2006. – 5 т. – С. 585-586. 

2. Ефимов А.В. Колористика города. / А.В. Ефимов. — М.: 

Стройиздат, 1990. – С. 41-44. 

3. Архітектура Львова: Час і стилі. XIII–XXI ст. – Л.: Центр Європи, 

2008. – С. 240-263, 387, 607-612. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0:_%D0%A7%D0%B0%D1%81_%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96._XIII%E2%80%94XXI_%D1%81%D1%82.


Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 

121 

4. Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы 

монументального искусства Византии / Отто Демус / Пер. с англ. 

Смирновой Э.С., ред. Преображенский А. С. – М.: Индрик, 2001. – С. 6-10. 

5. Піддубна Н., Радомська В., Тирпич І. А. Ідентифікація сакральної 

архітектури за посередництвом мозаїк і стінописів // "Мир науки и инноваций". 

Выпуск № 2, Том 10. Иваново: "Научный мир", 2015. – С. 61-64. 

6. Smirnow J. Lwowskie mozaiki historyczne / Jurij Smirnow //: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://barwyszkla.pl/lwowskie-mozaiki-

historyczne/ . Дата доступу: трав. 2017 р. – Назва з екрану. 

7. Піддубна Н., Радомська В. Мозаїчні декори Львова. Історичний 

аспект. / Н. Піддубна, В. Радомська // Вісник НУ «Львіська політехніка» – Л.: 

Львівська політехніка, 2013. – С. 374-383. 

8. Hrebeniuk A. Witraże-Mozaiki, Sztuka barwnych szkieł i kamyków – 

Kraków: Nauka i Sztuka, 1938. – S. 23-24 

9. Казанцева Т. Терацові підлоги у Львові: еволюція застосування, 

композиційний та стилістичний аналіз / Тетяна Казанцева // Вісник НУ 

«Львівська Політехніка» «Архітектура». – 2016. – С. 228-235. 

10. Бірюльов Ю.О. Мистецтво львівської сецесії - Л.: Центр Європи, 

2005. - с. 94, 95. 

11. Ґранкін П., Історія релігій в україні. / Павло Ґранкін // Матеріали 

ХІV міжнародної конференції 2004 р. – Л.: 2004. – С. 203-208. 

 

Аннотация 

На основе анализа эмпирических исследований сохранившихся образцов 

мозаики и библиографических проработок, освещены основные принципы 

использования мозаичных композиций в архитектуре города Львова, в период 

конца ХІХ века – начала ХХІ века.  

Ключевые слова: мозаика, мозаичная композиция, принципы 

использования, архитектура Львова. 

 

Abstract 

Based on the analysis of empirical researches of preserved samples of mosaics 

and bibliographic works, highlights the main principles of application mosaic 

compositions in the architecture of Lviv, during the end 19
th
 century – the beginning 

of 21
st
 century.  

Key words: mosaic, mosaic compositions, chronology, principles of application, 

Lviv architecture. 
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П’ЯТЬ АСПЕКТІВ АРХІТЕКТУРНОГО МАСШТАБУ 

НА ПРИКЛАДАХ БУДІВЕЛЬ КИЄВА 

 

Анотація: у статті розглядаються аспекти архітектурного масштабу на 

прикладі будівель Києва різних часів та стилів. 

Ключові слова: людина, масштаб, масштабність, розчленування форми, 

типологія, стиль, оточення. 

 

Під словом "масштаб" зазвичай розуміють відносну величину, прийняту 

для вимірювання. Архітектурний масштаб має більш складну природу, що 

включає естетичну характеристику величини архітектурного змісту, її 

відповідність значенням об'єкта, середовища і людини. Архітектурний масштаб 

є одним з важливих засобів естетичної виразності. 

У поняття архітектурного масштабу входить як кількісна складова при 

порівнянні архітектурних форм і середовища, так і якісна, пов'язана з ідейно 

художнім значенням об'єкта і його суспільної функції [1, стр.140]. Розглянемо 

деякі аспекти архітектурного масштабу, беручи за приклади архітектурні 

об’єкти Києва. 

1 аспект – архітектурний масштаб і людина. 

Декілька століть назад відомий давньогрецький філософ-софіст Протагор 

висловив думку «Людина – міра всіх речей» що як найкраще підходить до теми 

архітектурного масштабу. Дійсно, стілець розміром з невеличкий будинок 

втрачає будь-який сенс при використанні його за призначенням. Він може 

слугувати хіба що в якості арт-об’єкту. (Рис. 1, а). Однак виявити помилку в 

розмірі можливо лише при співставленні об’єкту з людиною. При спостеріганні 

будівлі, людина завжди прагне зрозуміти її фізичний розмір, а для цього 

використовує метод порівняння з чимось добре знайомим. Такими можуть 

виступати сама людина (розмір людини – величина більш-менш стабільна і не 

змінювалась на протязі віків), елементи архітектури, що безпосередньо 

пов’язані з розмірами людини (сходинки, балюстрада, фурнітура, в меншій мірі 

– двері, вікна і дерева), або конструктивні елементи (цегла, панелі, дерев’яні 

колоди). 

Так, вдивляючись в фасад Червоного корпус КНУ - головного і 

найстарішого корпусу університету, розташованого в центрі Києва по вулиці 

Володимирській, 60, збагнути його розміри, досить важко. Проте саме розміри 
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сходинок перед портиком і входу вказують на  розмір самої споруди і її 

великомасштабність, що доречно для цього престижного навчального закладу. 

(Рис. 2, а). 

Трохи більш складну задачу поставив перед собою арх. О.В.Беретті при 

проектуванні Володимирського собору, побудованому у неовізантійському 

стилі. Собор має великий архітектурний масштаб, на що вказують цілий ряд 

показників, аспекти яких будуть розглянуті нижче. Однак архітектор посилив 

відчуття великомасштабності особливо великими вікнами та розбивкою на 

квадри цегляної кладки. Так, віконні отвори знаходиться на висоті в два, а то й 

у три рази вище людського зросту, що збиває сприйняття розміру будівлі у 

сторону її збільшення. Крім того, собор побудований ніби зі звичайної цегли, 

проте лише за наявності поряд людської фігури стає зрозуміло, що ця деталь є 

оманливою, і «цеглинки» в багато разів перевищують стандартний розмір. 

(Рис. 2, б). Масштаб підібраний дійсно дуже вдало як для храму – архітектор 

О. В. Беретті дохідливо показав людям всю швидкоплинність їх перебування у 

цьому світі, проте саме у великомасштабному Володимирському соборі людині 

начебто дається надія на досягнення спасіння від життєвих проблем. 

Розмір будівлі, як один з показників масштабу можна визначити і за 

конструктивними елементами - наприклад, за розмірами цеглин у стінах, чи 

склоблоків, як-от у споруді київського крематорію, що побудував відомий 

архітектор А. Мілецький. На перший погляд будівля має невизначений розмір, 

проте придивляючись, чітко видно склоблоки в арці, стандартні розміри яких 

19×19×8 см чи 24×24×8 см. Ці деталі не залишають ніяких сумнівів щодо 

реального фізичного розміру будівлі. (Рис. 2, в). Інший приклад – розміщення 

фурнітури на дверях, як показник масштабності. Дійсно, двері можуть мати 

різні розміри. Вхід до будівлі Верховної Ради повинен бути представницьким, 

яким його і спроектував архітектор О.Г.Заболотний. Однак розташування 

дверної ручки залишається на висоті, яка зручна людині для того, щоб відкрити 

дверне полотно. Тим самим фурнітура дверей вказує на реальне співвідношення 

розміру будівлі до зросту людини (Рис. 2, г, д). 

2 аспект – залежність архітектурного масштабу від розчленування 

форми. 

Важливим фактором визначення архітектурного масштабу є кількість 

деталей на фасаді. Чим більша розчленованість фасаду, тим менший 

архітектурний масштаб. Цей аспект гарно простежується на прикладі костелу 

Св. Миколая по вул. Велика Васильківська, 77 (Рис. 3). Споруда зведена у 

неготичному стилі архітектором В. В. Городецьким (1899 – 1909 рр.).
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Інший цікавий приклад - дві будівлі на площі Льва Толстого (по 

вул. Пушкінській, 45/2 та вул. Великій Васильківській 22), де різко 

контрастують дрібний і великий архітектурні масштаби (Рис. 3, б). 

3 аспект – масштаб в співставленні з оточенням. 

Впливає на сприйняття масштабності споруди й оточення. Наприклад, на 

природі будівля великого масштабу здаватиметься меншою, ніж серед 

урбаністичного пейзажу з тісно розташованими житловими будинками. Цей 

аспект гарно висвітлюють корпуси КНУ на ВДНГ (Рис. 4). На першому фото 

добре видно, як потужно корпуси виглядають на тлі міського пейзажу - всім 

своїм стоїчним видом надають студентам віру в майбутнє науки. Проте якщо 

подивитись під іншим ракурсом, стає зрозуміло, що природа все ж таки не 

відступає перед наукою. Також у світлі цього аспекту показовий приклад, що 

наведено на рис. 3, б. Великомасштабність будівлі входу в метро підсилюється 

при зіставленні з сусіднім фасадом житлової будівлі. 

4 аспект – масштаб і типологія. 

Наступний аспект – залежність масштабу від призначення будівлі. Житлові 

будинки, як правило, мають дрібний архітектурний масштаб, а громадські – 

великий. Житлові будинки мають мілко-чарункову внутрішню побудову, вона 

закладена у функціональному призначенні будівлі. Ця властивість відбивається 

в рішенні фасаду, надаючи йому прояви мілкого масштабу, завдяки відносно 

мілкому членуванню деталей  (вікна, балкони). На прикладі  двох споруд на 

площі Льва Толстого (Рис. 3, б), де поруч знаходяться  будівля метро та 

житловий будинок. Варто звернути увагу і на фасад Центра культури і 

мистецтв НТУУ «КПІ» (Рис. 5, в), де неможливо не помітити вражаючий мурал, 

що одразу підкреслює яскраво виражений крупний масштаб споруди (художник 

Аарон Лі Хілл). Так само можна виділити Національний цирк України на площі 

Перемоги (Рис. 5, а) та Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського 

(Рис. 5, б), оточені багатоповерховими житловими спорудами. Ці 

великомасштабні будівлі за типологією відносяться до громадських. Проте 

існують і винятки – на схилах Дніпра розташований житловий комплекс 

преміум-класу «Diamond Hill», що має крупний масштаб (рис. 6, а). Наступний 

приклад – безмасштабний «Укрексімбанк» по вул. Антоновича, 127. 

Архітектор, намагаючись надати будівлі  великомасштабність, дещо перейшов 

кордони масштабу, в наслідок чого архітектура закладу «Укрексімбанку» стала 

такою, що «випадає» з архітектурного масштабу, тобто не має елементів, 

співставлення з людиною (Рис. 6, б). 

5 аспект – масштаб і стиль 

Масштабність залежить і від стилю, до якого належить будівля. Готична та 

відповідно неоготична архітектура найчастіше мають саме дрібний масштаб, 
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адже одною з головних його рис є високий рівень деталізації (собор 

св. Миколая, рис. 3, а). Декоративність стилю бароко не залишає йому вибору 

між масштабами - бароко завжди мілко масштабне. (Андріївська церква, 

рис. 7, б). Класицизм і прояви класицизму у сталінський період, завдяки 

виразним, лаконічним прийомам ордерної системи, мають великий 

архітектурний масштаб, надаючи будівлям цього періоду рис грандіозності. Ці 

риси яскраво виражені на таких спорудах. Як Кабінет Міністрів України по вул. 

Грушевського (Рис. 7, а) та МЗС на Михайлівській площі (Рис. 7, в) Сучасні 

будівлі зазвичай взагалі не мають масштабу. (Рис. 7, г-е, та 6, б) 

Архітектурний масштаб, або масштабність – одне головних і найбільш 

заплутаних понять в переліку композиційних властивостей і засобів. 

Визначення цього поняття (масштабності - це сумірність будівлі з фізичними 

розмірами людини) не дає вичерпного розуміння цього архітектурного явища. 

Неоднозначність трактовки архітектурного масштабу полягає в тому, що 

його необхідно розглядати в декількох аспектах. Таких аспектів більше ніж 

п’ять, але автор пропонує самі ці, що на його думку є головними. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЩО ЗАБЕСПЕЧУЮТЬ НАЙВАЖЛИВІШІ 

УМОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ І КОМФОРТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВИХ 

ПРАВ ЛЮДИНИ НА РЕКРЕАЦІЮ 

 

Анотація: в статті розглянуто принципи надання можливостей реалізації 

права на рекреацію кожної окремої людини, з різними потребами. 

Ключові слова: рекреація, вільний доступ, рекреаційна зона, базові 

потреби людини. 

 

Рекреація як одна з головних форм продуктивного використання вільного 

часу людини - суспільний, економічний і науковий феномен, для якого не 

мають значення міжгалузеві та міждисциплінарні межі. 

Рекреація (фр. rеcrеation, пол. rekreacja - відпочинок, від лат. recreatio - 

відновлення сил) - відновлення чи відтворення фізичних і духовних сил, 

витрачених людиною в процесі життєдіяльності; рекреація включає 

різноманітні види діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил і 

задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб та запитів. 

Визначається декілька видів рекреаційних потреб: громадські, групові, 

особисті в табл. 1. 

Важливо налагоджувати високий рівень рекреаційного сервісу і 

добиватися відтворення рекреаційних потоків. Говорити про стійкий розвиток 

рекреації в регіоні можна тільки у тому випадку, коли люди відвідують його з 

рекреаційною метою вдруге і втретє. З просторової точки зору виділяють два 

стандарти рекреації – пасивний і активний. Але всі види рекреаційних зон 

необхідно проектувати за нормами та стандартами, які повністю відповідають 

потребам громадян. 

З метою надання вільного доступу, необхідно враховувати межі 

пішохідних та велосипедних шляхів. Щоб вірно реалізувати потреби, необхідно 

їх вивчити та встановити узагальнені стандарти (ліміти) проектування 

рекреаційних зон. Розширити можливості і потенціал реалізації, де це можливо, 

в рамках розвитку приватного сектору України. Це стане допомогою розвитку 

приватного бізнесу в країні, а також звичайно надасть можливість державі 

виконати свої обов’язки по створенню умов для реалізації одного з важливих 

базових прав та потреб людини - права на відпочинок. Загальні стандарти та їх 

окремі компоненти повинні періодично перевірятися на предмет актуальності: 

враховувати зміни користувачів, а також зміну їх потреб. Також необхідно 

http://tourlib.net/recreation.htm
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зауважити, що можливості реалізації суттєво можуть розширитись, якщо під 

час формування стандартів та лімітів буде проявлено максимально допустиму 

гнучкість, наприклад: вибір допустимих матеріалів та палітри кольорів. 

 

Таблиця 1. 

 
Ринок будівельних матеріалів розвивається високим темпом, щорічно в 

Україні та в усьому світі розробляються новітні технології, проходить широкий 

спектр тестувань та випробувань, випускається велика кількість будівельних 

матеріалів, які насправді є більш досконалими, ніж навіть десять років тому. Не 

всі матеріали, які використовують інші країни світу, можливо використовувати 

в Україні за цілим рядом причин, наприклад: морозостійкість, вологостійкість, 

стійкість до сонячних променів, до мікроорганізмів, корозій тощо. Тому всі 

будівельні матеріали, що привезені з інших країн, а також виготовлені в Україні 
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повинні теж відповідати вимогам та стандартам. Таким чином коло 

можливостей реалізації значно зменшується з одного боку, а з іншого захищає 

архітектурні об’єкти від непередбачених руйнувань. Для архітектора 

створюється свій чіткий алгоритм проектування з максимальною користю та 

якістю, де прописується сперктр потреб, максимально гнучких норм та лімітів 

проектування рекреаційної зони, можливо база будівельних матеріалів, що 

пройшли тестування та відповідають стандартам України, цілий ряд технічних 

заходів та обладнання, що теж відповідає вимогам.  

В таблиці 2 наведено деякі з принципів планування рекреаційної зони: 

 

Таблиця 2. 

 

 
 

Таким чином, за умовами вірної розробки алгоритму дій створення 

якісних умов рекреації, базові права на рекреацію кожної окремої людини, з 

різними потребами буде реалізовано. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены принципы предоставления возможностей 

реализации права на рекриацию каждого отдельного человека с разными 

потребностями. 
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Анотація: у статті викладено проблеми забезпечення доступності 

пішохідно-транспортного середовища. На основі принципів універсального 

дизайну та соціальної екології визначено критерії врахування відповідних 

вимог маломобільного населення. Розглядаються фактори, які впливають на 

безперервність безбар'єрного архітектурного середовища. На основі ознак 

доступності міської інфраструктури пропонується комплекс архітектурно-

планувальних заходів. 

Ключові слова: маломобільні групи населення, інваліди на візках, 

універсальний дизайн, доступна інфраструктура, пішохідно-транспортне 

середовище.  

 

Одним з головних принципів соціальної політики в сучасному суспільстві 

є принцип компенсації. Такою компенсацією для соціально незахищених 

маломобільних груп населення є безбар'єрний простір, який виступає 

необхідною умовою задоволення їх соціальних потреб. Принцип соціальної 

компенсації передбачає в першу чергу забезпечення просторової доступності 

всіх сфер життєдіяльності.  

Безбар'єрне середовище в сучасній інфраструктурі - це будівлі і споруди, в 

яких реалізовано комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, 

ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, які відповідають 

спеціальним нормативним вимогам, а також містобудівна, зокрема пішохідно-

транспортна інфраструктура, яка включає: облаштування переходів через 

автомобільні шляхи, зупинок різних видів транспорту, місць відпочинку на 

шляхах пересування; введення в експлуатацію нових транспортних засобів, які 

враховують потреби маломобільних пасажирів, створення доріг і під'їзних 

шляхів для інвалідів тощо.  
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На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної практики формування 

безперешкодного середовища, а саме проектування, будівництва, експлуатації 

житлових та громадських будівель і споруд, а також міської інфраструктури 

вважається доцільною така пріоритетність критеріїв врахування вимог 

маломобільного населення: фізична доступність; безпека; інформативність; 

комфортність (зручність) [1].  

Було визначено критерії доступності міського простору для маломобільних 

груп громадян:  

можливість безперешкодного пересування від місця проживання до 

об'єктів обслуговування та відпочинку, а також використання цих об'єктів;  

безперешкодний рух комунікаційними шляхами, приміщеннями і 

просторами. 

Основні критерії безпеки: 

можливість уникнути травм, поранень, каліцтв, зайвої втоми тощо через 

властивості архітектурного середовища зовні та всередині будівель; 

можливість своєчасного розпізнавання і реагування на місця і зони ризику; 

уникнення місць перетину шляхів пересування, які погано сприймаються; 

попередження споживачів про зони, що представляють потенційну 

небезпеку; 

виключення помилкових ефектів сприйняття середовища, що провокують 

ситуації ризику. 

Критерії інформативності включають: 

своєчасне розпізнавання орієнтирів у архітектурному середовищі; 

можливість ефективної орієнтації відвідувачів як у світлий, так і в темний 

час доби; 

скорочення часу і зусиль на отримання необхідної інформації. 

Розміщення і характер виконання елементів інформаційного забезпечення 

повинні враховувати: 

відстань, з якої те чи інше повідомлення може бути ефективно сприйняте; 

кути поля спостереження, зручні для сприйняття зорової інформації; 

чітке накреслення і контрастність, а при необхідності - рельєфність 

зображення; 

відповідність візуальних символів або пластичних прийомів 

загальноприйнятому значенню; 

виключення перешкод щодо сприйняття інформаційних засобів. 

Критерії комфортності (зручності) містять такі вимоги: 

створення умов для мінімальних витрат і зусиль споживача на задоволення 

своїх потреб; 
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забезпечення своєчасної можливості відпочинку, очікування і додаткового 

обслуговування, а також умов для компенсації фізичних зусиль, витрачених на 

рух і отримання певної послуги; 

підвищення якості обслуговування шляхом його концентрації в просторі 

(компактності розташування), збільшення асортименту послуг з урахуванням 

стану здоров'я споживачів за рахунок створення додаткових умов, які 

допомагають споживачеві в їх отриманні.  

На основі принципів універсального дизайну та соціальної екології можна 

засвідчити, що безбар'єрне архітектурне середовище має бути безперервним - 

від житлових осередків, облаштованих відповідно до потреб інвалідів, до 

кінцевих пунктів «подорожей» (робочих місць, закладів навчання, 

обслуговування, торгівлі, проведення дозвілля тощо. Цей шлях включає: сходи, 

двері, пішохідні простори і доріжки, автомобільні дороги, транспортні об'єкти з 

відповідною інфраструктурою та пристосовані транспортні засоби. В нашій 

країні наразі всі перелічені елементи міського середовища являються 

перешкодами для інвалідів або містять багаточисельні бар’єри, які необхідно 

виключити, компенсувати або знівелювати [2].  

У ході дослідження було виділено ряд факторів, які необхідно брати до 

уваги при вирішення пішохідно-транспортних проблем інвалідів: 

  врахування типу дефекту (характеру патології);  

  виявлення ступеня функціональних розладів;  

  встановлення здатності інваліда до самообслуговування в умовах 

користування транспортом;  

  виявлення стану мобільності інваліда, ступеня її втрати;  

  встановлення здатності інваліда до сприйняття інформації. 

За умов комплексної взаємодії всіх факторів головним є стан мобільності 

інваліда з огляду на можливість користування (самостійно або з допомогою) 

пішохідно-транспортним середовищем як важливою складовою середовища 

життєдіяльності. Виділено три градації цього стану:  

здатний до самостійного пересування;  

змушений користуватися допоміжними засобами для пересування;  

не здатний до самостійного пересування.  

При цьому кожна ступінь функціональних розладів залежно від типу 

дефекту вимагає різних допоміжних пристроїв або засобів. 

Багато інвалідів позбавлені можливості брати активну участь у житті 

суспільства через такі фізичні бар'єри: дверні отвори, надто вузькі для 

інвалідних колясок; сходинки на підходах до будівель, якими неможливо 

піднятися; незручно розташовані телефони й вимикачі; санітарне обладнання, 

яким неможливо користуватися, тощо. Спеціальними пристроями, що 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 137 

полегшують життя інвалідів, мають бути обладнані тротуари і дорожні 

переходи, а також усі житлові, громадські та транспортні об’єкти. Мають бути 

визначені та відповідно позначені окремі стоянки і місця для автотранспорту 

інвалідів, спеціальні туалети тощо.  

Загальновизнаними ознаками доступності для людей з обмеженими 

фізичними можливостями об'єктів житлового та громадського призначення, а 

також міської інфраструктури  є, зокрема: 

тротуари шириною не менше 1,50 м - 1,80 м; 

відсутність перепадів рівня поверхні на тротуарі; 

пандуси в місцях переходу через проїжджу частину та інших ділянках із 

перепадом рівня поверхонь; 

наявність певних місць для паркування автомобілів інвалідів найближче до 

входу в будинок; 

входи / виходи та двері відповідних розмірів; 

доступний заїзд (на візку) до приміщення, пандуси, поручні; 

відсутність порогів, широкі коридори; 

доступність всіх поверхів у приміщеннях (ліфти, ескалатори, пандуси 

тощо); 

наявність туалетів, спеціально пристосованих для потреб інвалідів; 

доступні таксофони, банкомати тощо для людей на візках; 

позначення місцезнаходження тощо (піктограми). 

З огляду на труднощі пересування інвалідів на візках, а також осіб з 

фізичними вадами та престарілих рекомендується приблизно через кожні 60 м 

влаштовувати майданчики для відпочинку і розміщувати лавки для сидіння. 

Незалежно від конкретної планувальної структури і об'ємно-просторового 

рішення ці майданчики повинні мати розмір 2,1 х 2,1 м, що дозволить 

забезпечити розворот коляски і вільне маневрування по всіх напрямках. 

При влаштуванні зовнішніх вуличних сходів необхідно поряд зі сходами 

передбачати пандус із ухилом  не більше 12%. У місцях зі складним рельєфом 

при ухилах від 15 до 30% подолання перепадів висот рекомендується 

здійснювати із застосуванням похилих ліфтів або фунікулерів, а при ухилах 

понад 30% використовувати підвісні канатні дороги. При проектуванні 

зупиночних пунктів даних видів транспорту необхідно передбачати 

горизонтальні майданчики, що враховують можливість маневрування інвалідів 

на візках. Салони вагонів фунікулера і підвісних доріг повинні бути обладнані 

спеціальними пристроями для фіксування положення інвалідного візка. При 

потоках до 500 чол./год. і повздовжніх ухилах понад 30% необхідно на окремих 

напрямках пересування пішоходів передбачати застосування ліфтових 

підйомників. Це доцільно для високих сходів, станцій метрополітену, 
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залізничних платформ. Тротуари біля наземних переходів вулиць і доріг, 

підходи до зупинок громадського транспорту вимагають знижених бордюрів. 

У просторово розвинених містах відзначається збільшення дальності 

поїздок населення, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями, з 

використанням декількох видів транспорту. Пересадки при поїздках особливо 

важкі для ослаблених людей. Проблема транспортного обслуговування 

інвалідів обумовлена відсутністю спеціального обладнання громадського 

транспорту, а також пов'язана з недоліками будівельних норм і правил, 

орієнтованих на здорових людей. У громадських будівлях транспортного 

призначення і на прилеглих до них територіях також є так звані будівельні 

бар'єри (бортові камені, сходи, недостатні по ширині отвори і проходи тощо), 

що роблять недоступними ці споруди для інвалідів, зокрема, на візках. Крім 

того загальним для всіх інвалідів, які користуються транспортом, є 

психологічний фактор, що полягає у впливі потужного пасажиропотоку, який 

створює психологічний стрес, емоційну напруженість і ускладнює доступ 

інвалідів до транспорту. 

Таким чином при вирішенні питання про можливість використання 

інвалідами транспортних засобів має братися до уваги комплекс факторів у їх 

взаємодії. Важливо, що кожна ступінь функціональних розладів вимагає різних 

допоміжних пристроїв. Для забезпечення зручностей пересування людей з 

порушеннями опорно-рухового апарату усі зупинкові пункти зовнішнього 

транспорту повинні бути, в залежності від виду транспорту та конкретних 

містобудівних умов, обладнані пристроями для зручності заїзду/виїзду до 

транспортного засобу [3]. 

Відповідно до неведених факторів і критеріїв визначається необхідність 

пристосування певного транспортного засобу до потреб інваліда: 

людині з тростиною необхідний знижений рівень площадки при 

вході/виході, в салоні зазвичай досить сидіння без спеціальних пристосувань; 

людині з милицями необхідно обладнання автобуса (тролейбуса) 

спеціальними низькими сходами (можливо приставними чи відкидними) при 

вході (виході), у салоні - зручне місце з можливістю фіксації милиць; 

людині на інвалідному візку необхідно забезпечити вхід (вихід) у міський 

транспорт спеціальним підйомником (рамкою), обладнати спеціальний 

майданчик у салоні (автобуса, тролейбуса) з фіксатором візка. 

Важливими та складними щодо використання інвалідами на візках 

архітектурно-транспортними об’єктами є, зокрема, пересадочні вузли та 

вокзальні комплекси. Проблема великої протяжності пішохідних шляхів у них 

може вирішуватися за рахунок облаштування горизонтальних або похилих (під 

невеликим кутом) рухомих доріжок. Уздовж стін підземних переходів або 
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наземних огорож рекомендується встановлювати горизонтальні опорні поручні 

для пересування людей, що зазнають труднощів при ходьбі, та орієнтації 

сліпих. У місцях перепадів рівнів (наприклад, між платформою і пішохідним 

переходом) слід обладнувати пандуси і/або механічні підйомники, які 

дублюють сходи та ескалатори. Механічні підйомники можуть вирішуватись у 

вигляді ліфтів або пересувних платформ, що рухаються уздовж сходового 

маршу. Слід враховувати, що входи / виходи до ліфтів чи на платформи 

підйомників повинні бути максимально ізольовані від основного 

пасажиропотоку. Місця їх розташування необхідно позначати спеціальними 

покажчиками. Якщо підйомник для інвалідів необхідно встановити в місці 

концентрації пасажиропотоку, оптимальним рішенням може стати платформа 

або кабіна, яка пересувається в зоні, відокремленої від сходів. Для 

пересадочних вузлів і вокзальних комплексів можуть використовуватись такі 

типи підйомників: сходові (похилі, вертикальні) і переносні (знімні), які можуть 

мати платформу або кабіну.  

На рис.1 показано варіант облаштування пандусу відповідно до вимог 

інвалідів. 

 

 

Рис.1. Правила облаштування пандусу 
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Annotation 

The article presents the problem of accessibility of the pedestrian-transport 

environment. Based on the principles of universal design and social ecology, the 

criteria for taking into account the relevant requirements of the low-mobility 

population are determined. The factors influencing the continuity of the barrierless 

architectural environment are considered. Based on the signs of accessibility of urban 

infrastructure, a complex of architectural and planning measures is proposed. 

Key words: the low-mobility groups of the population, wheelchairs, universal 

design, accessible infrastructure, pedestrian-transport environment.  

 

Аннотация 

В статье изложены проблемы обеспечения доступности пешеходно-

транспортной среды. На основе принципов универсального дизайна и 

социальной экологии определены критерии учета соответствующих требований 

маломобильного населения. Рассматриваются факторы, влияющие на 

непрерывность безбарьерной архитектурной среды. На основе признаков 

доступности городской инфраструктуры предлагается комплекс архитектурно-

планировочных мероприятий. 

Ключевые слова: маломобильные группы населения, инвалиды на 

колясках, универсальный дизайн, доступная инфраструктура, пешеходно-

транспортная среда.  
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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИКОМФОРТНОЇ 

КВАРТАЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ З ПРИВАТНИМ ПРИБУДИНКОВИМ 

ПРОСТОРОМ 

 

Анотація: розглядається аналіз новітніх тенденцій формування 

мультикомфортної квартальної забудови з приватним прибудинковим 

простором на Рибальському острові, аналізуються переваги квартальної 

забудови з забезпеченням обслуговування та благоустрою. 

Ключові слова: мультикомфортна квартальна забудова, приватний 

прибудинковий простір, проектування, благоустрій. 

 

Постановка проблеми. Особливої гостроти набувають питання вирішення 

проблем формування житлового та міського середовища. На сьогоднішній день 

набуває популярності проектування квартальної планувальної структури, що 

забезпечує вирішення багатьох вимог життєдіяльності мешканців будинків. 

Загальні масштаби чинного будівництва в містах ростуть кожен день, 

актуальніше стає істотна проблема раціонального і функціонального освоєння 

простору з урахування всіх факторів впливу при прийнятті містобудівних рішень.  

Аналізуючи світові тенденції, на даний момент набувають розвитку 

переобладнання та перепрофілювання території з повною чи частковою зміною 

функціонального призначення простору, враховуючи існуючу містобудівну 

інфраструктуру міста. Довгий час промислова зона Рибальського острова перестала 

функціонувати належним чином та потребує реконструкції території.  

Хоча Рибальський острів межує з історичним центром Києва, він ніколи не 

мав історичної забудови. Розташування заводів у центрі міста не є вигідним. 

Тому, ця територія підлягає повній рефункціоналізації – створення житлового 

району квартальної забудови з приватним прибудинковим простором. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми. Аналіз світових новітніх 

тенденцій проектних рішень вирішення мультикомфортної квартальної 

забудови з приватним прибудинковим простором при проектуванні 

планувальної структури міста розглянуто у роботах [1, 2], історичної 

квартальної забудови міста Львів у дослідженні [3]. 

Мета статті. Виявити новітні тенденції проектування мультикомфортної 

квартальної забудови з приватним прибудинковим простором для поліпшення 
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умов життя та обслуговування мешканців. 

Основна частина. Структура багатофункціонального середовища 

дворових просторів та мультикомфортної забудови формується завдяки 

встановленню гармонійних зв'язків між елементами природного і штучного 

середовища. За визначенням фахівців для індивідуалізації житлового 

середовища дворових просторів необхідне застосування: прийому зонування; 

прийому застосування архітектурно-планувальних рішень; прийому колірного 

акцентування; прийому сезонної компенсації; прийому запозичення поєднань 

природних елементів [2]. 

У зв’язку з рішенням Генерального плану розвитку м. Києва та проекту 

планування його приміської зони на період до 2025 р., а саме функціонально-

планувальної структури, були прийняти та затверджені пропозиції щодо 

формування нових житлових та громадських комплексів із створенням 

соціальної структури. Тобто проводиться перепрофілювання промислових 

підприємств, які на даний момент не використовуються та не підлягають 

відновленню із створенням житловою забудови квартального типу.  

Квартальна забудова розв’язує проблему щільності населення та його 

соціально-комунального обслуговування. При реконструкції простору його 

планування максимально наближують до вимог функціональної комфортності. 

Інженерне обладнання, якщо воно присутнє, вдосконалюють, оснащують 

сучасними системами і установками, відгороджують простори загального 

користування від просторів спеціального призначення [3]. 

 

Рис. 1. Концепція планування території Рибальського острова: «Рибальська 

гавань», 2016 р. 

Квартальна забудова є тенденцію, яка набуває розвитку закордоном через 

свої переваги створення житлового середовища високого рівня. Планування 

розв’язує такі проблеми як доцільне і раціональне функціонування дворового 

середовища, порушення захищеності майданчиків і зон з обмеженим доступом. 

При цьому стоянки автомобілів мешканців будинку знаходяться біля дитячих 

майданчиків та заважають пішохідним зв’язкам. Квартальна планувальна 

структура є прийнятною для Києва [1], а саме Рибальського острова, через 

варіативність заміни багатоповерхових будинків на житло 5-7-поверхів, що 
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впливає на психічне і фізичне здоров’я, рівень екології та соціальної поведінки 

мешканців міста (рис.1). 

Переваги квартальної планувальної структури можна проглянути на всіх 

рівнях проектування: містобудівний, районний, квартальний, квартирний рівні. 

Містобудівний рівень. При розгляді містобудівного рівня виділяємо 

найбільш значущі особливості впливу на проектування мультикомфортної 

квартальної забудови з приватною прибудинковою територією: геометрія 

планування; транспортна сітка; громадське обслуговування; рельєф території. 

 Геометрія планування. Перевага геометрії даного квартальної забудови 

на Рибальському острові, що вписана у квадрат, є зручне розташування офісів, 

соціального обслуговування та підземних паркінгів, які знаходяться в перших 

рівнях. Комфортність мешканців забезпечується: 

- зменшенням вірогідності утворення заторів; 

- радіусом досяжності користувачів; 

- раціональним збереженням навколо прибудинкової території; 

- збереженням екологічного стану. 

 Транспортна сітка. Квартальна забудова з квадратною системою 

транспортних зв’язків розв’язує проблему розділення концентрації 

автомобільного потоку і як наслідок запобігає: 

- економічним витратам на будівництво транспортних вузлів; 

- затраті часу на подолання шляху у мешканців міста, 

- обмеженому вибору маршрутів; 

- непродуманості зв’язків між вулицями; 

- навантаженню шуму на будинки при магістралях; 

- погіршенню екологічного стану. 

 Громадське обслуговування. Рішення розміщення громадського 

обслуговування будинків переважно у приміщеннях, вбудованих у перші та 

цокольні поверхи й підвали житлових будинків більш раціонально через: 

- дешевший спосіб побудови інфраструктури обслуговування; 

- зручність для мешканців будинку завдяки меншому радіусу доступності 

обслуговування; 

- можливість мешканців влаштувати власний бізнес чи знайти роботу 

неподалік від дому. 

 Рельєф території. На Рибальському острові планується влаштування 

штучних каналів, що є новітнім екологічним трендом світового проектування 

організації та екологізації публічних просторів. Врахування рельєфу під час 

вирішення планувальної структури місцевості забезпечує: 

- компенсування недостатньої площі озеленення прибудинкових територій 

під час нового будівництва чи уже при існуючій забудові;  



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 144 

- якість житлового середовища, у зв’язку сусідства з парком чи водоймою 

як одним із пріоритетних чинників. 

Районний рівень. Формування мультикомфортної квартальної забудови з 

приватним прибудинковим простором регулює забезпеченість всіма сервісами, 

які будуть однаково доступні з кожного місця району. Відсутність єдиного 

центру надає:  

- збільшення площі для приватних прибудинкових територій для забезпечення 

комфорту мешканців; 

- зменшення нагромадження людей в одному місці з метою забезпечення 

безпеки у зв’язку із сучасним станом терористичних загроз. 

Квартальний квадратний тип забудови при проектуванні шкіл та дитячих садків 

всередині буде підвищувати екологічний стан та захищеність дітей від небезпек, які 

несе пряме сполучення з міським простором: 

- закритий тип надає відчуття спокою та рівноваги; 

- не затримує увагу дітей на деталях, що відволікають від навчального процесу; 

- завдяки квадратній сітці сполучень мінімізується радіус досяжності. 

Неповторної атмосфери Рибальському острову надає будівництво каналів. 

Їх розміщення та плавне перетікання громадських просторів навколо 

гармонійно поєднується пішохідними зв’язками з районами території, при чому 

забезпечується: 

- публічний простір при каналах дає пішохідний зв’язок по всьому острову, 

відокремлений та безпечний від транспортних потоків; 

- задля убезпечення дітей, відсутній прямий доступ з приватних 

прибудинкових територій.  

Квартальний рівень. Проектування кварталів відбувається з урахуванням 

3 основних напрямів:  

- проектування приватних прибудинкових територій; 

- сполучення та зв’язок дворових просторів; 

- врахування об’ємного рішення кварталу. 

 Проектування приватних прибудинкових територій. Перевага такого 

типу приватного прибудинкового простору у тому, що композиція 

архітектурно-просторового вирішення дворового простору будується на 

принципах функціонального зонування та виділення в кожній зоні домінант, 

розташованих на перетині пішохідних маршрутів: 

- проектування середовища з мінімальними прохідними шляхами;  

- контроль чи блокування (загородженням, перегородками, парканом) 

доступу сторонніх осіб на територію житлової групи; 

- забезпечення комфортних умов при ізоляції ділянок;  

- проектування пішохідних зв’язків, що поєднують зони та є зв’язуючим 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 145 

елементом внутрішнього простору; 

- будівництво стереобатів, які допоможуть розділити зони різного 

використання та різних вікових груп; 

- чітке і раціональне функціонування всіх майданчиків, з 

найкомфортнішим доступом для мешканців будинку. 

 Сполучення та зв’язок дворових просторів. Ця багатофункціональна 

структура набуває сенсу з точки зору отримання максимального рівня 

комфорту для мешканців будинку. При створенні зв’язків між кварталами 

квадратного типу будуються стілобатні переходи між приватними 

прибудинковими просторами, які: 

- забезпечують переходи для мешканців будинків, особливо дітей; 

- застосовуються для пішохідних зв’язків до шкіл та дитячих садків; 

- надають змогу не виходячи на проїжджу частину дістатися місця 

призначення. 

 Об’ємне рішення кварталу. Головне завдання об’ємно-просторової 

композиції – вписати квартальну забудову з дворовим простором в обмежене 

середовище з урахуваннях усіх необхідних наступних вимог: 

- урахування при створенні об’ємного рішення впливу інсоляції; 

- урахування провітрювання території; 

- раціональне використання простору з урахуванням екологічного аспекту 

з найкращим функціональним призначенням субпросторів. 

Рівень квартири. Проектування планування квартир будівлі відбувається 

в умовах адаптації до інсоляції житлових кімнат, провітрювання квартири. 

Функціональні зв’язки повинні створюватися просторово і враховувати рівень 

кварталу – тобто перетікання приватного простору у прибудинковий приватний 

простір. При цьому враховується: 

- геометрія модульної квадратної забудови надає гнучке планування та 

створення об’ємів для дотримання вимог інсоляції та аерації; 

- уникнення кутків, виступів, стиків, що у холодні пори року знижують 

температуру в квартирах; 

- врахування теплоізоляції, що значно підвищує енергоефективність; 

- розташування несучих конструкцій в оптимальних за показниками 

температури і вологості зонах; 

- врахування високої акустики завдяки геометричному формотворенню 

об’єму будівлі квадратними модулями. 

Особливістю проектування мультикомфортної квартальної забудови та 

дворового простору, який складається з так званих субпросторів, відмежованих 

один від одного середовищ з індивідуальною функцією та особливостями, є 

збереження художніх та цільових якостей забудови території, відродження 
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гармонійності міського середовища, збереження ландшафтного оточення, що 

стає головним завданням, що підпорядковує собі функціональні та 

конструктивно-технічні вимоги.  

Висновки. Проектування мультикомфортної квартальної забудови з 

приватним прибудинковим простором являє собою органічний та плавний 

перехід від масштабу містобудівного середовища до масштабу забудови 

дворового простору та квартири. 

Коректність забудови на Рибальському острові розглядається на всіх 

рівнях проектування: містобудівний рівень, районний  рівень, квартальний 

рівень та рівень квартири. Кожен рівень ієрархічно представляє собою вимоги 

до проектування, задля створення багатоцільового простору житлового 

середовища. В основі підбору варіантів планування квартальної квадратної 

забудови враховується функціональна, цільова, раціональна, ландшафтна та 

архітектурна цілісність. 

Список використаних джерел 

1. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста / Осітнянко А.П.: Монографія. – К: 

КНУБА, 2001. – 460 с. 

2. Зитте К. Художні основи містобудування / Зитте Камилло. – М.: Стройиздат, 1993. – 

429 с. – (Связь между постройками, монументами и площадями). 

3. Лещенко Н.А. Принципи реконструкції архітектурних споруд історичних ансамблів 

малих міст Західної України / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата архітектури. – К., 2000. 

Аннотация 

Рассматривается анализ новейших тенденций формирования 

мультикомфортнои квартальной застройки с частным придомовым 

пространством на Рыбальском острове, анализируются преимущества 

квартальной застройки с обеспечением обслуживания и благоустройства 

Ключевые слова: мультикомфортная квартальная застройка, частное 

придомовое пространство, проектирование, благоустройство. 

Abstract 

The latest trends in the formation multicomfortable quarterly building with 

adjoining private space on the Rubalskiy island are analyzed in detail the benefits of 

the quarterly building of the provision of sufficient infrastructure maintenance and 

improvement. 
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ІМУНІТЕТ МІСТ: МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА МІСТОБУДІВНІ  

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ  

 

Анотація: введено в містобудівний процес поняття імунітету міст як 

властивість міських систем запобігати проникненню, а також виводити з 

організму патогени. Обґрунтовано методики оцінки імунітету міст, розкрито 

шляхи й містобудівні засоби його формування й підвищення. Перевірка 

запропонованого інструментарію здійснена на прикладі Львова.  

Ключові слова: імунітет міста, імунна система міста, просторовий 

потенціал, просторова організація міста, формування міського імунітету. 

 

Вступ. Актуальність. Сьогоднішнє містобудування як процес формування 

та розвитку міст характеризується збільшенням впливу зовнішніх загроз і 

внутрішніх негативних процесів. Це обумовлено рядом несистемних змін, які 

охопили всі сфери суспільного життя держави, та низькою активністю міст у 

протиставленні цим загрозам. Класичне містобудування щодо просторової 

організації й розвитку міст, що базувалось на алгоритмі «аналіз – діагноз стану – 

лікування» через використання відповідних «препаратів і дій», на сьогодні 

зайшло в тупик. Постала проблема формування сучасного теоретичного й 

методологічного інструментарію містобудування [2; 5]. Увага привертається до 

потенціалу (ресурсів) міст, їх оцінки, зміцнення й ефективного використання. В 

статті зроблена спроба ввести й осмислити поняття «імунітет міста», 

обґрунтувати підходи до його зміцнення й формування в містобудівному 

процесі.  

Коректність застосування для міст поняття імунітету та відповідних 

методів його дослідження і формування пояснюється наступним логічним 

розважанням. Міста відносяться до найскладніших ергатичних систем (систем з 

поведінкою), в якій присутня людина, вони мають здатність змінювати певні 

рішення з урахуванням нової ситуації. Системи з поведінкою можна трактувати 

як природні (організми) системи, а отже, доцільно говорити про їх імунітет як 

важливу властивість. Окрім того, усвідомлюємо, що імунітет — це метафора, та 

вона має право на застосування в містобудуванні. 

Метою статті є обґрунтування методик аналізу імунітету міст, шляхів і 

містобудівних засобів його формування й підвищення. 

Розпочнемо з уточнень основних понять — імунітет міста, імунна система 

міста, просторовий потенціал, просторова організація міста. Диференціація 
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науки в останні десятиліття — розділення і подрібнення предметних сфер 

дослідження, зумовила і різнобій категоріально-понятійного апарату. При 

інтеграції досліджень можна зробити певні узагальнення, у т.ч. і філософського 

рівня, — як пошуку найбільш узагальнених та універсальних визначень. У 

рамках статті автор виходить за межі архітектурно-урбаністичної компетенції, 

вводячи поняття імунітет міста. За аналогією з «офіційними» визначеннями 

імунітету [4], термінологічно можна сформулювати імунітет міста як 

сукупність захисних механізмів, що допомагають міському організму боротися з 

чужорідними впливами й загрозами; властивість міських організмів запобігати 

проникненню в них чужорідних елементів, розпізнавати їх і виводити з 

організму. Імунітет міста — складна багаторівнева захисна реакція міського 

організму у відповідь на агресивну зовнішню дію, що може порушити цілісність 

і стійкість.  

Імунна система міста — це підсистема міста, яка об’єднує «органи і 

тканини», що захищають організм, ідентифікують і знищують патогени. При 

цьому патогени можуть бути зовнішніми і внутрішніми, тобто як вплив 

зовнішніх негативних умов, так і внутрішніх, уже «хворих» підсистем міста на 

здорові органи й цілий організм. Імунітет міста тісно пов’язаний із його 

просторовим потенціалом, а містобудівні засоби підвищення імунітету — з 

просторовою організацією містобудівних систем. 

Просторовий потенціал — ресурсні характеристики векторів 

містобудівного простору. З поняттям просторового потенціалу тісно пов’язане 

поняття ефективності його використання й просторової організації міста, а 

також поняття ресурсного містобудування. 

Просторова організація міста — структурно-параметричне і просторово-

часове впорядкування й узгодження елементів і зв’язків простору, яке 

забезпечує ефективність використання його потенціалу та розвиток системи [3]. 

Таким чином, підтверджено відмінність термінів імунітет та потенціал 

міст, некоректність їх ототожнення: імунітет як здатність системи до захисту від 

загроз, потенціал — як ресурси розвитку. У випадку, коли потенціал 

використовується неефективно, імунітет має цьому перешкоджати. Висловимо 

вихідні умови дослідження: 

- в містобудуванні доцільно ширше застосовувати методи, які 

використовуються в дослідженнях імунітету, — прогнозування (передбачення); 

оцінки ризиків; оцінки ситуацій; обґрунтування пріоритетів; експертні методи; 

- імунітет пов’язується насамперед із людьми — міськими мешканцями та 

приїжджими, які впливають на стабільність і розвиток міста; 
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- імунітет зосереджений в управлінні міськими процесами — особами, що 

приймають рішення, а проявляється в міських процесах, які можуть бути 

позитивними, нейтральними чи негативними. 

Виклад матеріалу. І. Наявна важливість міжпредметних досліджень у 

містобудуванні, адже саме «на стиках» можна обґрунтувати суттєві наукові 

результати, яких так потребує сучасна містобудівна наука. На жаль, сучасної 

містобудівної школи в Україні досі немає; порушена тема знаходиться на стику 

містобудування, теорії еволюції (розвитку) природних систем та загальної теорії 

систем.  

Відповідно до теорії еволюції та розвитку виділяються три 

фундаментальні чинники — спадковість, мінливість і відбір. Розвиток 

містобудівних систем також має їх враховувати. Спадковість — здатність 

організмів передавати спадкові ознаки, збереження і відтворення у нащадків 

основних ознак зовнішньої і внутрішньої будови. Ключову роль у 

містобудуванні відіграє історичний тип просторової структури. Мінливість — 

здатність організмів набувати нових ознак серед представників даного виду в 

процесі розвитку, тобто як розвиток у часі умов, людей та функцій 

містобудівних систем. Мінливість характеризує динаміку міського простору, а 

передбачення динаміки змін для забезпечення місту стабільності й розвитку є 

вимогою й завданням містобудівної діяльності. У відборі в містобудуванні 

ключову роль відіграє людина. В імунітеті міста це відбір чинників, які здатні 

його зберегти і розвинути. Тобто для імунітету міста важливі всі три складові 

еволюції та розвитку природних систем: спадковість, мінливість, відбір.  

Місто трактується як система з поведінкою, а відповідно, до його 

дослідження та організації доцільно застосувати загальну теорію систем. Для 

дослідження імунітету містобудівних систем надається обґрунтована модель 

містобудівного простору та методи багатофакторного аналізу [1].  

Модель аналізу й оцінки імунітету міст. Розкриттю теми сприяє модель 

п’ятивимірного простору, яка дисциплінує логіку мислення й аналізу. Імунітет 

міст зосереджений у: людях, економіці, ресурсах, історії та особливостях 

геометричної структури. Він пов’язаний (але не ототожнюється) з просторовим 

потенціалом, який розглядається стосовно кожного з вимірів і додається для 

визначення загального показника. 

Використаємо модель L–F–U–G–T [1], що розглядає означені 

характеристики окремо й аналізує їх у взаємопоєднанні (подвійні, потрійні, 

почетвірні, п’ятивимірні), дає можливість ґрунтовніше здійснити аналіз 

просторової ситуації, оскільки окремо взяті характеристики можуть мати 

позитивне значення, а при поєднанні його втрачати чи й набувати негативного. 

Так, висока освіта людей є позитивною характеристикою людського виміру 
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імунітету міста, а у випадку нерозвинутості функцій обумовлює неефективне 

використання людської складової, коли фахівці високої кваліфікації вимушені 

виконувати малокваліфіковану працю, емігрувати за кордон, знижуючи 

імунітетні характеристики міста. Основні виміри містобудівного простору, їх 

взаємодії та можливі причини зниження імунітету міст, а також зміст 

характеристик дво-, три-, чотири- та п’ятивимірних поєднань і загроз для 

імунітету міста наведено в таблиці.  

ІІ. Оцінка імунітету Львова. Відповідно до запропонованої моделі 

здійснено аналіз та оцінку імунітету міста.  

Вимір U включає політико-правові умови, наявні ресурси міста, вимоги й 

обмеження як чинники його імунітету. На розвиток Львова від найдавніших 

часів впливали природні й геополітичні умови, а також мережа зовнішніх 

комунікацій. Вони визначали специфіку міста та особливості його 

функціонально-планувальної структури. З другої половини ХVІІІ ст. місто 

починає реформуватись і розвиватись як центр Галичини у складі Австрійської 

імперії — відбуваються принципові зміни простору міста та розвиток нових 

функцій, у т.ч. і промислової. На їх розвиток вплинули передусім умови 

власності, зокрема на землю. У радянський період промислова функція стала 

визначальною. Відповідно до домінуючих функцій у різні періоди розвитку міста 

визначались і основні напрями його розвитку — адміністративно-політичний, 

комунікаційний, ремісничо-промисловий, науково-навчальний.  

Розвиваються також не пов’язані з промисловістю господарські функції — 

адміністративна, транспортно-комунікаційна (період розквіту залізниць 

припадає на другу половину ХІХ ст.), а також сільське господарство, культура, 

торгівля та послуги. Для реалізації не пов’язаних із промисловістю функцій у 

його структурі розміщуються відповідні об’єкти. Так, для функцій культурної — 

це театри й інші об’єкти культури та мистецтва; науково-дослідної — вищі 

школи, НД інститути, державні архіви, статистичні управління тощо; 

туристично-рекреаційної — готелі, ресторани, інформаційні центри та інші 

об’єкти рекреаційної інфраструктури; комунікаційної — система зовнішніх 

транспортних об’єктів (аеропорти, залізничні й автобусні вокзали), мережа 

сучасного громадського транспорту міста тощо. Можливими причинами 

зниження імунітету Львова з погляду його функцій є якість транспортного 

сполучення; низький рівень ділової, побутової та культурної діяльності; 

неадекватність цілей і засобів їх реалізації.  
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Таблиця 

Розкриття змісту характеристик та приклади можливих причин зниження імунітету міст 

Вимір  Складові містобудівного 

простору 

Приклади можливих причин зниження 

імунітету  

L 

Місцеві жителі 

Приїжджі люди 

Інвестори 

Особи, що приймають 

містобудівні рішення (ОПР) 

Невідповідний рівень задоволення потреб 

місцевих жителів 

Невідповідний рівень задоволення потреб 

приїжджих  

Конфлікт інтересів потенційних інвесторів 

Прийняття нераціональних управлінських 

рішень 

F 

Профільні функції міста 

Внутрішні функції 

Функції управління та 

координації 

Якість транспортного сполучення 

Низький рівень функціональної достатності  

(ділової, побутової, культурної) 

Неадекватність цілей і засобів 

U 

Політико-правові умови 

Наявні ресурси (природні, 

людські, матеріальні,  

фінансові) 

Нормативні вимоги і 

обмеження 

Негативна політико-правова атмосфера  

Нераціональне використання  природних 

особливостей та ресурсів 

 

Порушення законодавства, нормативів і 

обмежень 

G 

Розташування міста 

Розпланувальна структура 

Територія  

Неефективне використання розташування міста 

Недоліки розпланування  

Неефективне використання території 

T 

Історія міста  

Вікові характеристики наявних 

об’єктів 

Напрями розвитку 

Нераціональний вибір стратегії розвитку міста 

Нераціональні рішення щодо реконструкції 

об’єктів і зон 

Необґрунтована тривалість функціонування 

нових об’єктів 

LF 

Структура зайнятості 

населення 

Функціональне забезпечення 

потреб людей  

Фахове забезпечення 

управлінням 

Недосконалість функціональної структури міста 

Недостатня реалізація функціональних потреб 

людей 

Низький рівень фахового забезпечення 

управління 

LU 

Умови життєдіяльності 

мешканців 

Умови перебування приїжджих 

Умови для інвестора 

Неадекватна оцінка наявного потенціалу в 

обґрунтуванні рішень 

Порушення нормативних вимог щодо умов 

життєдіяльності 

Високий  рівень ризиків для інвестора 

LG 

Щільність населення 

Питомі показники забудови 

Відстані переїздів до основних 

місць тяжіння 

Нераціональний масштаб міських утворень 

Нераціональне розташування житлових і 

виробничих об’єктів 

Нераціональна мережа громадського 

транспорту 

LT 

Динаміка чисельності 

населення 

Історична цінність простору 

Перспективи соціального 

розвитку 

Неврахування динаміки чисельності населення 

Руйнування історичного середовища, 

нехтування традицій 

Необґрунтованість містобудівних рішень щодо 

перспективного розвитку 
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1 2 3 

LFU 

Умови забезпечення 

функціональних потреб людей 

Інформаційне забезпечення 

функцій 

Функціональна реалізація 

ресурсного потенціалу 

Неефективне функціональне використання  

місцевих умов  

Низький рівень функціонального 

інформування людей 

Порушення вимог щодо функцій і умов 

життєдіяльності 

LUG 

Умови перебування людей на 

певних територіях 

Протяжність шляхів переміщення 

людей 

Транзитний потенціал міста 

Порушення вимог життєдіяльності людей у 

певних зонах 

Недосконалість інфраструктури 

пасажироперевезень 

Неефективне використання транзитного 

потенціалу 

LUT 

Інтенсивність використання 

ресурсного потенціалу 

Динаміка умов життєдіяльності 

мешканців 

Інтенсивність освоєння 

просторових ресурсів 

Неефективне використання історичного 

потенціалу 

Неконтрольовані зміни умов життєдіяльності 

Нестабільність умов для інвестування 

LFG 

Зони функціональної діяльності 

людей на території 

Розвиненість мережі громадського 

транспорту 

Щільність функціональної 

діяльності  

Неефективне зонування функцій на території 

Нераціональна організація переміщення 

людей 

Конфліктність і дисбаланс зв’язків міст з 

оточенням 

LFT 

Трудомісткість функцій 

Напруженість функціональної 

діяльності у часі 

Сезонність технологічність циклів  

Непропорційність функціональної  діяльності 

Відставання розвитку інфраструктури 

Часова неузгодженість функцій і діяльності 

людей  

LGT 

Динаміка щільності населення 

Швидкість переміщення по 

території вантажів і людей  

Динаміка змін розпланування 

Неврахування змін щільності населення 

Недостатня пропускна здатність транспортної 

мережі 

Неузгодженість у часі розвитку планувальної 

структури  

LFUG 

Унікальність умов міста  

Стан містобудівного простору 

Стан містобудівних умов у певних 

зонах міста  

Неврахування особливостей структури міста 

Необґрунтованість пріоритетів розвитку 

міста 

Нераціональний розподіл ресурсів на 

розвиток окремих територій 

LFUT 

Динаміка функціонального 

розвитку міста  

Містобудівні процеси та тенденції  

Недосконала оцінка просторового потенціалу 

розвитку 

Неадекватна оцінка тенденцій при 

формулюванні цілей і завдань розвитку 

LUGT 

 

Природні та екологічні процеси на 

території міста 

Історико-архітектурна спадщина 

Неефективний моніторинг природних і 

екологічних процесів 

Недооцінка потенціалу наявної історико-

архітектурної спадщини 
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У вимірі людина в імунітеті міста розглядаємо місцевих мешканців, 

приїжджих, інвесторів, а також осіб, що приймають рішення. Причинами 

можливого зниження імунітету є невідповідний рівень задоволення потреб 

місцевих мешканців та приїжджих, конфлікт інтересів потенційних інвесторів, а 

також прийняття нераціональних управлінських рішень. 

Геометричний вимір включає розташування міста, структуру розпланування й 

територіальні характеристики. Відповідно, зниження імунітету пов’язується з 

неефективним використанням розташування міста, недоліками розпланування й 

неефективним використанням території.  

Стосовно Львова причинами, що зосереджені у цьому вимірі та які 

впливають на імунітет міста, є: надкомпактність територіальної структури і 

брак територій для нових функцій; складена радіально-кільцева структура при 

слабкому розвитку кілець; малоефективне використання транзитного 

потенціалу; незавершеність об’їзної кільцевої дороги та неефективний зв’язок 

внутріміської й зовнішньої транспортних мереж. Підкреслимо, що основна 

мережа зв’язків Львова сформувалась у другій половині ХІХ ст., у т.ч. і 

розбудова залізниць у регіоні. Після 1945 р. у комунікаційній мережі відбулося 

мало змін — створена лише частина кільцевої дороги. 

Часовий вимір Т охоплює історію, вікові характеристики наявних об’єктів 

та напрями розвитку. На сьогодні в просторовій структурі Львова знаходяться 

тисячі об’єктів — пам’яток історії, культури та архітектури різного охоронного 

рівня й значення.  

LT включає характеристики динаміки чисельності населення, історичну 

цінність простору, перспективи його соціального розвитку. Стосовно Львова 

причинами зниження імунітету міста є: неврахування динаміки чисельності 

населення (еміграція та імміграція); руйнування історичного середовища та 

нехтування традицій; необґрунтованість містобудівних рішень щодо 

перспективного розвитку, зокрема демографічних прогнозів. 

Аналіз змін кількісної структури мешканців Львова у період його 

розвитку вказує, що у період до Другої світової війни демографічні зміни у 

місті мали спорадичний характер та були викликані в основному політичними 

території 

LFGT 

Динаміка функціонального 

освоєння території 

Зовнішні зв'язки міста 

Недосконалість функціональної організації 

території 

Конфліктність відносин міст із прилеглими 

територіями 

LFUGТ 

Ефективність міста 

Інтенсивність накопичення 

відходів життєдіяльності людей 

Неефективність функціонального 

використання наявного потенціалу 

Недостатній рівень перспективної активності 

та адаптаційних характеристик 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 154 

чинниками (війнами й змінами політичних пріоритетів). Найбільший приріст 

населення Львова відбувся після Другої світової війни. Попередній період 

можна характеризувати як період повільного розвитку та незначного приросту 

населення. В останні двадцять років темпи приросту сповільнилися, 

розвинулись депопуляційні процеси: зростає безробіття, банкрутства великих 

промислових підприємств, зменшення припливу людей до праці в місті, 

процеси субурбанізації та перенесення місць праці на прилеглі до міста 

території. 

LF охарактеризована зайнятістю людей у різних функціональних сферах: 

характеристика інвесторів і осіб, які приймають рішення (виконують 

адміністративні функції). Негативно на імунітет міста впливають проблеми 

забезпечення функціональних потреб та низький фаховий рівень управлінців. 

Поєднання LG, зокрема таких характеристик цих вимірів, як демографічні 

процеси, мережа комунікацій, питомі показники забудови, відстані переїздів до 

основних місць тяжіння: аналіз вказує, що в період після 1945 р. до міста 

напливала людність насамперед із поселень, що ближче розташовані до міста-

центру і краще з ним пов’язаних. Це не викликало потреби переїзду до міста, 

оскільки витрати на щоденний доїзд до праці не були обтяжливими, а 

можливість отримати житло в місті — проблематичною.  

Стосовно Львова зростає його роль як комунікаційного й логістичного 

центру західного регіону України. Це пов’язується з планованим завершенням 

кільцевої дороги та органічним поєднанням міста з міжнародною транспортною 

комунікацією. Втрачається напрям розвитку Львова як промислового центру, 

але відроджується легка промисловість на базі давальницької сировини та 

центрів комп’ютерних технологій. Зберігається й розширюється 

адміністративно-політичний напрям у розвитку міста, а також розвиток міста як 

центру торгівлі й послуг. 

Напрями розвитку, закладені в різних стратегічних і містобудівних 

документах, характеризуються спробою перейти на нові «стежки» в умовах 

радикальних політичних і соціально-економічних змін. Імунітет знижують 

нераціональні стратегії міста, які не заохочують до припливу інвестицій, 

нераціональність рішень щодо реконструкції зон та необґрунтована тривалість 

функціонування певних об’єктів. Новий напрям розвитку міста скерований на 

гуманізацію середовища та його розвитку як науково-інноваційного й 

культурно-туристичного центру, що визначено в пострадянських документах.  

Аналіз і оцінку імунітету Львова, викликів і загроз, які має місто, можна 

продовжити відповідно до окресленої методології багатовимірного аналізу, 

однак обсяг статті не дозволяє охопити й детально проаналізувати всю 
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множину взаємодій вимірів у моделі п’ятивимірного містобудівного простору, 

що формують його імунітет. 

ІІІ. Містобудівні засоби зміцнення імунітету міста. Прикладом 

зміцнення імунітету міста містобудівними засобами як здатності протистояти 

соціальним потрясінням і загрозам можна вважати проект Османа 

реконструкції Парижа — грандіозна програма громадських робіт і 

містобудівних дій: санація середньовічних кварталів, будівництво проспектів, 

парків і скверів, приєднання передмість, створення нових систем, 

водопостачання і каналізації тощо. У питанні імунітету важливим є 

прогнозування заходів проти можливих несприятливих ситуацій. Першим 

кроком у формуванні імунітету є визначення загроз, наступні — їх аналіз і 

прогнозування, а також розробка заходів, скерованих на усунення.  В цілому 

містобудування пов’язане з формуванням і розвитком містобудівних систем. У 

теорії систем виділяють природні, штучні та абстрактні (математичні) системи. 

Місто як система може характеризуватись як природно-штучна (природно-

технічна), а для її дослідження використовується математичний інструментарій. 

Отож, на думку автора, досліджуючи містобудівні системи, коректно 

проводити аналогії між природними й штучними системами. 

Формування імунітету пов’язане з резервуванням ресурсів (територій) у 

всіх частинах міста. Ресурси міста можуть вичерпуватись, змінюватись, 

поповнюватись. Для високого імунітету міст слід створювати компенсатори 

(запаси) ресурсів, уникати їх виснаження. У майбутньому поставатимуть 

пов’язані з мінливістю нові потреби й нові загрози в різних частинах міста, 

тому вимога компенсаторності міського простору край важлива в імунітеті 

міста. Ущільнення забудови, зокрема в історичних і серединних частинах міста, 

позбавляє майбутні покоління можливостей реагувати на нові потреби та 

загрози їхнього часу. Так, швидкі темпи автомобілізації в останні десятиліття 

зробили транспортні виклики для міст пріоритетними. 

Іншою вимогою формування імунітету міста є можливість зміни функцій, 

демонтажу забудови й звільнення простору на нові потреби. Кожна система має 

життєвий цикл: задум – проектування – втілення – використання – ліквідація. 

Немає вічних штучних систем. Ліквідація певних функцій, перепрофілювання й 

переосвоєння ресурсів (у т.ч. територій) дозволить ефективно формувати 

імунітет міста. Приклади колишніх промислових об’єктів і територій, що 

займають значні простори міст, підкреслюють такі потреби. Ця вимога 

пов’язується зі збільшенням гнучкості архітектурно-урбаністичних рішень та 

перспективної активності містобудування. Гнучкість системи — це здатність 

систем пристосовуватись до змін, які відбулись (як реакція на зміни по факту). 

Перспективна активність — здатність передбачати зміни і загрози та 
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рекомендувати (здійснювати) дії, щоб зменшити негативні наслідки й посилити 

чинники розвитку містобудівних систем. 

Ще одна вимога формування імунітету — профілактика містобудівних 

систем, яка передбачає моніторинг (відслідковування) – аналіз – 

діагностування стану й проведення профілактичних заходів. Це стосується 

передусім чутливих, потенційно небезпечних зон, де вимога профілактики має 

бути обумовлена на рівні регламентів функціонування міста (інженерних 

мереж, санітарних і транспортних систем тощо). 

Імунітет міста та його механізми створюються людиною, тобто захисні 

властивості міста і здатність протистояти загрозам формуються людською 

діяльністю. Це завдання містобудівної науки, і тут постає потреба створення 

надійного теоретико-методологічного фундаменту містобудівної 

діяльності — вимога формування ефективних імунітетних характеристик міста.  

 

Висновки 

1. Підтверджена актуальність і важливість урахування в сьогоднішньому 

містобудівному процесі вимог зміцнення міського імунітету, властивостей 

самоорганізації і саморозвитку міст. У практиці прийняття рішень часто 

домінують спонтанні або корисливі мотиви, а управління містами стає погано 

керованим. 

2. Підтверджена ефективність п’ятивимірної моделі містобудівного 

простору для дослідження імунітету міст, що працює на всіх етапах 

формування і розвитку міст: від аналізу та оцінки ситуації до формування 

стратегії й обґрунтування рішень на кожному етапі містобудівної діяльності. 

3. Гомеостад (стабільність) містобудівних систем як умови високого 

імунітету можна забезпечити на нових методологічних засадах управління 

міськими процесами, у т.ч. й управління проектами, зокрема, через 

обґрунтування нових методик прийняття рішень, показників розвитку, 

встановлення імперативів у рамках визначеного коридору.  

4. Імунітет міста концентрується у вимірі людина, насамперед осіб, які 

приймають рішення. Складовими імунітету є їх уміння оцінити корисність і 

шкідливі наслідки своїх рішень. Важливо формувати системне мислення як 

ключову умову в керованості процесів. 

5. У місті доцільно створити орган, який моніторитиме процеси його 

життєдіяльності, стабільності й розвитку; формуватиме засоби зміцнення 

імунітету. Міському простору слід надати більше функцій самоорганізації для 

протистояння загрозам. 

 

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 157 

 

Використана література 

1. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / 

М.М. Габрель. — К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. — 400 c.  

2. Дьомін М.М. Проблеми та методи модернізації районів масової 

житлової забудови 60-70-х років (на прикладі м. Києва) / М.М. Дьомін, 

М.В. Биваліна // Містобудування та терит. планув.: наук. зб. — К.: КНУБА, 

2005. — Вип. 21. — С. 67–75. 

3. Клюшніченко Є.Є. Житлово-комунальне господарство міст : навч. 

посіб. / Клюшниченко Є.Є., Лісниченко С.В., Рейцен Є.О., Денисенко Н.; ред.: 

Є.Є. Клюшниченко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К. КНУБА, 2010. — 248 c.  

4.  Новий тлумачний словник української мови: [в 4-х тт.] / укл.: 

В. Яременко, О. Сліпушко. — К.: АКОНІТ, 2000.  

5. Suchecki B. Ekonometria przestrzenna, Metody і modele analizy danych 

przestrzennych. — Warszawa, 2010. 

 

Аннотация 

В статье в градостроительный процесс введено понятие иммунитета 

городов как свойство городских систем предотвращать проникновение, а также 

выводить из организма патогены. Обоснованно методики оценки иммунитета 

городов, раскрыты пути и градостроительные средства его формирования и 

повышения. Проверка предложенного инструментария проведена на примере 

города Львова. 

Ключевые слова: иммунитет города, иммунная система города, 

пространственный потенциал, пространственная организация города, 

формирование городского иммунитета. 

 

Annotation 

In the article it is entered in the town-planning process of concept of immunity 

of cities as property of municipal organizations to prevent aspiration and destroy 

pathogens from organism. Methodologies of estimation immunity of cities are 

reasonable, ways and town-planningfacilities of  his  forming and increase are 

exposed. Verification of the offered tool is conducted on the example of Lviv. 

Keywords:  immunity of city, immune system of city, spatial potential, spatial 

organization of city, forming of municipal immunity. 
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ЗЕМЕЛЬНА СКЛАДОВА В ОБҐРУНТУВАННІ 

МІСТОБУДІВНИХ РІШЕНЬ 

 

Анотація: розглядаються методи врахування земельної складової в 

розвитку населених пунктів та їх застосування при обґрунтуванні 

містобудівних рішень. Підтверджена необхідність урахування цієї складової 

при визначенні стратегії розвитку міста, для вдосконалення його 

функціонально-планувальної структури та вирішення інших містобудівних 

завдань. 

Ключові слова: земля, землеустрій, земельні відносини, містобудівні 

рішення. 

 

Вступ. Проблема протистояння містобудівельників і «земельників» в 

обґрунтуванні рішень із забудови й використання території поселень має свою 

гостроту та історію. Існує підхід «земля первинна», а отже, «земельники» 

претендують на пріоритет у відповідних рішеннях. Так, земля є основою 

життєдіяльності, створена Богом цінність, але життя багатогранніше. 

Містобудівельники, як і фахівці з просторового планування й проектування, 

вважають обґрунтування рішень багатокритеріальною задачею, де земельна 

складова важлива, проте не єдина. 

Не можна землю відривати від функцій, а суперечку зводити до одного 

виміру — земля є багатовимірною категорією, а її ефективне використання 

належить до міжпредметної проблеми. У кожного своя правда, свої критерії 

обґрунтування власної позиції. Науковий підхід вимагає зважування цих 

критеріїв за важливістю й пошуку консенсусних рішень. 

Сформувалась демаркаційна лінія та протистояння передусім у населених 

пунктах та містах, яке вже існує на рівнях: методологічному — починаючи від 

категорійно-понятійного апарату; організаційно-правовому та проектному 

(земельний і містобудівний кадастр, землеустрій та містобудівне проектування 

тощо). Таке протистояння шкодить державним та інтересам поселень, якісній їх 

просторовій організації й ефективному розвитку. 

Розглядом земельних ресурсів під кутом зору узгоджень господарських, 

соціальних та екологічних вимог займаються І. Бистряков, Г. Гуцуляк, 

Ю. Дехтяренко, О. Драпіковський, І. Іванова, О. Новоторова, М. Ступень, 

А. Третяк [8–9; 11–13]. У містобудуванні земельні аспекти у формуванні та 
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управлінні розвитком міст розглядають Ю. Білоконь, М. Габрель, М. Дьомін, 

Є. Клюшніченко, Б. Посацький, Г. Фільваров, І. Фомін [10; 15]. 

Метою статті є визначити місце і роль земельної складової в 

обґрунтуванні містобудівних рішень. 

Проблема оптимізації земельно-містобудівних відносин і усунення 

протистояння супроводжується вирішенням завдань: 1) уточнення й 

узгодження категоріально-понятійного апарату; 2) обґрунтування моделі 

прийняття консенсусних рішень; 3) проектної перевірки інструментарію в 

містобудівній та землевпорядній практиці. 

Виклад матеріалу. 1. Уточнення й узгодження категоріально-

понятійного апарату. Землегосподарська діяльність — діяльність з 

ефективного використання земельних ресурсів, що ґрунтується на вимогах 

сталого розвитку: забезпечення суспільних інтересів громади і держави без 

втрат корисних властивостей земель та погіршення стану навколишнього 

середовища. 

Землеустрій — це сукупність соціально-економічних та екологічних 

заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин, й раціональної 

організації території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів 

господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих 

відносин і розвитку продуктивних сил. Об’єктами землеустрою є територія 

країни, адміністративно-територіальних утворень або їх частин, а також 

території землеволодінь (землекористувань) і окремі земельні ділянки. 

Землевпорядкування — система державних заходів з реалізації земельного 

законодавства, спрямованого на організацію повного й раціонального 

використання земель, а також засобів виробництва, нерозривно пов’язаних із 

землею для ефективного суспільного виробництва.  

Земельна ділянка — це частина земельної поверхні з установленими 

межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами 

(Земельний кодекс України) [2]. 

Щодо визначень наголосимо: 

- у поданих трактуваннях містяться суперечності, зокрема стосовно 

збереження (без втрат корисних властивостей) земель — так, вилучаючи землю 

під забудову, вона втрачає одні корисні властивості, а отримує інші. В цілому 

суспільні інтереси й збереження існуючих властивостей земель є, як правило, 

суперечливими; 

- намагаючись найповніше розкрити зміст поняття, у визначення 

вводяться властивості системи, що ускладнює саме трактування поняття; 

- існує неточність між термінами землеустрій і землевпорядкування. 

Можна трактувати землевпорядкування як процес (діяльність, скерована на 
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досягнення результату), а землеустрій як стан (статична характеристика 

складної ситуації) використання землі. 

На думку автора, доцільно використовувати лише термін землеустрій, 

трактуючи його як стан і як процес відповідно до СЕС («Советский 

Энциклопедический словарь»): «Землеустрій — це раціональна організація 

функціонального використання землі» [14]. 

Зауваження ускладнення можна віднести до визначень територія та 

простір. Територія — регіон, обмежена частина земельної поверхні в 

природних, державних, адміністративних або умовних межах визначаються 

площею, конфігурацією як специфічним видом просторового ресурсу, 

географічним розташуванням, природними умовами, господарською 

освоєністю. Територія є об’єктом конкретної діяльності. Повторюється помилка 

— ввести всі властивості у визначення. 

Простір — середовище, в якому реалізується життєдіяльність людини, 

розташовані предмети та відбуваються події. Простір характеризує 

співіснування об’єктів, їх виміри і структурність, взаємне розташування. 

У містобудівній діяльності широко використовуються терміни: 

ландшафтно-просторова, ландшафтно-планувальна, функціонально-

планувальна, територіальна, територіально-просторова тощо організація; це 

породжує термінологічні неточності й суперечності. Було б доцільним у 

містобудуванні використовувати термін просторова організація при 

відповідному трактуванні терміна містобудівний простір. 

Автор пропонує використати визначення понять містобудівний простір та 

просторова організація містобудівних систем [10]. Оскільки основні протиріччя 

зосереджені при вирішенні питань просторової організації та розвитку міських 

поселень, ці терміни в містобудівній діяльності мають стати базовими. 

Містобудівний простір — багатовекторний простір людських, 

природних, функціональних і часових характеристик, у яких реалізується 

життєвий цикл містобудівних систем.  

Просторова організація — структурно-параметричне й просторово-

часове узгодження елементів і зв’язків простору, яке забезпечує ефективне 

використання його потенціалу та розвиток містобудівних систем. 

Таким чином, зроблена спроба уточнити й узгодити понятійний апарат 

землегосподарської й містобудівної діяльності. 

2. Методи обґрунтування та прийняття консенсусних містобудівних 

рішень. Насамперед заявимо тези: 

а) методи базуються на методологічній платформі узгодження рішень 

різних предметних сфер; 
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б) в обґрунтуванні рішень слід широко використовувати експертні оцінки 

(оцінка критеріїв за важливістю, оцінка експертів за вагомістю їх думки тощо); 

в) оцінка земель і оцінка проектних рішень є різними задачами. 

Обґрунтування ефективних містобудівних рішень вимагає від урбаністів 

детального знання механізмів ринкової економіки, таких її складових, як попит 

і пропозиція, вартість та власність. Одними із вирішальних є знання методик 

оцінки земель у населених пунктах. Як показує містобудівна практика, в 

середовищі архітекторів існує недооцінка важливості землеоціночної 

складової та вартості земель для містобудівної діяльності.  

У своїй діяльності урбаністи користуються матеріалами нормативної 

грошової оцінки земель [3]: вона має фіскальну основу й використовується для 

нарахування податків на землю та визначення розміру державного мита під час 

укладання правових угод. Придатна така оцінка і для містобудівних потреб.  

Проте при вирішенні  містобудівних завдань високого рівня складності від 

урбаністів вимагаються поглиблені знання землеоціночної  системи, знання 

методів експертної грошової оцінки земель, а також механізмів їх залучення до 

містобудівної діяльності. 

В Україні використовуються: 

метод співставлення — базується на частці, яку привносить земельна 

складова у вартість об’єкта нерухомості в цілому, і реалізується за допомогою 

ситуаційних таблиць типових відношень вартості землі й вартості споруд, 

зведених на ній. Використовуються коефіцієнти, які враховують 

характеристики будівлі, відношення площі ділянки до загальної площі в 

будинку, особливості функціонального використання тощо. При цьому кожен із 

коефіцієнтів має свій метод обчислення і включає низку показників їх 

визначення; 

метод земельної ренти — полягає у капіталізації доходу від 

користування ділянкою (оренди); придатний для умов, коли земельна ділянка 

вільна від забудови або розглядається як об’єкт окремо від будівель і споруд на 

ній. Приведення доходу від користування ділянкою до її ринкової вартості 

здійснюється методом прямої капіталізації або дисконтуванням грошових 

потоків. Використовується набір коефіцієнтів для визначення ставки дисконту 

чи ставки капіталізації. Рентний дохід залежить від місцерозташування 

населеного пункту в системі розселення, інженерної облаштованості, природно-

ландшафтних, історико-архітектурних, екологічних та інших умов; 

метод співставлення продажів — здійснюється порівняння земельних 

ділянок, що були продані в недалекому минулому. Відбувається добір аналогів, 

подібних за функцією використання та характеристикою забудови. Після цього 

проводяться відповідні коригування за: умовами й датою продажу; правовим 
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статусом ділянки та наявності сервітутів; геометричними характеристиками й 

інженерно-геологічними умовами; місцерозташуванням у межах населеного 

пункту й за особливостями використання прилеглих територій; вимогами й 

обмеженнями щодо забудови тощо.  

Кожен із методів доцільно використовувати у різних ситуаціях залежно 

від міри  забудованості території, наявності таблиць ситуаційних класів для 

населених пунктів тощо. Використовуються також їх поєднання, оскільки 

методики, що базуються на тому чи іншому підході, відображають лише окремі 

характеристики землі населених пунктів. Стосовно містобудівних завдань є 

доцільним розглядати землі на засадах системного підходу та методів 

багатокритеріальної оцінки. Розглядаючи землю як об’єкт оцінки, доцільно 

визначити рівень її функціональної організації та споживчі властивості. 

Виділяються шість груп властивостей землі, які зумовлюють її споживчу 

вартість і аналогічні для будь-яких функціональних систем [2]: 

- властивості, що формують корисність системи та пов’язуються з 

функціональним використанням землі; 

- економічні властивості, які характеризують витрати ресурсів на 

досягнення цієї корисності (трудові, енергетичні, технологічні, фінансові), 

тобто затрати, що були понесені на інженерну підготовку та забудову території; 

- екологічні властивості як плата за корисність, що вноситься в природне 

довкілля і характеризується екологічним станом території та рівнем шкідливих 

викидів; 

- безпечність функціонування системи стосовно людини; 

- властивості, що стосуються часового виміру (час освоєння території, 

цінність забудови на території, перспективне використання); 

- властивості, що характеризують зовнішнє середовище. Стосовно завдань 

оцінки землі слід відзначити, що її споживчі властивості можуть бути оцінені з 

достатньою точністю лише за наявності інформації про зовнішнє доповнення. 

Це стосується також можливостей потенційних користувачів (покупців) землі. 

Кожна група властивостей землі включає певну множину показників, що 

можуть бути виражені кількісно. Їх легко узагальнювати в межах однієї групи 

властивостей. Окремі часткові показники можуть виступати в ролі самостійних, 

якщо вони є важливими для споживачів. Разом із тим виділяються щонайменше 

шість узагальнених критеріїв, які характеризують землю як функціональну 

систему: корисність К, сукупні економічні затрати З, екологічні наслідки Е, 

безпечність стосовно людини Б, час та перспективність освоєння Т, зовнішнє 

доповнення Д. Відповідно, урбаністи у своїй діяльності повинні оперувати 

наявними узагальненими критеріями, змінюючи їх та оптимізуючи 

співвідношення в обґрунтуванні містобудівних рішень. 
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Знання сучасних ринкових механізмів розпорядження землями громади 

міста служать необхідною умовою обґрунтованості містобудівних рішень. 

Міська рада здійснює розпорядження землями громади передусім шляхом 

відчуження земель, надання їх у користування, викупу та вилучення ділянок. 

Відчуження земель громади. Відчуження земель на користь фізичних і 

юридичних осіб шляхом продажу земельних ділянок (у т.ч. на земельних 

аукціонах) за грошові кошти, безоплатної передачі у власність, приватизації 

громадянами ділянок, раніше переданих у користування. Законодавчо 

визначений перелік осіб, які мають право придбати ділянку у власність. Крім 

того, існують певні обмеження щодо об'єктів продажу, тобто щодо того, які 

ділянки комунальної власності можуть відчужуватися на користь фізичних і 

юридичних осіб. 

Громадяни інших держав та особи без громадянства можуть набувати 

права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в 

межах населених пунктів на підставі: придбання за договором купівлі-продажу; 

викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які 

належать їм на правах приватної власності. Юридичні особи, засновані 

громадянами або юридичними особами України, придбавають земельні ділянки 

комунальної власності виключно для здійснення підприємницької діяльності на 

підставі придбання за договором купівлі-продажу. Інші підстави набуття права 

власності, передбачені законом, стосуються земельних ділянок інших форм 

власності. 

Слід також підкреслити, що державні й комунальні підприємства не 

можуть набувати права власності на земельні ділянки. Держава або територіальні 

громади передають таким підприємствам земельні ділянки, як правило, у 

постійне користування. Крім того, передача ділянок у власність комунальних або 

державних підприємств означає відчуження комунальних або державних земель, 

яке має відбуватися лише на конкурентних засадах, шляхом продажу на конкурсі 

(аукціоні). Держава Україна також є суб'єктом набуття права власності на 

земельні ділянки. Закон містить широкий перелік підстав набуття права 

власності держави на земельні ділянки. Покупцями земельних ділянок від імені 

держави виступають Кабінет Міністрів України, обласні, міські, районні 

державні адміністрації.  

Ще одним важливим для містобудування обмеженням в освоєнні землі 

комунальної власності є її цільове призначення. Як уже зазначалося, міські землі 

характеризуються комплексним складом. Міська рада, як уособлення власника, 

на власний розсуд володіє, користується та розпоряджується землями 

територіальної громади відповідно до цільового призначення землі. 
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Віднесення земель до певної категорії та зміна цільового призначення. 

Віднесення земель до певної категорії здійснюється «на підставі рішень органів 

місцевого самоврядування в межах їх компетенції» [5]. Законодавство України 

дозволяє значний ступінь свободи у цьому питанні. Це пов'язано з тим, що землі, 

не віднесені до жодної категорії, практично неможливо використовувати, адже їх 

цільове призначення невідоме, і тому користування ними неможливе. Зміна 

здійснюється органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про 

передачу цих земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) 

земель і затверджують проекти землеустрою чи приймають рішення про 

створення об'єктів природоохоронного й історико-культурного призначення.  

Закон не обмежує зміну цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності при передачі ділянки у власність або наданні її у 

користування. При вилученні (викупі) ділянок міська рада може змінити поточне 

цільове призначення лише на природоохоронне або історико-культурне. 

Передбачена можливість примусового припинення прав на земельну ділянку у 

випадку її нецільового використання, що здійснюється в судовому порядку. 

Зазначимо, що ця норма не передбачає застосування примусового припинення 

прав до ділянок певної форми власності, тобто примусове припинення є 

можливим щодо земельних ділянок будь-якої форми власності.  

Надання, викуп і вилучення земельних ділянок комунальної власності 

у користування є іншим важливим питанням для вдосконалення  

містобудівного процесу в містах. Надання земель у користування здійснюється у 

двох формах —  надання земель у оренду або в постійне користування.  

Земельні ділянки надаються фізичним і юридичним особам у оренду 

строком до 50-ти років. Цей термін є максимальним, мінімальний строк оренди 

законодавством не передбачений, що може мати несприятливі наслідки, 

насамперед для орендарів. Звичайно, для міської ради відсутність мінімального 

строку оренди є способом впливу на орендарів — можливо передбачити, що з 

розвитком підприємництва відсутність мінімального строку оренди може бути 

використана для порушень. Строк оренди має бути пов'язаний з метою надання 

орендареві можливості окупити понесені затрати. 

Закон дозволяє орендарю ділянки передати всю або її частину в суборенду, 

без права зміни цільового призначення ділянки, переданої в суборенду. З 

розвитком підприємництва й підвищенням конкуренції між підприємцями 

аукціони з продажу права оренди земельних ділянок стануть виключною 

формою надання ділянок у користування для цілей ведення бізнесу.  

Для містобудування важливу роль відіграють процедури викупу й 

вилучення земельних ділянок. Процедура викупу пов'язана викупом, як правило, 

в інтересах громади. Земельний Кодекс України в частині визначення правил 
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викупу (ч. 3, с. 146) передбачає: «Вартість земельної ділянки встановлюється 

відповідно до грошової та експертної оцінки земель, яка провадиться за 

методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України» [2]. Грошова оцінка 

земель може бути нормативної й експертною. Нормативна грошова оцінка 

земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного 

податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель 

тощо. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-

правових угод щодо земельних ділянок. Процедура викупу застосовується лише 

до земельних ділянок, які знаходяться у приватній власності. До земельних 

ділянок, наданих у постійне користування, застосовується процедура вилучення. 

3. Практичні аспекти використання землегосподарського 

інструментарію в містобудуванні. У процесі розроблення генеральних планів 

сільських населених пунктів виникає ряд запитань, відповідей на які немає в 

жодній діючій на сьогодні нормативно-законодавчій базі. Провівши аналіз 

наявних нормативно-законодавчих документів [1–7], постає ряд запитань. 

У нормативній містобудівній документації (ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ДБН 360-92**) при розробленні генеральних планів 

сіл відсутнє поняття земель особистого селянського господарства, оскільки ці 

землі неможливо використовувати для містобудівних потреб. Якщо у випадку з 

землями особистого товарного виробництва проектантам все зрозуміло — дані 

землі не включаються у проектовану межу сільського населеного пункту (хоч 

питання і залишається спірним), то з землями особистого селянського 

господарювання (ОСГ) постає питання.  

Сільський населений пункт згідно з визначенням передбачає зайнятість 

населення, у т.ч. і в сільському господарстві (сільський спосіб життя), проте на 

територіях, які не можуть бути використані для містобудівних потреб. Виникає 

логічне запитання — чи включати землі сільськогосподарського призначення в 

проектну межу населеного пункту, чи вилучати їх з території? 

У випадку включення земель сільськогосподарського призначення в межу 

населеного пункту з припискою, що за певний період (наприклад, перший 

проектний період) вони будуть використовуватися для інших потреб, виникає 

інше логічне запитання: що робити з присадибними городами? Адже відомо, 

що у більшості сільських населених пунктах землі будівель і обслуговування 

житлових будинків (БОЖБ) та господарських будівель (ГБ) межують з землями 

ОСГ. Виникає запитання — чи потрібно виділяти їх окремими частинами на 

проектному плані як землі ОСГ? У випадку визначення їх як земель «змішаного 

використання» виникає більше запитань, аніж відповідей.  
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У законодавстві землі змішаного використання могли бути: житлової 

забудови і промисловості; житлової забудови і комерційного використання; 

житлової забудови і громадського призначення; промисловості, комерційного 

використання і громадського призначення. Жодної згадки про землі житлової 

забудови та землі особистого селянського господарства в теперішній 

законодавчій і нормативній базі немає. 

При визначенні земель присадибних городів як земель ОСГ зникає 

можливість подальшого їх використання для будівництва й обслуговування 

житлових будинків без внесення змін у генеральний план населеного пункту. 

ТзОВ ПО «УкрЗахідУрбанізація» при проектуванні генеральних планів 

визначає територію навколо існуючих земель БОЖБ і ГБ як землі «для 

ущільнення» — на них у подальшому можна розміщувати житлові будинки 

(після розробки детального плану території та зміни цільового призначення). 

Чи є правильним таке рішення, і чи можливе відведення земель для ведення 

особистого селянського господарства, якщо земельна ділянка знаходиться на 

такій території? 

Зрозуміло, спроба поєднання старого й нового законодавства не є 

оптимальним вирішенням, проте звертаємо увагу саме на деякі означені 

неточності. 

Основні напрями вдосконалення містобудівної діяльності в контексті 

земельних відносин. Стиль і методи управління земельними ресурсами мають 

безсистемність. Не сформульовано питання потреби вироблення узгодженого 

підходу в сфері містобудування й землеустрою, куди були залучені лише окремі 

елементи цілісної системи, яка в силу неузгодженості не запрацювала як єдиний 

механізм і, звісно, не дала ефекту для розвитку міст.  

Оскільки завдання побудови узгодженої системи містобудування й 

землеустрою є складним, реалізацію його доцільно розподілити на окремі етапи 

та виконати наступні завдання у сфері землеустрою як умови обґрунтування 

ефективних містобудівних рішень:  

1. Провести якнайповніше дослідження та оцінку сучасного стану 

території ради. В числі окремих робіт (проектів), які необхідно реалізувати для 

виконання цього завдання, можна виділити: делімітація меж; інвентаризація 

земель; оцінка ефективності використання земельних ділянок; проведення 

екологічного моніторингу території. Опрацювання результатів першого завдання 

дозволяє створити уточнений банк даних про землевласників і 

землекористувачів, наявні резервні територіальні ресурси, види 

землекористувань, які потребують планувального й управлінського реагування; 

2. Проведення моніторингу місцевих нормативних актів у сфері забудови й 

регулювання земельних відносин, результатом якого є створення (уточнення) та 
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затвердження цілісної системи регуляторних актів, а також розробка структурно-

логічних схем вирішення найпоширеніших завдань (приватизація, оренда, 

продаж, викуп, дозвіл на зміну функції використання, сервітутне 

землекористування тощо), у т.ч. і містобудівних.  

3. Для ефективного управління земельними ресурсами і підвищення 

обґрунтованості містобудівних рішень необхідно створити раціональну 

структуру використання територій і систему управління, а також розробити 

місцеві правила забудови й використання територій населеного пункту, включно 

з обґрунтуванням концептуальних засад, розробкою й створенням плану дій у 

сфері використання та охорони земель на найближчі роки. Реалізація завдань 

етапу має відбутися в узгодженні з громадою щодо вибору шляхів подальшого 

використання земельних ресурсів. Важливо, щоб саме громада сформулювала 

прийнятне для переважної більшості її членів бачення свого подальшого 

розвитку. На реалізацію бачення громадою свого майбутнього необхідно 

розробити стратегію просторової організації та розвитку відповідної території.  

4. На основі розробленої стратегії просторового розвитку виконують: 

розподіл земель за категоріями; функціональне зонування земель у межах 

категорій; місцеві правила забудови та використання територій; стандарти 

мінімальних площ земельних ділянок для конкретного функціонального 

використання; моніторинг ринку земель та їх оцінку тощо. 

5. Під час узгодження земельних і містобудівних питань, враховуючи 

вимоги норм природоохоронного, містобудівного, земельного законодавства, 

доцільно в першочерговому порядку зарезервувати конкретні територіальні 

ресурси, призначені для забезпечення життєво необхідних суспільних потреб: 

розширення масивів зелених насаджень; облаштування (розширення) 

кладовищ; полігонів твердих та рідких побутових і промислових відходів тощо. 

Актуальним є завдання розроблення і затвердження програм охорони земель та 

дотримання її вимог при вирішенні питань забудови територій населених 

пунктів. 

ВИСНОВКИ 

1. Досвід розвинутих країн засвідчує, що просте включення землі в 

містобудівний процес не є достатнім. Необхідно створити ринок нерухомості, 

який складається з багатьох компонентів. Якщо система є ефективною та 

функціонує прозоро, вона здатна генерувати до 40% бюджету міст. 

2. У комунальній власності повинні знаходитися території, використання 

яких необхідне для розвитку поселень у цілому, — рекреаційні зони, земельні 

ділянки під об'єктами історико-культурної спадщини та природно-заповідного 

фонду, ділянки, які використовуються для паркування автомобілів, розташування 

ринків і т.д. Регулювання ринку землі та нерухомості містом може здійснюватися 
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через: викуп земельних ділянок; продаж права власності та права на 

довгострокову оренду на конкурентних засадах; вилучення земельних ділянок, які 

використовуються не за призначенням; систему ціноутворення та оцінки земель. 

Особливу роль ця діяльність відіграє в обґрунтуванні архітектурно-містобудівних 

рішень на умовах узгодження землегосподарських і містобудівних дій. 

3. Землеустрій — сукупність соціально-економічних та екологічних 

заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин і раціональну 

організацію території. Включає обстежувальні, вишукувальні, топографо-

геодезичні, картографічні, проектні й проектно-вишукувальні роботи, що 

виконуються з метою складання документації з землеустрою, розмежування 

територій, розробки й реалізації заходів з використання та охорони земель. 

4. Містобудування та архітектурно-містобудівне проектування за своєю 

суттю трактуються як структурно-параметричне й просторово-часове 

узгодження всіх вимірів містобудівного простору, в яких реалізується життєвий 

цикл проектованих систем. Земельна складова є однією з найважливіших цього 

процесу, а властивості й місцерозташування ділянки добираються під певні 

функції та інші вимоги використання і забудови. 
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Аннотация 

Рассматриваются методы учета земельной составляющей в развитии населенных пунктов 

и их применение при обосновании градостроительных решений. Подтверждена необходимость 

учета этой составляющей при определении стратегии развития города, совершенствовании его 

функционально-планировочной структуры и решении других градостроительных задач. 

Ключевые слова: земля, землеустройство, земельные отношения, градостроительные 

решения.  

 

Annotation 

The methods of using the land component in the development of settlements and in 

substantiating city-planning decisions are considered. The necessity of using the land component in 

city development strategy, improvement of the functional and planning structure and solving other 

city-planning tasks has been confirmed. 

Key words: land, land management, land relations, town-planning decisions.  
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ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І БЛАГОУСТРІЙ  

МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Анотація: розглянуто навчальний посібник «Інженерна підготовка і 

благоустрій міських територій» авторів: Ліпяніна В.А. та Стародуб І.В., 

рекомендований до видання Вченою радою Національного університету 

водного господарства та природокористування (м. Рівне), як навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: інженерна підготовка, благоустрій, міська територія. 

 

У видавництві Національного університету водного господарства та 

природокористування (м. Рівне) вийшов в світ навчальний посібник «Інженерна 

підготовка і благоустрій міських територій» [1] авторів: Ліпяніна В.А. та 

Стародуб І.В., рекомендований до видання Вченою радою цього університету, 

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

Рецензентами виступили: завідувач кафедри міського будівництва Київського 

національного університету будівництва та архітектури, доктор архітектури, 

професор Дьомін М.М., професор кафедри міського будівництва та 

господарства Донбаської національної академії будівництва і архітектури, 

доктор технічних наук, професор Найманов А.Я. та завідувач кафедри міського 

будівництва і господарства Національного університету водного господарства 

та природокористування, доктор технічних наук, професор Ткачук О.А. 

У посібнику розглянуто комплекс питань, які складають суть інженерної 

підготовки і благоустрою міський територій, включаючи питання охорони 

природного середовища та санітарної очистки міст. Висвітлено заходи з 

покращення функціональних і естетичних властивостей територій (рельєф, 

озеленення, освітлення), а також гідрологічні та інженерно-геологічні умови. 

Навчальний посібник розрахований для студентів інженерно-будівельних 

спеціальностей, архітекторів, які вивчають містобудівельні дисципліни. Він 

апробований в навчальному процесі кафедри міського будівництва і 

господарства Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

У наукових виданнях Київського національного університету будівництва 

і архітектури: «Архітектурний вісник КНУБА», «Містобудування та 

територіальне планування» та «Сучасні проблеми архітектури і 
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містобудування» періодично висвітлюються навчальні видання ВНЗ України 

ІІІ-ІУ рівня акредитації за напрямком підготовки фахівців «Архітектура і 

будівництво» [2-11], а також окремі монографії з цього напряму. Вважаємо за 

доцільне цю практику продовжити і пропонуємо колегам інших ВНЗ нашого 

профілю розміщувати інформацію про власні видання і для обміну досвідом, і 

надання методичної допомоги при відкритті спеціальностей напряму 

«Архітектура і будівництво». 

В цій статті маємо намір висвітити дане видання НУВГП, яке заслуговує 

уваги фахівців, особливо в даний час при дефіциті сучасної навчальної 

літератури. 

У вступній частині автори акцентують увагу на важливість заходів з 

інженерної підготовки і благоустрою міських територій при вирішенні 

містобудівних завдань по створенню комфортного середовища, як для 

проживання, так і для трудової діяльності, і значення цієї дисципліни при 

підготовці фахівців за спеціальностями «Містобудування» та «Міське 

будівництво і господарство». 

Перший розділ присвячено інженерній підготовці міських територій. 

Автори розглядають містобудівельний аналіз територій, включаючи природні 

умови і їх містобудівельна оцінка та вимоги до території сучасного міста. 

Конкретно автори зупиняються на розкритті суті інженерних заходів з 

інженерної підготовки міських територій. Розглянуто вертикальне планування 

територій, його суть, завдання та методи вертикального планування, технічні та 

нормативні вимоги до розробки проектів вертикального планування, 

вертикальне планування вулиць та їх перехресть, територій житлової забудови, 

кварталів, виробничих територій, територій зелених насаджень, вертикальне 

планування територій в умовах складного рельєфу. Приділено увагу організації 

стоку поверхневих вод на міських територіях, основним принципам 

влаштування водостічної мережі міста. 

Окремо приділено увагу захисту територій від затоплення та їх 

підтоплення. Розкриті причини, характер і наслідки та засоби захисту територій 

від затоплення територій. Зроблено акцент і на задачах інженерної підготовки 

підтоплюваних територій, типах дренажів і дренажних систем. 

Розглянуто також в окремій главі проблеми інженерної підготовки 

територій в особливих умовах: території з ярами, зсуви і протизсувні заходи, 

селеві потоки, лавинонебезпечні території, заболочені і за торфовані території, 

території з карстовими явищами. 

Другий розділ присвячено інженерному благоустрою міських територій. 

В ньому розглянуто міські інженерні мережі, всі види підземних і зовнішніх 
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мереж, електропостачання міст, комунікації зв’язку, їх принципи розміщення і 

способи прокладання. 

В цьому ж розділі розглянуто інженерний благоустрій природних і 

штучних водойм, басейнів, фонтанів, їх класифікація, типи і конструктивні 

рішення. Окремо розглянуто інженерний благоустрій спортивних споруд, їх 

класифікація, типи і мережа, принципи їх проектування, конструкції покриття 

плоских спортивних споруд. 

Автори також окремо розглядають освітлення міських територій, основні 

світлотехнічні поняття, джерела світла та освітлювальні прилади, освітлення 

міських вулиць і площ. 

Окремим розділом розглянуто озеленення міських територій, загальні 

принципи їх озеленення, класифікація і роль зелених насаджень в сучасному 

місті, типи і норми озеленення, асортимент міських зелених насаджень, 

особливості озеленення територій різного функціонального призначення, 

робота з озелененням, їх посадка і пересаджування, догляд за ними 

Четвертий розділ присвячено санітарному благоустрою міських 

територій. Автори розглядають забруднення міського середовища та засоби 

його захисту. Наведені загальні відомості про джерела забруднення повітря 

підприємствами та транспортом, грунту – промисловими відходами та 

домішками атмосферного повітря через опади, водойм через поверхневий стік. 

Розглянуті містобудівельні заходи з охорони та покращення навколишнього 

середовища. 

Вважаємо за доцільне в цьому розділі розглянути проблеми аераційного 

режиму, шуму, загазованості, запилення  та інсоляції територій. Це побажання 

може бути враховано при перевиданні посібника. 

В цьому розділі автори також приділили увагу санітарній очистці міст. 

Наведені види міських відходів, норми їх накопичення, способи збору і 

видалення твердих побутових відходів, їх утилізація, організаційні і 

технологічні питання прибирання територій. 

До всіх розділів авторами розроблено запитання для самоконтролю. В 

практичній частині наведено розрахунків різних видів дренажів. Наведено 51 

позиція наукової, навчально-методичної та нормативної літератури. 
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Аннотация 

Рассмотрено учебное пособие «Инженерная подготовка и 

благоустройство городских территорий» авторов: Липянина В.А. и 

Стародуб И.В., рекомендованное к изданию Ученым советом Национального 

университета водного хазяйства и природопользования (г. Ровно), как учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: инженерная підготовка, благоустройство, городская 

территория. 

 

Annotation 

The learning manual “Urban area territory`s engineering development and 

improvement” by V. Lipjanina and I. Starodub, which is recommended for the higher 

educational establishment`s students by the scientific council of the Rivne National 

University of the water industry and nature management, is сonsidered.  

Key words: engineering development, engineering improvement, urban area 

territory. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 

У ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ ЛЬВОВА 

(на основі соціологічного опитування) 

 

Анотація: за допомогою соціологічного дослідження, виявлено та розглянуто 

основні проблеми рекреаційних територій в приміській зоні міста щодо їх 

природного потенціалу, комунікаційної доступності, благоустрою та 

інфраструктури. Висвітлено сьогоденні проблеми мешканців Львова та його 

околиць при виїзді на короткочасний відпочинок у приміську зону міста.  

Ключові слова: рекреація, водойма, приміські території, Львів. 

 

Постановка проблеми. Приміська зона Львова володіє високим 

різнорідним природнім рекреаційним потенціалом. Проходження через місто та 

його околиці Головного європейського вододілу є особливою характеристикою 

цієї території. Вододіл сформований Західно-Подільським горбогір'я, що входить 

у приміську зону Львова через Розточчя, простягується Львівським плато, 

Опіллям і Гологорами, переходить у Подільську височину [1, 2]. Завдяки такому 

поділу регіон не має потужної річкової системи, а складається із дрібної 

гідрографічної мережі річок, потічків та джерел на руслах яких знаходяться 

ставки та озера, використання яких засвідчують карти ще з часів XVIII [3]. 

Перепади висот між низинами та височинами приміської зони складають 80-

100 м, що не є сприятливим для забудови та сільського-господарського 

використання, і дозволяє зберігати лісові насадження, утворюючи клини зелених 

насаджень у приміській зоні. Місцевість поєднує в собі рельєфність, лісові 

насадження та водойми - усі необхідні компоненти привабливого природнього 

середовища для рекреації. 

Незаважаючи на так потужний природній потенціал приміської зони, 

дослідження рекреаційної активності, зокрема в моніторингу «Якості життя у 

Львові» за 2013 чи 2016 роки предсталяє лише загальну характеристику 

проведення мешканцями вільного часу, частка якого складає 26-27%. Серед 

найпоширеніших видів дозвілля є пасивний відпочинок вдома чи у торгових 

центрах, кінотеатрах. [4, 5]. Співставляючи показник практик проведення 

вільного часу серед львів’ян  насторожує значний спад кількості виїздів за 

місто (51%  у 2013 та 42% у 2016 р.) та занять активними видами відпочинку 

(39% - у 2013 р. та 17% - у 2016 р.). Розуміння цих процесів є важливим не 

лише з точки зору необхідності популяризації активного способу життя чи 
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розвитку екологічного мислення, а й розуміння та забезпечення потреб самих 

мешканців, які є різними залежно від пори року, фінансового забезпечення та 

інших обставин. Такі тенденції, а також наявний природний потенціал 

рекреаційного середовища у приміській зоні, може свідчити про проблеми в 

забезпеченні комфортного простору для відпочинку. Класичні компоненти 

рекреаційного простору - це доступність, благоустрій та інфраструктура, 

передбачають широкий спектр засобів та прийомів розвитку рекреаційної 

діяльності, серед яких необхідно визначити і застосовувати найбільш ефективні 

та необхідні для забезпечення можливості і привабливості рекреації на природі, 

адже це один із найбільш ефективних способів відновлення психічного та 

фізичного стану людини у постіндустріальному суспільстві
1
. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні складові рекреаційних 

територій досліджено у наукових працях Т. Панченко, Д. Соловій, що стануть 

засобом розвитку природнього потенціалу приміської зони Львова дослідженого у 

роботах В. Дідика, І. Русанової, Г. Петришин. В результаті існуючої ситуації 

висвітленої у соціальному моніторингу серед мешканців Львова «Якості життя у 

Львові» за 2013 та 2016 роки. 

Мета статті. Визначення напрямів розвитку рекреаційних територій на 

основі результатів соціологічного дослідження рекреації у приміській зоні 

Львова та порівняння отриманих результатів із вже відомими практиками та 

тенденціями. 

Виклад основного матеріалу. Соціологічне дослідження було проведено 

впродовж липня-вересня 2015 року. Опитано 188 респодентів методом 

особистого інтерв’ювання, а також з допомогою інтернету. Впродовж останніх 

двох років у суспільстві та рекреаційній структурі регіону не відбулося значних 

змін, що суттєво вплинули б на їх результати.  

Дане дослідження мало на меті: 

- визначити серед мешканців Львова та його приміської зони рівень 

популярності рекреації на природі впродовж року; 

- виявити проблеми, які понижують доступність та якість рекреаційних 

територій; 

- сформувати перелік найбільш відвідуваних водойм з метою 

короткочасного відпочинку у приміській зоні Львова. 

Базовим питанням усієї анкети була частота та періодичність відпочинку на 

природі. Як виявилось, впродовж року найбільш відвідуваними серед 

                                                           
1
 Чинники, що впливають на розвиток постіндустріального суспільства : зменшення кількості 

засобів простору та природнього середовища, старіння суспільства, стратифікація рекреації 

відносно вартості, розвиток сучасних технологій, зміна стилю та філософії життя, а також 

зріст якості життя та екологічної свідомості [6].  
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респондентів були присадибні ділянки та власні подвір’я, а відпочинок на 

свіжому повітрі серед природи отримав значну перевагу у літній період. Вибір 

місця відпочинку (присадибна ділянка, озеро, ліс, гори ) не залежав від місця 

замешкання рекреантів – у межах міста чи його приміській зоні. Основне 

завдання, яке виконує рекреація – це забезпечення потреби людини у зміні 

середовища, що є однією із умов якісного відпочинку. В результаті  своє 

бажання відпочити на природі підтвердили майже усі опитані – 99,4%, з них 

28,5% вдається відпочивати на природі кожні вихідні, 26,3% - бувають не 

частіше одного разу на місяць і 44,7% - вказала, що хоч полюбляють виїзди на 

природу з метою відпочинку, але у зв’язку з браком вільного часу та 

фінансовим становищем не мають можливості робити це часто. 

 

Рис. 1. Локалізація місця відпочинку на природі та його частота. Автор: Н. Данилко, 2017. 

 

Зріст якості життя призвів до зміни самої форми відпочинку «3S»
2
 [6] – з 

пасивного комфортабельного до більш активного та різноманітного за видом 

діяльності. Отримані відповіді під час дослідженння свідчать про популярність 

активних форм проведення дозвілля (39,9%), які емоційно збагачують людину 

виснажену рутинною діяльністю на щодень, та заняття хобістичного чи 

аматорського спрямування (33%), які позволяють відпочити від тієї ж щоденної 

роботи замінивши її кардинально іншим видом діяльності у якій людина може 

зростати та розвиватись забезпечуючи потребу відпочинку в 

постіндустріальному суспільстві [6]. Незважаючи на зміни у суспільстві, 

традиційні форми рекреаційної діяльності залишаються не менш актуальними, 
                                                           
2
 Відпочинок «3S» - sun, sand, sea. 
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до найчастіше вказаних у анкеті можна віднести - пасивний відпочинок 

(46,8%), водний спорт (32,4%) та командні ігри (31,9%). 

Для усіх категорій відвідувачів, не залежно від частоти виїздів – 

найважливішим було покращення санітарно-гігієнічного стану водойм, пляжів та 

чистота лісових насаджень – цей показник коливався у межах 24-29% (24% - для 

тих хто виїжджає не частіше одного разу на місяць, 27% група тих кому «рідко 

вдається», 29 % активно відпочивають «кожні вихідні»). Більш-менш однаково 

важливою для кожної з груп є забезпечення місць відпочинку інфраструктурою – 

16-19%. В свою чергу, покращення комунікаційної доступності хоча не має 

кардинально різних даних, але прослідковується взаємозалежність показника із 

показником потреби у прокладенні велосипедних та пішохідних маршрутів, а саме 

для тих, хто здійснює часті виїзди комунікаційна доступність є важливою на 14%, 

тоді як потреба у велодоріжках та піших маршрутах складає 11%. Найбільш 

необхідною (19%) комунікаційна доступність є для групи, яка рідко перебуває на 

природі, велосипедні та піші маршрути для них є не так важливими (7%). Різко 

вирізняється затребуваність у спортивних та дитячих майданчиках у групі тих 

людей, які здійснюють поїздку раз на місяць – 18%, тоді як в інших групах він 

доволі низький – 4-6%. На противагу такому високому показнику у цій групі, 

постає низький рівень потреби у додаткових розвагах – 5%, тоді коли в двох інших 

групах він складає по 8%. 

Аналізуючи використання транспортних засобів зберігається тенденція до 

використання автомобілю під час відпочинку (42%) ніж на щодень (27%), тоді 

коли роль громадського транспорту (окрім залізниці) для виїзду на відпочинок 

зменшується на половину (на відпочинок - 23%, на щодень – 50%).  

Залізничне сполучення було виділено в окрему складову із засобів 

громадського транспорту, у зв’язку з розташуванням Львівської області у 

Карпатському туристичному районі
3
, транспортне сполучення у якому є 

ускладненим значними перепадами висот гірської системи Карпат – одним із 

найбільш популярних осередків відпочинку в Україні. Відповіді респондентів 

підтвердили цю думку (27%) - в результаті частка використання громадського 

транспорту склала ті ж 50%. Натомість значних змін не відбувається у 

використанні велосипедів під час відпочинку та на кожен день, відповідно - 7% та 

10%. 

Потенціал та привабливість для рекреації Карпатського туристичного 

регіону, одного з найбільш заліснених, найменш урбанізованих, з значними 

запасами наземних та підземних вод в Україні [7], а також значною кількістю 

                                                           

3 До складу Карпатського туристичного району входять чотири області Західної України: 

Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька.[7] 
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пам’яток дерев’яної архітектури і не тільки, значно впливає на рекреаційні 

процеси в даному регіоні. Таким чином бажання відпочити у приміській зоні (в 

межах до 30 км) респондентами вказано на 64%, за умови, що його тривалість 

не перевищить одного вихідного дня, а для відпочинку тривалістю 2-4 дні 

респондентами обрано (71%) територію Західного регіону, яка охоплює вище 

згаданий Карпатський туристичний регіон. Відпочинок в межах області (більше 

ніж 30 км від Львова) обрано було не залежно від тривалості рекреації – 14-

16%. Дані результати свідчать про підвищену мобільність рекреантів, що в 

свою чергу потребує зміни сприйняття приміської зони як місця вікендового 

відпочинку на одноденний з можливою ночівлею. 

При виборі основних природних складових, які повинно містити обране 

місце відпочинку, респонденти вказали перш за все мальовничі краєвиди 

(64,9%). Така відповідь є дуже обширною і залежить від ряду естетичних 

компонентів, але, опираючись на праці Т. Панченко та Д. Соловій [8, 9], можна 

сказати, що основними складовими такого середовища є компоненти, які хоча і 

були запропоновані в анкеті, але не отримали настільки високих показників : 

лісо-паркові насадження (52,7%), наявність водойми (54,3%) та різнорідність 

рельєфу (22,9%). До поняття мальовничості можна також віднести варіант про 

збережену «дику» природу (31,9%), який у своєму контексті відображає ті ж ліси 

та водойми в неурбанізованому середовищі. Хоча наявність водойм має значне 

естетичне значення, для рекреантів важливим залишається і їх функціональне 

призначення,  а саме можливість купатися у ній (62,8%). Також можна вважати 

похідним від збереженого природнього середовища чисте повітря (60,6%), що 

високо цінується, особливо у мешканців значних міст, особливо в жарку пору 

року, коли в центральних частинах відбувається ефект «міського острову тепла». 

У своїй праці (знайти автора) вказує на підвищення привабливості територій, 

якщо неподалік або в її межах знаходяться цінні природні об’єкти та комплекси 

(дендрарії, історичні парки, пам’ятки природи), одначе при виборі 

середньостатистичними мешканцями Львова цей компонент не був настільки 

оціненним (17%), як і наявність джерел лікувального характеру (9%) чи рідкісні 

види рослин, тварин та птахів (4,3%). 

Як вже згадувалось вище, а також із теоретичних праць відомо про 

значення комунікаційної доступності при виборі місця рекреації. Тому одним з 

ключових завдань було визначення, скільки часу рекреанти згідні провести в 

дорозі і як це залежить від виду пересування та тривалості самої рекреації. Це 

один із найбільших блоків анкети, який допоміг знайти кілька характерних 

особливостей. Перша з них - час перебування рекреантів в дорозі. Слід 

зазначити, що момент відліку починається від власного дому, а не від межі 

міста, до місця відпочинку і є прямо пропорційний до тривалості самої 
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рекреації. Так, для відпочинку впродовж 2-4 днів, доступність не має значення 

для 44% респондентів, при цьому зазначено було, що оптимальною буде 

подорож впродовж 3-4 годин або нічний переїзд, і лише 6% прагнуть скороти 

тривалість до 30 хв., а для 13% оптимальною буде тривалість подорожі не 

більше однієї години. Якщо говорити про одноденний відпочинок, ситуація 

стає повністю протилежною – 41% вважають оптимальною тривалість 

перебування в дорозі до  однієї години і лише для 15% час не має значення, 

24% респондентів згідні перебувати в дорозі 1-2 години. Співставивши дані із 

державними санітарними правилами, де вказується, що доступність повинна 

складати не більше 1,5 години, ще раз підтверджується потреба у 

пристосуванні приміської зони перш за все для одноденного короткочасного 

відпочинку.  

 

Рис.2. Розташування місця рекреації в залежності від тривалості відпочинку.  

Автор: Н. Данилко, 2017. 

 

Для кожного із заданих часових проміжків, окрім 30 хвилинного, не має 

єдиного обраного виду пересування, кожен із транспортних засобів 

(громадський, автомобіль чи велосипед) є представлений значною кількістю 

потенційних користувачів. Незначну перевагу має громадський транспорт для 

1-2 годинної доступності (40%) та впродовж 60 хв (31%); доступність на 

власному автомобілі найбільш переважає у 1-2 годинному часову проміжку 

(32%) та у випадку коли тривалість не має значення (30%), при використанні 

велосипеду кількість відповідей у кожному часовому проміжку зазнавала 

незначних змін і коливалася від 18 до 24%. Слід зазначити, що пішохідні 
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мандрівки до місця відпочинку є найбільш популярними у 30 хв. проміжку 

(46%), але поза ним рекреанти вказали його у кожному часовому діапазоні (до 

60 хв – 20%; 1-2 год – 7%; не має значення – 27%), що в свою чергу може 

свідчити про потребу у формуванні пішохідних маршрутів у приміській зоні.  

На основі отриманих відповідей можна зробити висновок, що тривалість 

мандрівки не має значення для рекреанта, оскільки сам процес добирання до 

місця відпочинку розглядається як спосіб рекреації. Застосування різних видів 

комунікаційної доступності збільшить спектр рекреаційної діяльності, для цього 

на думку опитуваних транспортно-комунікаційна мережа повинна містити: 

зупинки громадського транспорту (27%), місця для паркування автомобілів 

(27%), пішохідні маршрути (18%), веломаршрути (16%), місця для паркування 

велосипедів (12%). Наявність цих елементів є доброю практикою для 

рекреаційних територій закордоном [10], як і наявність інфраструктури. 

Відповіді респондентів, щодо необхідної інфраструктури виявила значну 

потребу у забезпечені рекреантів базовими речами - санітарними вузлами (81%) 

та закладами громадського харчування (57%) або продуктовими магазинами 

(50%). Незважаючи на надання переваги відпочинку впродовж 2-4 днів поза 

приміською зоною, 62% респондентів, що обрали для одноденного відпочинку 

приміську зону, виявили потребу у наявності  тимчасового житла (кемпінгові 

будиночки та оренда кімнат – 89%, готелі і хостели 39%) або можливість 

розкласти намет (46%). Можливість орендувати велосипеди та інвентар для 

занять спортом чи риболовлі (41%) є найбільш затребуваним серед групи 

рекреантів, котрі рідко відпочивають у приміській зоні – це в свою чергу могло б 

розширити спектр рекреаційної діяльності і збільшити привабливість приміських 

територій. Слід зауважити, що можливість занять альтернативними видами 

спорту (25%), а також наявність природознавчих навчальних об’єктів (26%) є 

однаково популярною не залежно від частоти виїздів на відпочинок у приміську 

зону. 

Дослідження [9] вказують на підвищення потенціалу рекреаційних 

територій поза містом, якщо вони знаходяться неподалік від окремих обєктів 

туристичного чи розважального значення. Однак слід зауважити, що це залежить 

від інтересів рекреанта, і перш за все тривалості рекреації. При одноденному 

відпочинку рекреація на природі є для більшості  самодостатнім способом 

проведення часу (55,2%). Доповнюючими складовими можуть виступати 

історичні або культурні памятки (19,7%) чи різноманітні спортивні розваги 

(20,2%). Коли мова іде про відпочинок впродовж 2-4 днів самодостатність лише 

рекреації на природі значно понижується (19,1%) і доповнюючими елементами 

атрактивності виїзду стають ті ж таки історичні або культурні памятки (53,6%), 

спортивні розваги (46,4%), заходи масового характеру (33,9%), природознавчі 
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обєкти (26,8%) і т.д. 

Визначаючи обов’язкові елементи благоустрою, найбільш затребуваними у 

опорядженні рекреаційного простору є столики для пікніків (60%), облаштування 

місць для розкладання багать (62%), освітлення доріг та доріжок (57%), 

благоустрій джерел, придатних для пиття (50%), а також наявність місць для 

сидіння – лавочок (48%). При благоустрою рекреаційного простору над 

водоймами першочерговою є потреба облаштування пляжів (62%), місць для 

купання та занять водними видами спорту (46%), а також надводні тераси (33%) і 

басейни для малечі (32%). Найнеобхіднішими елементами для підвищення 

фізичної активності та розваг вказано – дитячі та спортивні майданчики (55%), 

майданчики для командних ігор (44%), в свою чергу найменш бажаними є 

елементи, в яких рекреант виступає глядачем – трибуни та відкриті сцени, 

амфітеатри (11-16%).  

Значною є потреба у наповненні рекреаційного середовища 

інформаційними таблицями щодо існуючих природних об’єктів чи комплексів 

(82,3%), використання для цього сучасних технологій не є настільки 

актуальним серед населення (21,5%), хоча використання QR-кодів, трасування 

маршрутів чи віртуальні подорожі є прикладами доброї практики.  

Однією із найбільших проблем використання рекреаційного середовища у 

приміській зоні є низька поінформованість мешканців про можливі місця 

відпочинку за межами міста, що в свою чергу впливає на їх комунікаційну 

доступність та комфортність відпочинку зокрема. Первинною є потреба 

встановлення інформаційних таблиць, вказівників, схематичних карт 

відпочинкових комплексів чи об’єктів (79%), що б спростило орієнтацію в 

просторі. В свою чергу такі вказівники скорочують тривалість подорожі до 

 

Рис.3. Сусідні об’єкти туризму бажані для відвідування впродовж одного  

та 2-4 вихідних днів. Автор: Н. Данилко. 2017. 
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обраної локації, а також збільшують варіантність вибору до інших менш відомих 

локацій, цим самим розпорошуючи потік рекреантів і зменшуючи рекреаційне 

навантаження на загальновідомі локації. Потреба у прокладенні та ознакуванні 

пішохідних чи велосипедних маршрутів (65,1%), які сполучали б місця 

відпочинку, населенні пункти, зупинки громадського транспорту та головне місто 

в одну мережу, що також сприяло розпорошенню рекреаційного навантаження, 

особливо з огляду на відсутність будь-яких карт, які б допомогли знайти обране 

місце відпочинку.  

Кількість та якість місць відпочинку в межах Львова та його приміської 

зони є недостатньою ані у лісо-парковій зоні, ані над водоймами. Проведене 

опитування показало відносно задовільну кількість лісо-паркових територій 

придатних для відпочинку (43%), в той же час кількість водойм задовільняє 

респондентів значно менше (10%). Географія розташування водойм, які були 

вказані респондентами як місця рекреації охопила 40 локацій, з них лише 8 

входять до списку об’єктів безпечних для купання [11]. Прослідковується 

значна розпорошеність в північно-західному, південному та південно-східному 

напрямі від межі міста. Серед них найчастіше вказувано водойми близькі до 

межі міста (5-15 км від межі міста) - у Винниках (40), Ясниський кар’єр (26), 

Муроване (15) та Брюховичі (14), а також найчастіше згадуване (69) та 

найбільш віддалена водойма (40 км від межі міста) – «Байкал» або Задорожнє.  

Така тенденція є негативна перш за все з огляду на перевантаження водойм, що 

негативно відображається не лише на якості відпочинку самого рекреанта, а й 

впливає на деградацію рекреаційної території і понижує ранг самого об’єкту. 

Рис. 4. Кількість придатних для відпочинку зелених насаджень та водойм (на основі 

відповідей респондентів, що взяли участь у досліджені). Автор: Н. Данилко. 2017. 
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Висновки.  

Дослідження показали високу популярність відпочинку на природі серед 

мешканців Львова, особливо у літній період. Дальність виїздів є 

прямопропорційна кількості вільного часу і у випадку одного вільного дня 

передбачає відпочинок саме у приміській зоні міста. Серед найбільших проблем, 

які виникають при виборі місця відпочинку, є їх доступність різними видами 

пересування, забезпеченість базовими потребами (харчування, житло та санітарні 

вузли), а також чистота природнього середовища. Кардинально різними є вимоги 

до відпочинку впродовж одного, а 2-4 днів відпочинку, окрім дальності поїздок, 

це впливає на відвідуваність інших об’єктів туризму поблизу місця відпочинку на 

природі.  

Недостатня кількість організованих місць для відпочинку відчувається 

зокрема над водоймами, відпочинок над якими є найбільш бажаним особливо 

влітку, і це в свою чергу не залежить від місця замешкання рекреанта – в межах 

міста чи поза, а також наявності чи відсутності присадибної ділянки. 
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Аннотация: 

С помощью социологического исследования, обнаружено и рассмотрены 

основные проблемы рекреационных территорий в пригородной зоне города 

относительно их природного потенциала, коммуникационной доступности, 

благоустройства и инфраструктуры. Представлены существующие проблемы 

жителей Львова и его окрестностей при выезде на кратковременный отдых в 

пригородную зону города. 

Ключевые слова: рекреация, водоем, пригородные территории, Львов. 

 

Annotation: 

In the article the main problems of recreational territories in the suburban area of 

the city concerning their natural potential, communication accessibility, landscaping 

and infrastructure on the basis of sociological research are found and considered. 

Deals with the problems of the present inhabitants of the city and its surroundings 

when going on short rest in a suburban area of the city. 

Keywords: recreation, water surface, mere, suburban area, Lviv.  
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РОЗВИТОК РІЧКОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У 

МІСТІ КИЄВІ 

 

Анотація: у статті проаналізовані шляхи благоустрою прирічкових 

територій та створення річкової транспортної інфраструктури, в умовах 

трансформації промислових зон на прикладі міста Києва.  

Ключові слова: транспортна інфраструктура, прибережна територія, 

річковий транспорт. 

 

Постановка проблеми. Київ починає наздоганяти Лондон по туманному 

серпанку і танути в ранкових та вечірніх заторах. Приблизно на 40% можна 

було б знизити кількість заторів, якщо правильно організовувати рух на 

проблемних перехрестях, з розумом проектувати нові розв'язки і 

використовувати всі ресурси міста, які підходять під транспортне пересування. 

Найефективніший спосіб боротьби із заторами - розвиток громадського 

транспорту. Це доведено на прикладі багатьох європейських міст. Будівництво 

нових доріг не вирішує проблему заторів, навпаки - кількість авто 

збільшується. Потрібно створювати щільну мережу держтранспорту. Він 

повинен бути комфортним і передбачуваним: коли людина приходить на 

зупинку, вона має розуміти, куди і нащо вона може звідти виїхати. В умовах 

розвитку транспортної системи Києва Дніпро займає одну з основних ролей: 

найбільші затори виникають при перетині мостів. 

Тому проблема  створення річкової транспортної інфраструктури у місті 

Києві в період широкої зацікавленості суспільства розвитком свого міста є 

актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми прибережних 

територій в різних аспектах взаємодії міста та природних ландшафтів виявлені 

в працях В.В. Віннікова [1], Е.А. Гагарської [2], А.П. Вергунова, 

В.В. Владимирова, В.І. Гуцаленко, А.Г. Григоряна, Г.П. Крутенко. 

Мета. Формулювання методичних рекомендацій, щодо благоустрою 

прирічкових територій та створення річної транспортної інфраструктури, в 

умовах трансформації промислових зон на прикладі міста Києва. 

Основна частина. Київ – місто, історія якого тісно пов`язана з водним 

простором. Місто стояло на п`яти річках, більшість з яких сьогодні протікають 

в колекторах (Либідь, Глибочиця) або взагалі зникли (Почайна). Саме завдяки 

зручному розташуванню місто змогло розвиватися і в подальшому статм в 
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потужним державним центром в Х-ХІІІ ст. Річковий порт (рис. 1) в ХІХ ст. на 

Дніпрі забезпечував розвиток та великий потік торгівлі та транспортні 

перевезення. 

 
Рис. 1. Пристані на місті сучасного Річкового вокзалу в Києві 

З 1858-го судноплавство поставили на потік - в цьому році утворилося 

Товариство пароплавства по Дніпру і його притоках. Пасажирські перевезення 

поступово робилися регулярними. Крім основного маршруту по Дніпру, Київ - 

Кременчук - Катеринослав, пароплави курсували по Десні до Чернігова, по 

Сожу в Гомель і по Прип'яті в Пінськ. Ціни були досить великими: доплисти до 

Кременчука першим класом коштувало 12 руб., третім - 5 руб., коли дрібний 

чиновник на рубежі XIX-XX ст. отримував 20 руб. в місяць. 

Наприкінці ХХ ст. річка перестала відігравати важливу роль в економіці 

міста, відтоді містобудівні рішення, які приймалися, фактично ігнорували 

наявність річки у місті. Сьогодні вихід до правобережної набережної 

(гідротехнічна споруд 1930-х рр.) ускладнений через створену автомобільну 

магістраль – Набережного шосе з відсутніми наземними пішохідними 

переходами. 

Прибережні території лівого берега Дніпра – Русанівської набережної, 

Дніпровської набережної або відрізані від житлових масивів автомагістралями, 

або мають низький рівень благоустрою. 

Київські острови (34 зелених острова в межах міста) розвиваються 

хаотично. 

Чимало в Києві малих водойм. Прибережні території озер користуються 

попитом у киян для відпочинку у води, прогулянок тощо. Однак, стан 

прибережних територій часто є незадовільним. Відсутні облаштовані пляжні 
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зони, місця відпочинку. Територія прибережних зон захоплена незаконним 

будівництвом. 

В новітній історії України запам'яталися дві спроби відновлення 

маршрутного пасажирського судноплавства на Дніпрі. У вересні 2011 року 

тодішній віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков урочисто відкрив в 

Каневі споруду зі скла і металу під назвою «Авто-Ріка». За задумом авторів, 

воно повинно було грати відразу три ролі - автовокзалу, річкового вокзалу і 

туристичного центру. 

Це була епоха підготовки до Євро-2012, коли будувалися автобани і 

запускалися швидкісні потяги Інтерсіті-плюс, тому ідея не здавалася такою вже 

утопічною. За словами Колесникова, Міністерство інфраструктури вело 

переговори з власниками судноплавних компаній, і вже 30 квітня 2012-го з 

Києва до Канева повинні були відправитися перші теплоходи. Але вокзал досі 

приймає тільки автобуси. 

Проект, ініційований за три роки до цього Леонідом Черновецьким, 

стосувався внутрішньоміських перевезень по Києву. Урочисте відкриття 

маршрутного річкового трамвайчика відбулося 24 липня 2009 року. Маршрут 

проходив від Поштової площі до Березняків через станцію метро Дніпро. 

Теплохід на 200 місць курсував по буднях, в ранкові та вечірні години «пік». Не 

всі рейси виявилися затребуваними, але, за даними Черновецького, за перший 

рік роботи трамвайчик перевіз 14 тис. пасажирів. 

А в наступному році на Дніпрі з'явилося річкове таксі. Десятимісний човен 

або шестимісну яхту можна було викликати в будь-яке місце в акваторії Києва. 

І трамвайчик, і таксі проіснували недовго: в 2012-му водного міського 

транспорту в столиці вже не було. 

Протягом ряду років серед представників транспортної галузі звучить теза 

про те, що річкові пасажиро- і вантажоперевезення в Україні не користуються 

належним попитом, хоча мають величезний потенціал для цього. 

На сьогоднішній день на Дніпрі побудовано 10 річкових портів, 7 великих 

річкових розантажувальних терміналів, десятки річкових елеваторів, а всього 

уздовж берегів річки розташовано більше 300 пунктів вантаження і 

вивантаження судів. Організація повного циклу річкового транспортування 

передбачає створення власної перевалочної бази і об'єктів річкової портової 

інфраструктури – причальних стінок, інших гідротехнічних споруд [2]. 

Особливості та обмеження в будівництві і експлуатації гідротехнічних та 

інших об'єктів портової інфраструктури пов'язані, перш за все, з правовим 

статусом окремих земельних ділянок, де такі об'єкти будуть знаходитися. 

Законодавство, що регулює земельні питання, досить двозначно. Земельний і 

Водний кодекси, Закон «Про транспорт» встановлюють різні категорії 
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земельних ділянок - землі річкового транспорту, берегові смуги судноплавних 

водних шляхів, прибережні захисні смуги - з різним режимом використання. 

У годину «пік» київська міська транспортна схема завантажена «над» 

рікою: люди добираються або на роботу зі спальних районів, або додому. 

Структура руху метро не спрощує потік, наприклад, з Харківського масиву на 

Оболонь, що створює потенційне перевантаження автомобільного руху на 

потрібний берег (рис. 2). 

 
Рис. 2. Завантаженість доріг в Києві у часи «пік» 

Для того, щоб проаналізувати попит на водний вид транспорту і 

актуальність розвитку цілої інфраструктури, потрібно буде провести чимало 

опитувань серед жителів столиці, запропонувавши їм певну кількість можливих 

маршрутів, пересадочних вузлів і розв'язок вздовж берега Дніпра. 

За прогнозами розвиток річкового транспорту призведе до ряду 

позитивних моментів. Наприклад, річковий транспорт значно більш екологічно 

чистий, ніж інші види перевезень, вище і його енергоефективність. 

Є так само багато негативних результатів. Недоліки розвитку перевезень 

річковим транспортом пов'язані з цілим комплексом проблем. Серед них, 

основними стримуючими факторами інтенсивного розвитку річкового 

транспорту в плані європейської інтеграції є застаріла матеріально-технічна 

база, невисокий рівень механізації розвантажувальних робіт, значний фізичний 

і моральний знос річкових суден, а також не розвинена транспортна 
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інфраструктура на берегах Дніпра (відсутність потрібної кількості портів, 

вокзалів і причалів). Існують деякі природні складності, серед яких варто 

виділити замерзання ріки  в зимовий період в середньому на 2-3 місяці, що 

змушує використовувати криголами і веде до додаткових витрат. 

За «Стратегією розвитку м. Києва до 2025 року» в Києві діє стратегічна 

ініціатива «Дніпровська перлина», метою якої є збереження і розвиток 

прибережних території Дніпра. Наразі відбувається розробка та проектування 

«Загальної концепції реконструкції долини р. Дніпро, а також островів та 

Дніпровських схилів». 

Унікальний рекреаційний ресурс у вигляді головного водоймища столиці – 

річки Дніпро, прибережних територій, набережних, малих водойм має бути 

збереженим для майбутніх поколінь. 

Для розвитку даного напрямку необхідно переглянути підходи до 

містобудівного освоєння прибережних територій, максимально розкривати 

зв’язок міста з річкою, формувати набережні та втілювати заходи з 

благоустрою на прибережних територіях малих водойм та островів. 

Для їх розвитку необхідно здійснювати заходи з доступності територій, 

зв`язаності та розвитку функціонального наповнення територій. 

Висновки. На сьогоднішній день Київ як столиця держави, що прагне до 

усестороннього розвитку, потребує реорганізації деяких аспектів діяльності. 

Оскільки міське середовище прирічкових територій є дуже важливим для 

формування загального архітектурного простору Києва, її стан має відповідати 

всім вимогам, як соціальним, так і функціональним. Проте, чи не 

найважливішим аспектом є архітектурно-планувальна організація, яка поєднує 

у собі всі грані діяльності та загального стану прирічкової зони?  

Україна має досить великий нереалізований потенціал перевезень річковим 

транспортом: 1500 км ідеальної гладі, яку не потрібно ремонтувати. Для того, 

що підтримувати автодороги такої протяжності потрібно виділити 20 млрд грн. 

Мінінфраструктури вже порахувало, що, якщо зняти 1 млн тон з автошляхів, то 

це буде економія 790 млн грн на рік. Основним регіоном, перспективним для 

розвитку річкової навігації стає Київ. Розвиток інфраструктури та оновлення 

річкового флоту, прийняття низки законодавчих ініціатив спрямованих на 

спрощення роботи річкових перевізників може стати додатковим фактором 

активізації економічної активності столиці [1]. 

Серед необхідних заходів для забезпечення розвитку річкових перевезень 

необхідно прийняти ряд заходів, які б підвищили конкурентоспроможність 

річкового транспорту. Серед тих заходів, які необхідно вжити аналітики 

«Укррічфлоту» виділяють наступні: прийняття Закону «Про внутрішні водні 

шляхи», розробка і прийняття галузевих транспортних стратегічних програм з 
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метою збалансувати розподіл пасажиро- і вантажопотоків між авто, ж/д і 

річковим транспортом, ввести конкурентний підхід до тарифоутворення на ж/д 

транспорті, змінити принцип оплати зборів за проходження річковими суднами 

шлюзів, акваторій морських портів, знизити збори за прохід суден під 

іноземними прапорами внутрішніми водними шляхами України [3]. 

Отримані наукові результати дозволять сформулювати основні підходи до 

подальшого розвитку створення нових складових прирічкових територій міста 

Києва, дають можливість досконаліше розробити їх функціональну організацію 

через впровадження нових принципів формування рекреаційних, культурних 

зон тощо. Розроблені пропозиції будуть корисні для подальших наукових 

досліджень у цій галузі та можливого використання в проектній діяльності.  

Саме тому дані принципи застосовано у розробці проекту перепланування 

та реконструкції прирічкової території Подолу в районі гавані від Вантового 

мосту, оскільки ця територія є найбільш перспективною для створення нових 

рекреаційних зон, культурних зон, розвитку туризму.  
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Аннотация 

В статье проанализированы пути благоустройства приречных территорий и 

создание речной транспортной инфраструктуры, в условиях трансформации 

промышленных зон на примере города Киева. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, прибрежная территория, 

речной транспорт. 
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The article analyzed how to develop the river transport infrastructure in 

conditions of transformation of industrial zones on the example of the city of Kiev. 
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ПЕРЕДУМОВИ РЕСТАВРАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ АНСАМБЛІВ 

ОБОРОННИХ СПОРУД СТАРОДАВНІХ УКРІПЛЕНЬ МАЛИХ 

ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ 

 

Анотація: у статті проаналізовано передумови реставрації архітектурних 

ансамблів оборонних споруд стародавніх укріплень малих історичних міст 

України. 

Ключові слова: реставрація, оборонні споруди, історичне місто. 

 

Постановка проблеми. Активне нове будівництво в містах України 

призвело до руйнування історично сформованих структур міста, до знищення 

історичної забудови та цінних пам'яток архітектури. Незважаючи на  

незадовільний стан, ці міста сьогодні мають великий туристичний та 

рекреаційний потенціал, необхідний для створення гармонійного життєвого 

простору та для стимулювання економічного розвитку історичного міста. У 

багатій історико-архітектурній спадщині України одне з визначних місць 

належить саме пам’яткам оборонної архітектури – фортецям, замкам, 

оборонним храмам, міським укріпленням. Фортифікаційні пам’ятки є 

унікальною областю архітектури, особливо ті, що є одночасно і цінним 

археологічним надбанням. Такі об'єкти потребують застосування певної 

методики під час їх вивчення з можливістю подальшої реставрації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сучасних проблем 

реконструкції проведений В.А. Лавровим, В.О. Кодіним, М.М. Андросовим, 

Л.В. Андрєєвим, Ю.В. Ранінським, А.А. Давидовою. Питаннями реконструкції і 

пристосування пам’яток архітектури і містобудування України займалися 

О.В. Заварова, В.О. Заболотний, О.П. Олійник, О.М. Годованюк, 

Є.Є. Водзинський. 

Мета дослідження. На основі ретроспективно-пошукового аналізу 

з’ясувати передумови реставрації архітектурних ансамблів оборонних споруд 

стародавніх укріплень малих історичних міст України (на прикладі, міста 

Володимир-Волинського). 

Основна частина. 

Оборонним спорудам відводилася провідна роль під час планування міст і 

містечок. Серед оборонних споруд особливе місце займають фортеці. Вони 
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першими відбивали ворожі напади й останніми підкорялися завойовникам. 

Оборонне будівництво було найпрогресивнішим з погляду функціональності 

архітектури, єдності форми і конструкції, реагувало на всі новації у 

військовому мистецтві. Водночас з чинниками утилітарності значну роль 

відігравали естетичність та функціональність, адже пам'ятки оборонного 

зодчества відображають героїчне минуле народу, здійснюючи зв'язок часів і 

поколінь, саме тому пам’ятки оборонного зодчества були і залишаються 

повноцінними творами мистецтва архітектури. В епоху Київської Русі перші 

фортифікаційні споруди були дерев'яними і являли собою складні системи із 

заповнених землею дерев’яних зрубів, на яких височіли фортечні стіни і 

частоколи; укоси валів нерідко посилювалися конструкціями з сирцевої цегли і 

колодами. Всі наші уявлення про оборонну дерев'яну архітектуру склалися 

завдяки літописним джерелам, археологічним розкопкам і дослідженням 

рідкісних зразків  дерев'яних споруд, залишків валів і ровів, що збереглися до 

теперішнього часу. У типології більшості давньоруських городищ лежить 

розпланування укріплень і їх зв'язок  з місцевим рельєфом.  

Розрізняють такі городища: мисові, укріплені валом з напільного боку; 

мисові, укріплені валом по периметру; острівні; поселення, укріплення яких не 

залежить від рельєфу – круглі, напівкруглі “ волинського типу” (поєднання 

прямолінійних та криволінійних у плані валів). 

Одночасно з рельєфом на вибір місць для нових поселень впливало їх 

тяжіння до водоймищ – рік, озер – як до шляхів сполучення і джерел 

водопостачання.  Звідси намагання розмістити поселення на підвищених 

ділянках берегів річок, прикладом може слугувати Хотинська фортеця, що 

височіє на скелястому березі Дністра.  Особливо часто зустрічається варіант 

розміщення фортеці на мисі, створеному рікою та її притоками, де природними 

перепонами місто захищалося з двох, або ж трьох боків, а з напільного, 

незахищеного боку зводилися штучні захисні споруди – рови та вали [2]. 

Таким чином, природний ландшафт (рельєф місцевості, водні поверхні, 

лісні масиви та інші зелені насадження) являються одним з визначних факторів 

формування планування та забудови як центрального ядра міста, так і його 

окремих елементів. 

Вивчення пам'яток архітектури відповідно до  трьох основних складових 

архітектури може проводитися в історичному, мистецтвознавчому і технічному 

аспектах. Історичний аспект дозволяє, перш за все, розкрити зміст 

архітектурного твору, мистецтвознавчий - його художню форму, а технічний – 

конструктивну [3]. Повністю оцінити закладену в творі зодчества інформацію 

можливо тільки при комплексному вивченні, що враховує всі три аспекти 

проблеми.  
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Вітчизняним аналогом може слугувати реконструкція частини 

батуринської фортеці-цитаделі, що є частиною Національно - культурного 

заповідника "Гетьманська столиця". Оригінальної цитаделі не залишилося, в 

1708 році вона була повністю зруйнована. Батуринська фортеця складалася з 

зовнішніх міських земляних укріплень з частоколом і цитаделі (замку), де 

знаходилася резиденція гетьманів. Сучасна реконструкція має такі ж розміри, 

як і цитадель часів козаків.  

Закордонним аналогом може слугувати реставрація міста Мозиря, 

(Республіка Білорусь), що охоплює найбільш важливу частину історичного 

центру. Головною особливістю історичного центру Мозиря є збережена 

планувальна структура XII ст. з унікальним ландшафтом, який підкреслює 

пагорб "Городища стародавнього Мозиря" (рис. 1). 

Це археологічний заповідник, який 

охороняється державою і накладає на 

територію певні обмеження щодо ведення 

містобудівної діяльності. Декорація 

дерев'яної старовинної фортеці, вибудувана 

на верхньому плато пагорба до 850-річчя 

міста, імітує втрачені фортифікаційні 

споруди, позначаючи місце формування 

Мозиря. В цілому цю частину історичного 

центру планується перетворити на 

справжній історико-етнографічний комплекс. 

Як приклад вирішення проблеми реставрації - пам’ятка арх. ІХ-ХVІ ст. 

земляні валі замку у місті Володимир-Волинському (рис. 2). 

Давньоруські вали — це унікальна археологічна пам’ятка. Значення її у 

теперішньому вигляді для історії загалом, та історії Волині взагалі безцінне. 

Дитинець давнього Володимира належить до укріплень „волинського типу”, 

має оригінальну форму, надану йому штучно - проміжну між колом та 

квадратом. Потужні вали підносяться в північній частині дитинця на шість 

Рис. 2. Земляні вали. Фото приблизно 1920-ті роки 

Рис. 1. Городище на «Замковій 

горі» в місті Мозирі 
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метрів а в південній – на вісім. Розмір 

майданчика 150 метрів завдовжки і 80 

– 100 метрів завширшки. Його 

загальна площа сягає 1,5 га. Дитинець 

був укріплений валом та ровом, 

заповненим водою (рис. 3). В’їзд 

знаходився з північного боку. 

Ймовірно, існував ще додатковий 

невеликий прохід з південного боку, 

від річки Луги.  В середині XVI ст. він 

був досить великим. З описів відомо, 

що замок мав 5 веж і 70 городень у 

1545 році, а 71 городню - в 1552 році. 

При будівництві укріплень наші предки намагалися використовувати міцне, 

довговічне дерево, що довго не гнило – дуб. Ймовірно саме з дубових колод 

були складені стіни Володимира. Картографічні матеріали свідчать, що вали 

окольного міста були потужні, а з північного, найбільш заболоченого  боку, 

проходило навіть дві лінії паралельних валів і ровів. Розвитку міста сприяло 

вигідне географічне розташування – воно постало на перетині сухопутних і 

водних торгівельних шляхів, зокрема, знаменитого шляху „із варяг у греки”, 

який з’єднував країни Північної Європи з Середземномор’ям. Про це свідчать 

знахідки археологів, серед яких чимало предметів із Візантії, країн Близького 

Сходу та Західної Європи. У наш час Володимир-Волинський знаходиться на 

перетині важливих інфраструктурних сполучень і це сприятиме тому, що 

туристи зупинятимуться відвідати відновлене городище. Втративши своє 

стратегічне значення як фортифікаційна споруда,  городище Володимир-

Волинського має зайняти гідне місце в сучасному житті суспільства і держави, 

як унікальний туристичний центр. 

Аналіз даної частини історичного центру дає змогу виділити такі основі 

проблемні аспекти: 

  порушення режимів зон охорони; 

  забудова територій навколо пам’ятки, яка не підтримує історичний 

статус пам’ятки як історичного центру міста ( господарські та житлові 

забудови); 

  втрата історичної функції центру. 

Сучасний стан пам’ятки потребує реставраційних робіт, інакше процес 

руйнування стане незворотнім. 

У процесі натурного обстеження території городища, виявлено низький 

рівень благоустрою. Територія сильно заросла деревами і кущами, які 

Рис. 3. План Володимира в період 

княжої доби 
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порушують сприйняття дитинця як фортифікаційної споруди, руйнують 

земляні вали.  

Ступінь збереження самих валів неоднорідний (рис. 4).  Можна виділити 

чотири стадії: 

1) максимальне збереження геометрії валів; 

2) незначні втрати об’єму; 

3) руйнування верхньої частини та схилів; 

4) земляні валі повністю втрачені. Відсутність поверхні земляних 

елементів. 

Методи реставрації земляних валів: 

1. Вирівнювання поверхні до правильної форми у місцях максимального 

збереження валів; 

2. Консервація верхніх пошкоджених частин; 

3. Консервація ґрунтом повністю зруйнованих валів із збереженням 

форми валів, яка дійшла до сьогоднішнього часу. 

Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду свідчить про те, що основні 

передумови реставрації архітектурних ансамблів оборонних споруд можуть 

бути створені лише у наслідок комплексного вирішення проблематики 

сучасного використання пам’яток. Отже, виходячи з сучасного стану земляних 

валів та забудови можна запропоновати такі рекомендації щодо реставрації з 

метою відновлення історичного середовища в межах території дитинця. 

1. Нейтралізація негативного впливу дисгармонійної та функціонально 

недоцільної забудови. 

Рис. 4.Топографічна основа пам’ятки археології 
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2. Максимальне збереження сучасної геометрії валів з ремонтом 

пошкоджених та повністю втрачених частин і елементів. Реставрація повинна 

давати можливість подальшого археологічного дослідження ( внутрішньої 

частини валів, оборонних споруд). Розвиток та реставрація земляних валів , що 

служать центром композиції міського архітектурного ансамблю Володимир-

Волинського, визначатимуть власне лице та імідж міста у системі 

міжнародного туризму. 

3. Органічним продовженням теми давнього дитинця стане відтворення 

брами та елементів наріжних веж та прясел дерев’яних стін на поверхні валів. 

Вежа має відігравати роль оглядового майданчика та міської домінанти. Ці 

заходи повинні базуватись на повноцінних археологічних обстеженнях об’єкту. 

4. Найкращим способом збереження і подальшого використання 

археологічної спадщини на даній території є створення археологічного музею 

під відкритим небом з експонуванням решток забудови. Найпоширенішою 

сьогодні й відпрацьованою в усіх відношеннях формою збереження та 

реставрації старовинних зразків фортифікаційної архітектури є автономні 

музейні комплекси історичного, історико – краєзнавчого, художнього профілів, 

створювані на заповідних історико – архітектурних територіях [1]. 

Комплекс робіт реставрації, проведення нових наукових досліджень дають 

змогу в майбутньову відкрити новий історичний комплекс, який не має аналогів 

на Волині. В проекті реставрації є пріоритетні аспекти діяльності: науковий 

(археологічні дослідження дитинця та околиць дозволять вирішити низку 

питань пов’язаних з проблемами виникнення перших поселень на території 

Володимира-Волинського, переростання їх у місто, визначення його ролі у 

структурі міського простору ІХ – ХVІ ст., встановити час і обставини 

спорудження  замку), культурно-освітній (реалізація проекту  створить тут 

новий оригінальний музейний комплекс), соціальний (реалізація проекту 

сприятиме формуванню недержавного сектору у галузі науки та культури), 

міжнародний (Володимирська фортеця впродовж 350 років була матеріальним 

втіленням державної влади Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, 

князівства Литовського). 

Висновки. Сформовані у статті рекомендції можуть стати основою для 

розробки більш детальних проектів реставрації міського середовища, які, в разі 

їх реалізації, підвищать рівень комфортності, соціокультурних та художньо-

естетичних якостей історичного простору міста. Крім того, доречним стане 

включення оновленого історичного середовища до туристичної інфраструктури 

Волинської області, що сприятиме популяризації історичного надбання міста 

Володимиро-Волинського.  
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Аннотация 

В статье проанализированы предпосылки реставрации архитектурных ансамблей 

оборонительных сооружений древних укреплений малых исторических городов Украины. 

Ключевые слова: реставрация, оборонительные сооружения, исторический город. 

Abstract 

The preconditions for the restoration of architectural ensembles of defensive structures of 

ancient fortifications of the small historical cities of  Ukraine are analyzed in the article. 

Keywords: restoration, defensive structures, historical city. 
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structures of ancient fortifications of small historical cities of Ukraine (based on 

the example of Volodimir-Volynsky) 

 

 

 

УДК 721.012:711(045)         Качура В. В. 

Магістрант кафедри архітектури 

Національного авіаційного університету 

Дорошенко Ю. О. 

Д.т.н., професор, ННІАП НАУ 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОПОЛІСІВ У КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС 

 

Анотація: стаття присвячена основним напрямкам відновлення 

господарського використання зони відчуження Чорнобильської атомної 

електростанції (АЕС). Акцентується увага на тому, що дані напрямки 
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відіграватимуть істотну роль в економічній, соціальній, культурній складових 

життя українців. 

Ключові слова: технополіс, Чорнобильська зона відчуження, відновлення, 

архітектурно-планувальна організація. 

 

Актуальність теми дослідження. Пройшло понад 30 років з часу 

Чорнобильської аварії, радіаційний фон в Україні стабілізувався і поступово 

зменшується. Незважаючи на значне забруднення ґрунту і рослин, гамма-

випромінювання на більшій частині території зони відчуження Чорнобильської 

АЕС не перевищує доз, безпечних для життя людини. У 30-ти кілометровій зоні 

відчуження є відносно чисті райони, але з певними "плямами" радіоактивного 

забруднення. Небезпечно забрудненою залишається лише 10-кілометрова зона. 

Нині майже чотири тисячі осіб працюють в зоні відчуження 

Чорнобильської АЕС, тут знаходиться кілька десятків компаній, які забезпечені 

житлом для робітників, офісами, магазинами і їдальнею. Законом України «Про 

правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»  виділяються «зона відчуження і зона 

абсолютного (безумовного) відселення» –  як область, виключену з економічної 

діяльності і керовану Департаментом Міністерства з надзвичайних ситуацій [1]. 

Правові обмеження в зоні дозволяють діяльність компаній, що здійснюють 

науково-технічну діяльність,  проводять фундаментальні  та  прикладні  наукові 

дослідження для визначення ступеня впливу   іонізуючого випромінювання на 

людину та екологічні системи, шляхів мінімізації наслідків цього впливу. 

У 30-ту річницю Чорнобильської трагедії Президент України звернув 

увагу на необхідність перегляду чинних стандартів і стереотипів щодо 

ставлення до зони відчуження. Відтак у квітні 2016 р. вийшло два Укази 

Президента  № 121/2016 «Про додаткові заходи щодо перетворення об'єкта 

"Укриття" на екологічно безпечну систему та відродження територій, що 

зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», та  

№174/2016 «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного 

біосферного заповідника». Раніше, у 2015 році був підписаний Указ Президента 

№ 702/2015 «Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської 

катастрофи». 

Наведені Укази Президента, що вийшли у 2015-2016 роках є правовим 

підґрунтям для технічних можливостей реабілітації зони відчуження 

Чорнобильської АЕС, яка нині розглядається як збиткова. Зона відчуження має 

асоціюватися не з територією трагедії, а з техногенним проривом. Прийнятий 

законопроект дає можливість Україні відновити господарське використання 

зони відчуження Чорнобильської АЕС за наступними напрямками: 
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 «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник», 

про що видано Указ Президента;  

 «Парк сонячної енергії» - об’єкти з вироблення альтернативних 

джерел енергетики; 

 «Міжнародний дослідницький центр» – інфраструктура для 

проведення наукових досліджень.  

Аналізуючи світовий досвід можна зробити висновок, що економічне 

зростання досить розвинутих країн та окремих регіонів базується на 

використанні сфери знань і високих технологій, а їх ефективне поєднання 

гарантує прогресивний розвиток суспільства [4]. Вдалою формою такої 

інтеграції є технополіси.  

Територія Чорнобильської зони відчуження може стати, на нашу думку, 

плацдармом для організації технополісу за будь-якого напрямку відновлення її 

господарського використання. Приєднання до технопарку житлових районів 

(для працівників-вахтовиків), суспільно-інформаційного центру і рекреаційних 

зон перетворить його в технополіс – відносно самостійне, комплексне 

містобудівне новоутворення. 

Укази Президента, що вийшли до 30-тої річниці Чорнобильської трагедії 

мають вирішити проблемні питання щодо особливостей здійснення 

містобудівної діяльності, землекористування та водокористування, охорони 

атмосферного повітря на території зони відчуження та безумовного 

(обов'язкового) відселення.  

Мета дослідження: окреслення і характеристика перспективних напрямків 

архітектурно-планувальної організації технополісів у контексті відновлення 

господарського використання зони відчуження Чорнобильської АЕС. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі архітектури ННІАП Інституту аеропортів НАУ. 

Дослідження спрямоване на розв’язання задач, визначених Указом Президента 

України від 2016 року №174 «Про створення Чорнобильського радіаційно-

екологічного біосферного заповідника», а також Указом Президента України 

від 2016 року № 121 «Про додаткові заходи щодо перетворення об'єкта 

"Укриття" на екологічно безпечну систему та відродження територій, що 

зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

основним напрямком та завданням якого є створення сприятливих умов для 

відновлення господарського використання зони відчуження Чорнобильської 

АЕС, забезпечення економічних, соціальних та культурних умов для її 

подальшого розвитку, здійснення заходів для визначення ступеня впливу 

іонізуючого випромінювання на людину та екологічні системи, шляхів 

мінімізації наслідків цього впливу. 
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Основні результати дослідження. Зона відчуження Чорнобильської 

АЕС – вимушено вилучена з господарського використання територія. На її 

утримання щороку з Державного бюджету України витрачається 2 млрд 

гривень [3]. Над 4-тим реактором Чорнобильської АЕС зведений новий 

конфайнмент. Існує вірогідність шкідливого випромінювання при обвалах і 

теоретично через радіоактивний пил, що виходить назовні з можливих щілин в 

укритті. Тому, певної актуальності набуває організація технополісу в 

Чорнобильській зоні відчуження для здійснення науково-технічної діяльності, 

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень для з метою 

визначення ступеня впливу іонізуючого випромінювання на людину та 

екологічні системи, шляхів мінімізації наслідків цього впливу. 

Архітектура технополісу у зоні відчуження Чорнобильської АЕС повинна 

вписуватися в навколишнє природне середовище. Це територія, в яку не 

втручалася людина більше 30-ти років, з унікальною флорою та фауною, що 

потребує вивчення. Тому, у науково-дослідних центрах технополісу мають 

здійснюватися наукові дослідження у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, збереження природної різноманітності ландшафтів, 

генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного 

балансу, забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного 

середовища у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення. 

Також, відповідно до законодавства на даній території можуть створюватися 

об’єкти природно-заповідного фонду. 

У технополісі має відбуватися одразу кілька функціональних процесів, які 

необхідно розмежовувати на головні та другорядні. Транспортні, пішохідні та 

просторові зв’язки технополісу є композиційними осями в загальній 

планувальній структурі. Актуальним є їх розмежування – горизонтально 

(шляхом раціональної організації сітки доріг, покладеної в основу генплану) і 

вертикально (використовуючи різнорівневу архітектурно-планувальну 

організацію). Основними композиційними осями мають бути в'їзд від 

транспортної магістралі до ядра технополісу, та вулиці, що сполучають його з 

виробничою, дослідно-науковою та житловою зонами.  У фокусі головних 

функціонально-композиційних осей буде організований центр технополісу, 

який стане ядром архітектурно-планувальної композиції. На основі головних 

композиційних осей буде спроектована вулична мережа технополісу.  

Технополіс – це єдина науково-виробнича, навчальна, а також житлова та 

культурно-побутова зони, які мають бути об'єднані навколо наукового центру, 

що забезпечить безперервний інноваційний цикл. Тобто, важливим є 

розміщення наукового ядра у центрі технополісу, пов’язуючи його 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 201 

раціональною та прямолінійно організованою транспортно-пішохідною 

мережею з іншими зонами.  

Просторова організація технополісу має базуватися на лаконічності, 

раціональності та відмові від історичних тенденцій прикрашання та 

перенавантаження навколишнього середовища. Вона повинна знаходитися в 

гармонії з природним середовищем, але не  занурюватися вглиб нього через 

небезпеку радіоактивного забруднення території розміщення. 

В основі архітектурно-планувальної організації технополісу в 

Чорнобильській зоні відчуження має бути закладена орієнтація на мобільність 

будівель і споруд (збірно-розбірні, модульні, що легко трансформуються) з 

урахуванням принципів художньої виразності, образності зовнішнього 

опорядження, гармонійного його поєднання з навколишнім середовищем. Це 

обумовлено «плямистістю» та нестабільністю радіоактивного випромінювання 

в Чорнобильській зоні відчуження. Мобільність будівель і споруд дає 

можливість швидкого переміщення на територію, менш забруднену радіацією. 

Номенклатура типів будівель технополісу на території зони відчуження 

Чорнобильської АЕС буде формуватися шляхом використання набору окремих 

функціональних блоків приміщень (науково-дослідного, виробничого, 

навчального блоку, адміністративно-господарського). Набір блоків зробить 

можливим формування необхідної кількості різноманітних типів будівель, 

враховувати вимоги як до ступінчастості інноваційного центру, його постійних 

змін та росту, так і  до різної місткості блоків, що в цілому дозволить вибрати 

найбільш оптимальні варіанти будівель технополісу для конкретних умов 

навколишнього природного середовища.  

Методика проектування технополісу в Чорнобильській зоні відчуження за 

принципом блочності дасть можливість при вже зведених будівлях 

добудовувати функціональні блоки та поетапно вводити об'єкти в дію. 

Приміщення будуть групуватися в функціонально-планувальні блоки. Кілька 

блоків будуть об'єднуватися в цілісний комплекс з центральним, добре 

освітленим простором. 

Розвиток просторових, архітектурно-планувальних, а також 

конструктивних рішень технополісу має відбуватися в напрямку застосування 

універсальних будівель, які є багатофункціональними та дозволяють 

здійснювати швидку заміну їх функціонального призначення [5]. Технополіс 

швидко буде розростатися, а його лабораторії, науково-дослідні бази та 

виробництво постійно зазнавати змін, технічного прогресу, а тому виникне 

потреба в удосконаленні і функціональній переорієнтації приміщень. Таким 

чином, актуальним буде створення вільного простору всередині будівель (що 

відображає сучасні тенденції). Це дозволить змінювати зонування та внутрішнє 
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планування будівель та споруд технополісу шляхом швидкого перенесення 

перегородок та тимчасових конструкцій. І це не вимагатиме значних 

економічних затрат  та  людської праці. 

У даній ситуації, при будівництві у Чорнобильській зоні відчуження, 

важливим буде використання сучасних будівельних матеріалів та конструкцій, 

що дозволять створити будівлі з мінімальним енергоспоживанням та 

мінімізувати радіоактивне випромінювання на людей, що в них перебувають. За 

своїми природними властивостями цезій і стронцій з часом йдуть глибше в 

ґрунт, за рахунок цього їх вплив на навколишнє середовище зменшується. Тому 

актуальним буде створення будівель та споруд технополісу на підвищенні. 

Проведення комунікацій має відбуватися без заглиблення в ґрунт, де 

сконцентроване радіоактивне випромінювання. Тобто, створення архітектурних 

об’ємів та пішохідно-транспортної мережі технополісу має відбуватися на 

підвищенні, з природною аерацією  без «застою» повітря на одному місці. 

Технополіс буде впроваджувати нові технології, підтримувати тісні зв'язки 

з науково-дослідним інститутом (НДІ). А тому необхідним є постійне 

розміщення персоналу на його території без відриву від науково-дослідного 

центру та виробництва. Середовище технополісу, особливо житлові 

угрупування та дослідні бази (де люди перебувають більшу частину часу) 

мають максимально мінімізувати радіоактивне випромінювання на людину. 

Оптимальним є вахтовий метод роботи, який дозволить контролювати 

отримання людиною радіаційного випромінювання. Вахта – це час несення 

служби (виконання робіт) і міжзмінного відпочинку. Згідно Положення «Про 

вахтовий метод служби (роботи) органів і підрозділів внутрішніх справ України 

в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

Чорнобильської АЕС» від 27 березня 2001 р. за № 279/5470 – тривалість вахти 

встановлюється терміном до 30 діб. У виняткових випадках з дозволу МВС та 

відповідної профспілки вона може бути збільшена до двох місяців.  

Висновки. На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

перспективними напрямками архітектурно-планувальної організації 

технополісів у контексті відновлення господарського використання зони 

відчуження Чорнобильської АЕС є:  

 лаконічність та раціональність структурної організації технополісу; 

 розміщення наукового ядра  у центрі технополісу, пов’язуючи його 

прямолінійно організованою транспортно-пішохідною мережею з іншими 

зонами; 

 розмежування головних та другорядних транспортних, пішохідних і 

просторових зв’язків у горизонтальній та вертикальній площинах; 

 природна аерація простору; 
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 проектування технополісу методом блочності; 

 мобільність будівель та споруд; 

 модульність і багатофункціональність будівель та споруд,; 

 орієнтація на сучасні будівельні матеріали, енергоефективність. 

Необхідність існування технополісу обумовлена його позитивним впливом 

на економічний і соціальний розвиток зони відчуження Чорнобильської АЕС та 

України загалом. 
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Аннотация 

Публикация посвящена основным направлениям восстановления хозяйственного 

использования зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). 

Акцентируется внимание на том, что данные направления будут играть важную роль в 

экономической, социальной, культурной составляющих жизни людей. 

Ключевые слова: технополис, Чернобыльская зона отчуждения, восстановление, 

архитектурно-планировочная организация. 

Abstract 

The publication is devoted to the main areas of restoration of economic use of the exclusion 

zone of the Chernobyl nuclear power plant (NPP). Attention is focused on the fact that these 

directions will play an important role in the economic, social, cultural components of people's lives. 

Keywords: technopolis, Chernobyl exclusion zone, restoration, architectural and planning 

organization. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 

ПЕРЕХОПЛЮЮЧИХ АВТОСТОЯНОК У СКЛАДІ ДОРОЖНЬО-

ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ НАЙКРУПНІШИХ МІСТ 

 

Анотація: у статті надається аналіз розміщення багатоповерхових 

перехоплюючих автостоянок (далі – БПА) на території дорожньо-транспортних 

вузлів зон зовнішнього транспорту найкрупніших міст (далі – НМ) України.  

Ключові слова: багатоповерхова перехоплююча автостоянка, дорожньо-

транспортний вузол, легкові автомобілі, найкрупніше місто.  

 

Постановка проблеми. Із зростанням у 90-х рр. кількості 

автотранспортних засобів, в Україні почав відбуватися процес «вибухової 

автомобілізації». Це стало призводити до збільшення заторів, у першу чергу, у 

«години пік», зниження пропускної спроможності під’їзних шляхів до 

центральної частини міста, адміністративно-ділових районів у тому числі, 

паркування автомобілів на проїжджих частинах вулиць, газонах, тротуарах, у 

житлових дворах, тощо.  

Одним із варіантів розвантаження міста від автомобілів що в’їжджають 

до його структури з міст-супутників, передмість, тощо є їх тимчасове 

зберігання у багатоповерхових перехоплюючих автостоянках (стоянка, 

розташована поблизу транспортних шляхів прямування населення з місця 

проживання до місця здійснення трудової діяльності. Призначена для 

розвантаження центральної частини в приміській і периферійній зонах, шляхом 

зберігання автомобілів із пересадкою на внутрішньоміський пасажирський 

транспорт) на території дорожньо-транспортних вузлів (далі – ДТВ). 

У свою чергу, ДТВ окрім розв'язки руху транспортних, пішохідних 

потоків є насиченими функціями: пересадочного вузла різних видів транспорту, 

торгово-розважального, багатофункціонального центрів, тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження містобудівної 

організації багатоповерхових споруд для зберігання легкових автомобілів 

розкриті у роботах дослідників близького зарубіжжя – Е. М. Хевельова, 

В. В. Шештокаса, Г. Є. Голубєва, Б. Ф. Сереброва, [1, 2, 3, 4, 5] та вітчизняних – 

М. М. Христюка, Є.О. Рейцена, О. І. Осєтріна, О. В. Стельмаха та ін. [6, 7]. 
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Метою статті є аналіз містобудівних планувальних схем розміщення 

багатоповерхових перехоплюючих автостоянок на території ДТВ зон 

зовнішнього транспорту найкрупніших міст України.  

Виклад основного матеріалу. У залежності від наближення до центру та 

від конфігурації ДТВ, виникають різноманітні схеми їх функціональної і 

планувальної організації, у тому числі з багатоповерховими перехоплюючими 

автостоянками.  

Основним функціональним призначенням зазначених споруд є 

розвантаження міст, шляхом організації тимчасового зберігання автомобілів 

автовласників-гостей, що приїжджають з передмість.  

Розвантажувально-перехоплюючі багатоповерхові автостоянки за 

розміщенням у визначених зонах НМ поділяються на (рис. 1):  

- допоміжні – розташовані на межі центральної зони міста і такі, що 

обслуговують поїздки  з розміщених поблизу районів до його центру; 

- приміські – розташовані на межі міста або у найближчому передмісті та 

такі, що обслуговують щоденні поїздки на роботу з передмість до центру; 

- віддалені – виносяться до громадського центру поселення супутника і 

мають швидкісний зв'язок з віддаленим центром агломерації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Класифікація перехоплюючих автостоянок  

за розміщенням у структурі міста 
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У залежності від наближення до центру, від конфігурації ДТВ, типів 

перетинів магістральних вулиць і доріг, змінюється місткість та планування 

багатоповерхових перехоплюючих автостоянок (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При організації планування ДТВ важливим є доцільне розміщення 

багатоповерхових перехоплюючих автостоянок. Розміщувати БПА необхідно в 

зонах під’їздів до ДТВ, а не в їх структурі. Оскільки це може впливати на 

загальне перевантаження їх роботи та стати причиною утворення заторів, 

транспортних колапсів, тощо. Тому, незважаючи на тип перетинів 

магістральних вулиць і доріг: «конюшинові», кільцеві, петельні, ромбоподібні, 

лінійні, комбіновані, тощо, розміщувати БПА необхідно на в’їздах-виїздах до 

дорожно-транспортних вузлів (рис. 3). 

Рис. 2 Пропозиції з містобудівної типології перехоплюючих 

багатоповерхових автостоянок 
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зони ДТВ доцільні для розміщення багатоповерхових 

перехоплюючих автостоянок 

    

 

 

 

 

Висновки. Доведено, що розміщувати більшу кількість машино-місць на 

ділянці економічно доцільно у багатоповерхових автостоянках. Способом же 

розвантаження міст від автомобілів, що в’їжджають до них з міст-супутників є 

організація на в’їздах-виїздах у ДТВ багатоповерхових перехоплюючих 

автостоянок різного планування та функціонального насичення.  

Крім того, перехоплюючі автостоянки впливають на економічний 

розвиток міста і можуть стати джерелами прибутку, за рахунок супутніх 

сервісів. Важливим фактором є те, що вони мають значний вплив на екологічне 

середовище міста, зменшуючи кількість викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу від автомобілів, що перехоплюються. 

Рис. 3  Варіанти розміщення багатоповерхових перехоплюючих 

автостоянок на території дорожньо-транспортних вузлів в структурі 

різних типів перетинів магістральних вулиць і доріг:  

а) «конюшинові»; б) кільцеві; в) петельні; г) ромбовидні 
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Аннотация 

В статье дается анализ размещения многоэтажных перехватывающих 

автостоянок на территории дорожно-транспортных узлов зон внешнего 

транспорта крупнейших городов Украины. 

Ключевые слова: многоэтажная перехватывающая парковка, дорожно-

транспортный узел, легковые автомобили, крупнейший город. 

 

Abstract 

The article describes an analysis of the location of multi-storey intercepting 

parking lots on the territory of road transport nodes of external transport zones of the 

largest cities of Ukraine. 

Key words: multi-storey interception parking, road and transport junction, cars, 

the largest city. 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЕЛЕНЬ 

 

Анотація: розглянуто основні передумови формування та розвитку 

рекреаційних поселень, їх роль в інфраструктурі туристичної галузі міст-

центрів та регіону . 

Ключові слова: приміська зона, рекреаційні поселення, природно-

заповідний фонд, зелений туризм, антропогенні й природні рекреаційні об’єкти. 

 

Вступ. Сільське розселення сьогодні перебуває під впливом складних та 

неоднозначних суспільно-економічних процесів: зміщення акцентів від місто 

формуючої ролі великих аграрних підприємств до інших об’єктів виробництва, 

часто несільськогосподарських. Збільшується мобільність працездатного 

населення, зменшується людність поселень, поглиблюється нерівномірність 

демографічної структури, яка в цілому характеризується значним  “старінням”  

мешканців сіл. Ці процеси неоднозначні в різних селах. Велика частка 

сільських поселень залишаються як без місць працевлаштування, так і без 

належного культурного та  соціально-побутового обслуговування. Все це 

обумовлює пошук шляхів розвитку сільських поселень, а почасти й збереження 

сільської поселенської мережі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальним проблемам 

рекреаційних систем присвячені роботи Т. Панченко, І. Родічкіна, В. Стаускаса, 

В. Шулика [6, 9]. Роль зеленого туризму у розбудові сільських поселень 

досліджували Т. Криштоп, О. Колодрубська [2, 3] та ін.  Типологія сільських 

поселень розглядалась у працях  Г. Болотова, К. Колодіна, В. Крисанова, В. 

Новікова, І. Пандяка, Г. Пустовєтова, Е. Шилова [1,4, 5] тощо.  

Виклад основного матеріалу. На сільських теренах зростає значення 

рекреаційної галузі, що виявляється у розширенні інфраструктури зеленого 

туризму, обслуговування якого може стати переважним місцем 

працевлаштування в низці поселень, що типологічно відносимо до 

рекреаційних. Активно ці процеси відбуваються в приміських зонах великих 

міст. Приміські сільські поселення є більш гнучкими до нових викликів, їхнє 

населення більш динамічне, а розвинута дорожня й транспортна мережа, 

близькість до міста-центру сприяють міграційним потокам як місто-село, так і 

село-місто. Відповідно з цим, типологія сільських поселень також набуває 
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певних змін, що полягають у їх перепрофілюванні на частково або повністю 

рекреаційні. 

Формування рекреаційних поселень обумовлено наявністю низки 

чинників, перш за все визначних ландшафтів, історико-археологічних та 

архітектурних пам’ятників, близькістю до об’єктів природно-заповідного 

фонду тощо.  

Передумовами формування рекреаційних поселень є наступні чинники: 

- природні атракції: ліси, озера, річки, інші водойми, балки; 

- антропогенні рекреаційні об’єкти: пам’ятники історії, археології, 

архітектури; 

- задовільний  екологічний стан  території: відсутність шкідливих 

виробничих викидів, низький рівень забруднення води та грунтів; 

- досить розширена мережа  доріг та транспортної  інфраструктури; 

- наявність вільних трудових ресурсів із активного працездатного 

населення, які можуть бути зайняті в зеленому туризмі та його інфраструктурі; 

- резерви житлового фонду: наявність вільного та сезонного житла в 

межах сільських поселень; 

- малі сільські поселення, особливо (50-100 осіб), демографічна 

структура населення яких має тенденцію до “старіння”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Планувальна схема с. Кийлів Бориспільського району Київської області  

(розробка «УкрНДІПРОцивільсільбуд») 

 

Звичайно, чим більша кількісно та якісно наявність названих вище 

факторів, тим сприятливішим будуть передумови для перепрофілювання та 

трансформації сільських поселень в рекреаційні. Відповідно, ураховується 

загальна мережа туристичних об’єктів певного територіального рівня: 
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приміської зони великого міста, адміністративного району, області, регіону, 

рекреаційне зонування відповідних територій.  Екологічна та природоохоронна 

безпека заповідних зон, долин річок, інших природних об’єктів частково 

забезпечується розширенням зелених насаджень та використанням територій 

сільських поселень, що існують, або таких, що були вже заселені та не набули 

статусу сільськосподарських земельних резервів. На нашу думку, рекреаційні 

поселення можуть бути наступних типів: 

- дачне поселення; 

- поселення туризму і відпочинку; 

- котеджне містечко сімейного відпочинку; 

- котеджне містечко з фізкультурно-оздоровчою базою; 

- поселення спортивно-оздоровчого призначення; 

- змішані типи, що мають кілька функцій, названих вище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Планувальна схема с. Стоянка Києво-Святошинського району Київської 

області (розробка «УкрНДІПРОцивільсільбуд» 
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Рекреаційні поселення мають місце у приміських зонах великих, а 

особливо значних і найзначніших міст (Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса). 

Наприклад, поселення “Чорноморська рів’єра” біля Фонтанки під Одесою, 

с. Кийлів вздовж Канівського водосховища (рис.1), с. Стоянка на р. Ірпінь 

Київської області (рис.2). Обидва села мають розширені відпочинкові функції: 

готельний бізнес, спортивні клуби, табори відпочинку, дачні поселення. 

Поселення Стоянка є багатофункціональним, переважна функція - рекреація, з 

розширеними спортивними  та виробничими  зонами.  

Аналіз проектної практики та теоретичних досліджень в галузі 

містобудівного розміщення рекреаційних об’єктів виявили поширені прийоми 

їх розміщення: повністю в межах поселень, на землях, що примикають до 

нього, на міжселенних територіях. В останньому випадку вони набувають 

характеру придорожніх рекреаційних комплексів (ПРК), які досліджував В. 

Шувалов у роботі [8], вони мають переважно лінійну планувальну структуру і 

наступні функціональні зони: комунікаційну – зону транспортної артерії, зону 

обслуговування транспорту, де розміщені об’єкти  технічного обслуговування 

автотранспорту (СТО, ТО, АЗС та ін.), автостоянки, санітарно-захисні 

насадження; зону придорожніх рекреаційних об’єктів із відповідним 

обслуговуванням: харчування, медичне обслуговування, тимчасове 

проживання; зону рекреаційних занять з об’єктами підвищеного комфорту 

проживання для туристів, спортивно-оздоровчі об’єкти, тихого відпочинку 

тощо [8]. 

Висновки. Таким чином, одним із поширених типів  сільських поселень в 

межах приміських зон великих міст є рекреаційні поселення. Часто вони є 

наслідком поступової трансформації функціонально-планувальної організації 

села, що втратило  виробничі функції.  Проте, необхідними передумовами є 

сприятливі природні умови, добрий транспортний зв’язок з містом-центром, 

атракційні об’єкти: річки, озера, лісові масиви, пам’ятки ландшафтної 

архітектури, потреба міського населення у розширенні рекреаційних територій, 

які обумовлюють процеси перепрофілювання поселень. Розвиток рекреаційних 

поселень в межах існуючих сіл є позитивним моментом, тому що не змінюють 

статус землекористування принципово на зовсім іншу функцію, наприклад, 

екологічно небезпечні виробничі території, сміттєзвалища  та ін. Зважаючи на 

тенденцію останніх років щорічного зняття з обліку сіл, що перестали існувати, 

доцільним виявляється організація нових котеджних містечок саме на цих 

територіях, замість вільних резервних або пахотних земель, які можна 

використати для розширення озеленених масивів. Адже, в Україні, особливо в 

зоні Лісостепу, площа земельних угідь лісів та заповідних територій є 

недостатньою, що зазначено в дослідженні Т. Панченко [6]. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные предпосылки формирования и развития 

рекреационных поселений, их роль в туристической отрасли городов-центров и 

региона. 

Ключевые слова: пригородная зона, рекреационные поселения, природно-

заповедный фонд, зеленый туризм, природные и антропогенные  

рекреационные объекты. 

 

Adstract 

 The basic prerequisites for the formation and development of recreational 

settlements and their role in the infrastructure of the tourism industry centers and 

cities of the region. 

Keywords: suburban zone, recreational settlements, natural areas, green 

tourism, natural and man-made recreational facilities. 
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АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН ВУЛИЦЬ 

В ІСТОРИЧНІЙ ЗАБУДОВІ МІСТА ЛЬВОВА 

 

Проведений аналіз структурних ознак вулиць і доріг в історичній забудові 

міста, за планувальною і функціональною організацією та архітектурно-

ландшафтним дизайном. 

Ключові слова: вулиця, дорога, історичне місто, озеленення. 

 

Вступ. Вулиця - обмежений принаймні з одного боку рядом будинків 

простір у межах міста або іншого населеного пункту, призначений для 

проїзду транспорту та ходіння. Зазвичай вулиця обмежена рядами будинків з 

обидвох сторін проїзної частини. Обов'язковим елементом вулиці є тротуар для 

пішоходів. Додатковими елементами вулиць можуть бути трамвайні 

колії, велосипедні доріжки, розподільчі смуги (зелені насадження, газони) й 

огорожі [1].  

Категорії вулиць та доріг встановлюються відповідно до класифікації: 

магістральні вулиці, якими рухається основний потік міського транспорту – 

загальноміські та районні; вулиці та дороги місцевого значення – житлові 

вулиці, дороги промислових і комунально-складських районів, проїзди. 

Вулична мережа – детермінована система структурних елементів міста, яка 

розраховується на довготривалий період експлуатації без суттєвих структурних 

змін [2]. Вона є одним з найстабільніших елементів, тому її потрібно 

розраховувати на дуже тривалий період використання без істотних перебудов, 

що обходяться надто дорого. Вулиці й дороги утворюють на плані міста мережу 

наземних шляхів, сполучень. Якщо з вулично-дорожньої мережі кожного міста 

виділити  напрямки, що є, власне кажучи, основою міського плану, то чітко 

видно принципову геометричну схему планування кожного міста [3]. 

Метою статті є визначити архітектурно-планувальну та ландшафтну 

організацію вулиць, шляхом дослідження середовища міста у квартальній і 

лінійній забудові. Виявити планувальну структуру, благоустрій, функціональне 

значення та сучасний стан вулиць: Вірменська; Підвальна; Друкарська; 

Театральна; Лесі Українки; Катедральна; Братів Рогатинців; Ставропігійська; 

Староєврейська; Шевська; Арсенальська; Генерала Чупринки і Котляревського. 

Які з’єднують осередок  історичної архітектурної спадщини. 

Прогулюючись загадковими і романтичними, шумними і затишними 

старовинними вуличками міста Львова, щоразу відкриваємо для себе щось 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
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нове, заховане там, у далекому минулому затоптаної львівської бруківки. З 

історії старих львівських вулиць: 

 Вулиця Вірменська - у старій частині Львова, поряд з площею Ринок. 

Починається від вулиці Театральної. У середньовіччі була центральною 

вулицею вірменського кварталу. За свідченнями іноземних мандрівників, 

забудова вулиці Вірменської була однією з найкращих в місті на рівні з 

Площею Ринок і вулицею Руською. Вже у XV столітті тут було кам'яне 

брукування, водопостачання та зливна каналізація.   

 Вулиця Підвальна - межі Галицького і Личаківського районів Львова, що 

сполучає початок вулиці Винниченка і площу Данила Галицького. Через 

Підвальну  у 1894 році пролягала, одна з перших у Львові, трамвайна колія. У 

середні віки вздовж вулиці проходив східний бік укріплень міста. Ця ділянка 

вважалася найбільш небезпечною і тому була укріплена найсильніше. 

Подвійний ряд мурів з кількома вежами, два арсенали, рів, заповнений водою, 

високий вал з вежами і бастеями — такою у загальних рисах була система 

укріплень східного боку.  

 Вулиця Друкарська - вулиця в межах Галицького району міста, яка 

простягається від площі Ринок на північ до площі Данила Галицького. 

Перетинає вулиці Вірменську та Лесі Українки. Найстаріша частина вулиці 

сформувалась у час закладання львівського середмістя, в XVI столітті (рис.1). 
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Рис.1. Фото вулиць м. Львів: а-вул. Вірменська; б-вул. Підвальна; в-вул. Друкарська. 

 

 Вулиця Театральна - розташована в історичній частині Львова, котра до 

кінця XVIII століття була оточена оборонним муром. Забудова лінійна, деякі 

квартали утворені однією великою будівлею, як наприклад Національним 

музеєм, колишнім будинком Народного дому, Театром ім. Заньковецької.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/XV
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%83_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%83_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%96%D0%BC_%D1%83_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97
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 Вулиця Лесі Українки - вулиця у Галицькому районі Львова, яка 

простягається від Проспекту Свободи до вулиці Підвальної. У 1781 було 

демонтовано мури в районі Краківської брами, завдяки цьому розширилась 

вулиця Нижня Вірменська (сучасна вулиця Лесі Українки). У 1811 році вулиця 

сполучена з валом, а через нього з передмістям, а в 2012 році була проведена 

реконструкція проїздної частини, після чого вулиця Лесі Українки майже 

повністю стала пішохідною.  

 Вулиця Катедральна. Перша відома назва — вулиця Катедральна вже 

існувала не пізніше 1795 року. У XIX ст. вживались паралельно назви площа 

Капітульна і площа Катедральна,  назви пов'язані із Латинським кафедральним 

собором (рис.2). 
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Рис.2. Фото вулиць м. Львів: а-вул. Театральна; б-вул. Лесі Українки; в-вул. Катедральна. 

 

 Вулиця Братів Рогатинців - в історичному центрі Львова, яка пролягає від 

площі А. Міцкевича до вулиці Підвальної. ЇЇ прокладено в кінці XVIII 

століття на місці розібраних міських фортифікацій. Забудована кам'яницями 

першої половини XIX століття у стилях класицизм, більшість з яких було 

пізніше перебудовано у стилі сецесії. 

 Вулиця Ставропігійська – простягається від площі Ринок до площі 

Музейної, з забудовою стилю ренесанс, бароко і класицизм. Одержала назву 

Ставропігійська — на честь Ставропігійського братства, українського 

культурно-просвітницького товариства XVI—XVIII століть. 

 Вулиця Староєврейська - вулиця в Галицькому Районі міста Львова, яка є 

однією з найдовших у історичній частині міста, поєднує площу Міцкевича з 

вулицею Арсенальською. Староєврейська була прокладена під час локації 

нового центру Львова німецькими колоністами в XIII столітті паралельно між 

південною стороною площі Ринок і міськими мурами, Від нинішньої вул. 

Сербської починався середньовічний єврейський квартал (рис.3).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1781
https://uk.wikipedia.org/wiki/1811
https://uk.wikipedia.org/wiki/1795
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
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Рис.3. Фото вулиць м. Львів: а-вул. Братів Рогатинців; б-вул. Ставропігійська;  

в-вул. Староєврейська. 

 

 Вулиця Шевська - Вулиця йде від північно-західного кута площі Ринок і, 

ймовірно, старіша від самої площі, яка з'єднує площу Ринок та площу 

Яворського. 

 Вулиця Я.Осмомисла - площа в Галицькому районі Львові, в північній 

частині історичного центру міста і належить до світової спадщини ЮНЕСКО як 

частина об'єкта «Ансамбль історичного центру Львова». 

 Вулиця Арсенальна - у центрі міста, простягається від вулиці 

Староєврейської до вулиці Підвальної. Вулиця названа так тому, що проходить 

під Високим муром, який став основою західної стіни Міського арсеналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.4. Карта вулиць дослідження  у квартальній і лінійній забудові. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
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Планувальна структура вулиць у взаємному розташуванні споруд 

квартальної і лінійної забудови, історично створила транспортно-пішохідний 

напрямок доріг, як з’єднання в’їзних брам з ринковою, вічевою або іншою 

головною площею міста Львова. Яка є одним із найважливіших 

елементів містобудування і локалізації споруд. 

На сьогодні планувальна структура львівських вулиць виражена у 

взаємному розташуванні основних функціональних зон і системи зв'язків між 

ними. Ця основа міста і визначила транспортно-пішохідну схему, зовнішній 

вигляд міста. Підпорядкована напрямку лінійно-розчленованого планування, 

прямокутної і радіальної схеми мереж (рис.5): 
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Рис.5. Планувальна структура львівських вулиць: а-план-схема лінійно-розчленованого 

планування доріг; б-схема геометричної прямокутної і радіальної мережі. 

 

-прямокутна схема притаманна вулицям в історичній забудові, що описані 

вище. Перевагами яких є відсутність чітко вираженого центрального ядра і 

можливість розподілу пішохідних потоків, але насправді велика кількість 

перехресть і їх архітектурно-просторова структура ускладнює організацію руху 

(рис.6). 

-радіальна схема  визначена в плануванні вулиць Генерала Чупринки і 

Котляревського, які характеризуються незначною дальністю пересування та 

меншим завантаженням пішохідно-транспортних потоків. 
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Рис.6. Типи пересічень вулиць: а-хрестоподібна; б-Х-подібна; в-Т-подібна; г - складна;  

д- змішана. За планувальною схемою перехрещені, примикають і розгалужуються. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Структура дорожньої мережі виділила вулиці в міському середовищі за 

пішохідно-транспортним і пішохідно-прогулянковим значенням руху (рис.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Планувальна структура львівських вулиць: вул.Лесі Українки - пішохідно-

прогулянкова; вул.Котляревського - пішохідно-танспортна; вул.Підвальна - транспртно-

пішохідна (транзитна). 

 

Елементами яких виступають проїздні частини, тротуари, бічні проїзди і 

смуги зелених насаджень. 

Архітектурно-просторова організація львівських вулиць підкреслена  

щільною квартальною і лінійною забудовою, в яких дорога наче павутиною 

зв’язує архітектурно-історичний осередок міста. Саме архітектура і її 

планування вимальовує контури осей дорожніх зв’язків. Вулиця як закритий 

простір формується історичною забудовою, як вісь візуального сприйняття 

‘‘архітектурного ансамблю’’. 

У композиції міста розпізнаємо структурні принципи планування, але тут 

вони вже існують в єдності комфорту, потреби і краси, які перебувають  в стані 

адаптації. Зосереджена увага на особливі прийоми планування,  що створюють 
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акценти на пам’ятки архітектури, ритмічний ряд будівель IVI-IVII і IVII-IIX 

століття, загальний фон історичного міста (рис.8). 
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Рис.8 Архітектурна композиція простору: а-архітектурний акцент, вул. Ставропігійська; б-

архітектурний фон, вул. Катедральна; архітектурний ритм, вул.Л.Українки. 

 

Міські структури відображають своєрідний шматок історичної будівельної 

культури - плитки та бруківка. Ці структури є невід’ємною частиною історії, що 

формують певну ‘‘підкладку’’ сучасного міського простору (рис.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Плиткове і кам’яне дорожнє покриття. 

 

Ландшафтний дизайн вулиць обмежений простором середовища. 

Закритий простір формується історичною забудовою, а напіввідкритий 

озелененням у співвідношенні з архітектурою: алейні і групові посадки дерев і 

живоплотів; групові і поодинокі насадження; дерева в лунках і рослини в 

катках. Серед асортименту визначені види: клен; липа; ясен; каштан; дуб; 

горобина; туя; ялина; ялівець; бірючина; форзиція; бузок. Асортимент різниться 

за їх декоративними різновидами. 

Вулиці центральної частини міста озеленені малою кількістю деревних 

рослин. Задіяне флористичне оформлення з підходами ландшафтного дизайну 

що збагачує загальний образ міста, методом декорування квітковими 

композиціями, стриженими формами і рослинами різного забарвлення. Такий 
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підхід оформлення акцентує вхід в будівлю, прикрашає терасу при кав’ярні, 

надає ‘‘малому простору’’ краси (рис.10). 
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Рис. 10. Ландшафтний дизайн і флористика в просторі вулиці: а-вул. Шевська;  

б-вул. Театральна. 

 

Більш озеленений прибудинковий простір естетично вписується у вулицю 

Котляревського і Генерала Чупринки, з впорядкованою рослинністю і підходом 

організації благоустрою простору (рис.11). 
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Рис.11. Озеленення львівських вулиць: а-вул. Г. Чупринки; б-вул. Котляревського. 

 

Функціональне значення і сучасний стан вулиць. Центральна частина 

міста Львова на сьогодні являє собою осередок складних містобудівних 

аспектів, що відображається у перевантаженні транспортно-пішохідного руху, 

поступовому руйнуванні історичної архітектури під впливом вібрації 

громадського транспорту, в екологічній загрозі через загазованість повітря і 
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шуму. Все це ускладнило умови перебування і пересування людини в міському 

середовищі. Відчувається конфлікт між пішохідним і транспортним рухом 

через динаміку зростання функціональних процесів. 

Вище наведені фактори мають вплив на середовище вулиці і прилеглі до 

неї території, її функцію і стан. Відчутна неузгодженість в архітектурно-

просторовому аспекті за масштабом і кольоровим вирішенням, малими 

архітектурними формами і матеріалами оздоблення. 

Функціональна ознака вулиці з її додатковими потоками призводить до 

перенасичення пішохідного і транспортного руху. Паркування автомобілів 

закривають видимість шляхів пересування і перетворюють вільні простори на 

стоянку автотранспорту.  

Хаотичне освоєння простору відчутне у всьому, навіть в його деталях 

(рис.12).  

   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Естетичний дисбаланс  штучних  і природних елементів благоустрою. 

 

Озеленення вулиць сформоване з високих дерев у лунках, на яких 

транспортно-пішохідні пересування створили важкі умови для їх існування, а 

через малий простір і масштабне замощення та ущільнення  поверхні грунту 

практично зменшуються місця  для висадки нових  рослин. Зменшення зелених 

просторів міста здійснюється не на користь деревної рослинності, їх вирубують 

внаслідок передчасного всихання, неграмотного формування крон, будівництва 

будівель і транспортних комунікацій. 

Висновки. З перелічених ознак планувальної структури і просторової 

архітектурно-ландшафтної організації вулиць, їх специфіки планування і 

функціональності, виникає потреба у процесі оновлення з метою збереження 

історичного осередку: 

-поліпшити умови пересування відвідувачів шляхом продуманого 

(запроектованого) розділення основних потоків: пішохідно-транспортного руху 

і прогулянково-туристичних маршрутів, зокрема обслуговуючого напрямку; 

-розширити вуличний простір шляхом впорядкування і відповідного 

використання, зменшити його функціональне навантаження і покращення умов, 
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шляхом змін туристично-пізнавальної функції і нівелювання ряду 

обслуговуючих функцій; 

-покращити благоустрій вуличного середовища з врахуванням 

збереження історичного матеріалу; 

-узгодити архітектурно-просторовий аспект, його масштабність, колір, 

матеріали і малі архітектурні форми); 

-при озелененні вулиць потрібно не тільки закладати нові посадки 

рослин, але й забезпечувати їм необхідні екологічні мови. Важливим є 

раціональний підбір видового складу насаджень, що відповідатиме умовам 

місцезростання. 

Місто Львів, як велика урбаністична комірка у природному ландшафті, 

зобов’язане забезпечити біологічні, економічні та культурні потреби своїх 

мешканців і відвідувачів. 
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Аннотация 

Проанализированы структурные признаки улиц и дорог в исторической 

застройке города, с учетом их планировочной, функциональной организациии и 

архитектурно-ландшафтным дизайном. 
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Conducted analysis of the structural characteristics of streets and roads in the 

historical building of the city, in the planning and organization of functional, 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЛАШТУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА ДЛЯ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА ЗАНЕДБАНИХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

Анотація: в даній роботі наведені результати дослідження особливостей 

влаштування тимчасового соціального житла для внутрішньо переміщених осіб 

на територіях, призначених у минулому, для сільськогосподарських потреб, 

однак таких, що наразі свою функцію не виконують, через певні соціально-

економічні чинники і спричинену ними зміну функціональних зон територій, 

на яких вони розташовані. 

Ключові слова: Тимчасове житло, стале розселення, внутрішньо 

переміщені особи, модульне житло. 

 

Постановка проблеми. Внаслідок подій, що відбуваються в Україні із 

2014 року, а саме анексії Криму і часткової втрати владою, контролю над 

територіями Луганської та Донецької областей, з’явилася значна кількість 

людей, що вимушені були покинути власне житло і переселитися до інших 

регіонів України. В українській журналістиці і наукових виданнях їх називають 

«вимушені переселенці», «внутрішні мігранти», а в офіційних документах - 

«внутрішньо переміщені особи» (ВПО), цей термін є аналогічним 

англомовному – «internally displaced persons», що фігурує у «Керівних 

принципах з питань про переміщених осіб всередині країни» Організації 

Об’єднаних Націй. 

За даними Міністерства соціальної політики у 2016 році в Україні 

нараховувалося 1 735 000 внутрішньо переміщених осіб. З них, за приблизними 

оцінками, 22 000 з Криму та понад 1 700 000 – зі Сходу України. Близько 60% 

внутрішньо переміщених осіб – це пенсіонер(к)и, 23.1% – працездатні особи, 

12.8% – діти та 4.1% – неповносправні особи. За даними Мінсоцполітики 

найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровано у Донецькій 

(676 533 особи), Луганській (251 231 особа), Харківській (212 557 осіб), у 

м. Києві (127 026 осіб), Запорізькій (118 878 осіб), Дніпропетровській 

(76 457 особи), та Київській (48 975 осіб) областях (рис. 1) [1]. 

Нерівномірне розселення внутрішньо переміщених осіб по регіонам 

України призводить до значного навантаження на інфраструктуру, ринок 
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зайнятості та житла у тих регіонах, де спостерігається найбільша концентрація 

переселенців, водночас значний відсоток із них прагне реєструватися у 

областях, наближених до Луганської та Донецької, що свідчить про наміри 

повернутися додому. В такій ситуації проблема розселення внутрішньо 

переміщених осіб ускладнюється їхньою мобільністю відносно місць 

проживання, внаслідок недосконалості законодавства і бюрократичного 

апарату держави і необхідністю вирішувати проблеми зайнятості і інтеграції 

переселенців у складі локальних громад не тільки соціально-економічними 

інструментами, а і архітектурно-планувальними. 

 

Рис. 1. Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб по областям України 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід житлової забудови для 

вимушених переселенців, після Чорнобильської катастрофи розглянуто у 

дослідженнях [2, 3]. Дослідження потреб внутрішньо переміщених осіб для 

визначення пріоритетних напрямків мінімізації негативних проявів їх інтеграції 

до приймаючих громад, реалізації позитивного потенціалу вимушеної 

внутрішньої міграції населення в Україні з урахуванням особливостей окремих 

регіонів та уроків міжнародного досвіду наведено у [4]. Досвід проектування 

будівель і споруд тимчасового і колективного проживання розглянуто у [5]. 

Мета статті. Дослідження особливостей влаштування тимчасового житла 

для внутрішньо переміщених осіб на занедбаних сільськогосподарських 

територіях. 
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Основна частина. Проблема забезпечення житлом є однією із 

найважливіших серед тих, що стосуються внутрішньо переміщених осіб і, як 

показує міжнародний досвід, вирішуватися має диференційовано, в залежності 

від планів, намірів і можливостей самих переселенців і ступеня зацікавленості 

самої держави. В загальному випадку існує три основних шляхи вирішення 

житлового питання: 

 розміщення у приватному секторі (оренда квартир і будинків); 

 розміщення на території об’єктів державної власності 

(готелі,гуртожитки,літні табори); 

 будівництво нового житла. 

В контексті соціально-економічного положення України варіант із 

розміщенням у приватному секторі є фінансово доступним для малої кількості 

внутрішньо переміщених осіб і у довгостроковій перспективі, є 

нежиттєздатним без державної підтримки. І така практика наразі проводиться 

урядом, однак за словами заступника міністра соціальної політики Віталія 

Мущиніна тільки у 2015 році на це пішло понад 3 мільярди гривень, тому в 

умовах кризи цей шлях є недоцільним. З іншої сторони варіант розміщення 

внутрішньо переміщених осіб на території об’єктів державної власності є більш 

привабливим у фінансовому плані для держави, однак не створює достатніх 

умов для повноцінного існування переселенців у довгостроковий період, і як 

показує досвід Азербайджану і Грузії – велика частка переселенців (32 і 45% 

відповідно) [6] із 90-х років досі вимушені проживати у так званих державних 

колективних центрах. А такі умови важко назвати придатними для 

повноцінного життя, що перешкоджає соціальній інтеграції переселенців. 

Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що, при урахуванні 

певних нюансів, найдоцільнішим є варіант зведення нового житла для 

внутрішньо переміщених осіб. Однак будівництво нового житла потребує 

вирішення ряду певних, ключових економічних, соціальних, містобудівних і 

архітектурно-планувальних  питань ще на стадії проектування,  а саме: 

 сприяння інтеграції до складу локальних громад; 

 врахування спроможності місцевої інфраструктури витримати 

наплив великої кількості населення; 

 забезпечення зайнятості переселенців; 

 врахування містобудівних умов. 

В таких умовах починати необхідно із дослідження потенційних місць 

розміщення нових житлових утворень в структурі тих міст і селищ, де 

спостерігається найбільший наплив внутрішньо переміщених осіб і шукати 

засобів найбільш гармонійної інтеграції у їхню структуру, намагаючись 

використовувати містобудівні умови на користь проекту. Якщо простежити 
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плани сучасного розвитку і використання таких міст, як Київ, Харків, 

Дніпропетровськ, Запоріжжя, які, в свою чергу є найбільшими центрами із 

найбільшою концентрацією переселенців, можна виявити тенденції до зміни 

функції промислових, сільскогосподарських і науково-дослідних зон на 

житлову або рекреаційну. Прикладом може бути генплан (рис. 2), що ілюструє 

зміну функціонального призначення закинутих територій дендропарку 

«Сирець» і прилеглої забудови, відповідно до нового, житлового призначення. 

         

Рис. 2. Фрагмент генерального плану використання території Києва згідно 

стратегічної ініціативи «Київ 2025» 

 

Це свідчить про те, що закинуті і занедбані радянські підприємства більше 

не здатні виконувати свою функцію і реконструювати їх немає сенсу, однак 

перепрофілювання надає простір для вирішення багатьох питань, пов’язаних із 

розвитком міста, включаючи і інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у 

існуючу систему.  

Якщо розглядати розміщення житла для внутрішньо переміщених осіб на 

закинутих сільськогосподарських територіях, то необхідно, в першу чергу, 

звернутися до досвіду радянських колгоспів та ізраїльських «кібуців», оскільки 

досвід житлових утворень на основі колективної власності дає великі 

можливості для автономного забезпечення соціальних та фізіологічних потреб  

мешканців силами самої громади. До того ж такий спосіб ведення господарства 

потенційно є дієвим ще й тому, що повністю відповідає характерній для даної 

верстви населення соціальній та географічній мобільності і не обмежує людей 

через майнову прив’язаність. В Україні вже існують проекти транзитних 

містечок на основі модульного тимчасового житла для внутрішньо 

переміщених осіб, однак їх основною проблемою є відсутність повноцінної 

районної житлової інфраструктури, внаслідок бюджетності самих проектів, 

відсутності досвіду і обмеженості у фінансуванні міських і районних 

адміністрацій. Це негативно впливає на умови проживання людей, і не 
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дивлячись на досить низьку плату за проживання для самих переселенців, для 

бюджету міст це значне навантаження. До того ж таке обособлене розміщення 

не сприяє соціальній інтеграції переселенців до структури локальних міських 

громад (рис.3). 

 

Рис. 3. Транзитне містечко для внутрішньо переміщених осіб у Запоріжжі за 

німецьким проектом 

 

Висновки. Розташування тимчасового соціального житла на закинутих 

сільськогосподарських територіях, потенційно має вирішувати наступні 

проблеми: 

1. Часткове забезпечення зайнятості внутрішньо переміщених осіб; 

2. Часткове забезпечення продовольчих потреб внутрішньо переміщених 

осіб; 

3. Сприяння відновленню закинутих і занедбаних районів міст; 

4. Економія державних фінансів за рахунок певної автономності. 

За результатами аналізу особливостей розміщення тимчасового 

соціального житла для внутрішньо переміщених осіб  на територіях закинутих 

сільськогосподарських територій можна зробити висновок, що такий вид 

розселення переселенців вирішує багато проблем не тільки житлового 

характеру, а і соціального та економічного, оскільки надає таким житловим 

утворенням певної автономності у сферах забезпечення зайнятості населення і 

продовольчого забезпечення, що в свою чергу сприяє економії і раціональному 

розподіленню державних фінансів, призначених для вирішення проблеми 

внутрішньо переміщених осіб. Такі проекти до того ж відповідають тенденціям 

до зміни функціонального призначення занедбаних територій у контексті 

сучасної містобудівної практики і тому мають позитивно впливати на розвиток 

українських міст. 
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Аннотация 

В данной работе приведены результаты исследования особенностей устройства 

временного социального жилья для внутренне перемещенных лиц на территориях, 

предназначенных в прошлом, для сельскохозяйственных нужд, однако таких, что сейчас 

свою функцию не выполняют, через определенные социально-экономические факторы и 

вызванное ими изменение функциональных зон территорий, на которых они расположены. 

Ключевые слова: Временное жилье, устойчивое расселение, внутренне перемещенные 

лица, модульное жилье. 

Abstract 

This work presents the results of research the system features of temporary social housing for 

IDPs in areas that in the past were using for agricultural purposes, but currently their functions are 

not performed because of certain socio-economic factors and as result changing functional zones of 

areas where they are located.  

Keywords: temporary housing, sustainable resettlement of internally displaced persons, 

module houses. 

Lychany N., Avdieieva N. 

Features of temporary social housing for internally displaced persons in areas 

that in the past were using for agricultural purposes. 
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Анотація: у статті проаналізовано підходи до збереження та реставрації 

пам’яток архітектури оборонного призначення України.  

Ключові слова: реставрація, пам’ятки архітектури, оборонна архітектура, 

дискретна реставрація. 

 

Постановка проблеми. Архітектурні споруди в процесі експлуатації 

потребують уваги. Необхідно періодично проводити обстеження стану будівлі, 

ремонтувати пошкоджені, або заміняти непридатні елементи. Необхідність 

відновлення диктується, насамперед, утилітарними потребами, бо кожна 

будівля була створена для певної функції і поки ця функція відповідає потребам 

суспільства, існувала потреба й у самій будівлі. Раніше архітектори та 

реставратори вирішували проблему реконструкції шляхом відновлення 

будівель та пристосування їх до інших, сучасних потреб. Стилістичні 

особливості будівлі найчастіше не зберігались, зовнішній вигляд відповідав 

естетичним уявленням та будівельному досвіду майстрів, що виконували 

реставраційні роботи.  

Серед архітектурної спадщини України особливе місце займають пам’ятки 

оборонної архітектури. Ці споруди є цінними історичними документами, що 

відображають культуру народу, його патріотизм та боротьбу за незалежність. 

Найчастіше оборонні пам’ятки архітектури, що збереглися, в населених 

пунктах України, є ключовими складовими містобудівної структури, в багатьох 

випадках - композиційними центрами міського середовища. 

Сучасний стан багатьох пам’яток оборонної архітектури України є 

незадовільним. Будівлі втратили свою функцію і в основному зберігаються 

тільки як свідчення історичних подій минулого. Більшість пам’яток 

знаходиться у напівзруйнованому стані, та не виконують жодних сучасних 

функцій, що призводить до їх подальшому руйнуванню. Деякі з цих об’єктів, 
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що вже відреставровані, чи знаходяться на стадії реконструкції, передбачається 

використовувати для музейних та культурних функцій.  

Пам’ятки оборонної архітектури потребують проведення ремонтно-

реставраційних робіт, а також нового функціонального наповнення після їх 

реставрації. Проблема реставрації та сучасного використання оборонних 

історичних споруд в період широкої зацікавленості суспільства історією та 

культурою свого народу є актуальною та невідкладною. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій з теми. Методи реставрації та 

види реставраційних робіт, в тому числі деякі форми реставрації пам’яток 

оборонного зодчества виявлені в працях А.В. Лесика [2], В.О. Заболотного [1], 

І.І. Глємжи, В.К. Косточкіна, С.С. Под’япольського[3] та ін.. 

Метою дослідження є визначення підходів до відновлення пам’яток 

архітектури України оборонного призначення та їх демонстрація на прикладі 

Замку князів Острозьких у місті Старокостянтинові. 

Основна частина. Важливою умовою для збереження та використання 

пам’ятки архітектури є активне включення його в життя сучасного суспільства. 

Реалізація сказаного може досягатися двома шляхами: завдяки підкресленому 

виявленню художньої та історичної цінності пам’ятки (реставрація) та завдяки 

наділенню його практичною функцією (пристосування).  

 Кожна епоха в розвитку реставрації мала свій основний метод для 

виконання робіт. У період оновлення архітектурних пам’яток головним 

методом до XIX ст. був метод так званої «підстановки». Замість старого або 

зруйнованого будинку «підставляли» новий, якому надавались функції 

стародавньої пам’ятки архітектури зі збереженням її меморіального чи 

загальнокультурного значення. У міру усвідомлення суспільством цінності 

пам’яток архітектури метод підстановки витісняється емпіричним методом. 

Суть цього методу полягає в тому, що реставратор, усвідомлюючи цінність і 

значення старовинних споруд, намагається підтримати їх ремонтом, працюючи 

в кожному конкретному випадку інтуїтивно. Внаслідок цілої низки громадсько-

соціальних та загальнокультурних подій наприкінці XVII ст. формується зовсім 

нове ставлення до архітектурного надбання. Було відкрито епоху реставрації 

старовинних споруд, які розглядалися не тільки у вузькому утилітарному 

значенні, а і як споруди, що мають свою історію, культурну та стильову 

цінність. Розвиток реставрації дав змогу французькому теоретикові й 

реставратору Віоллє де Дюку твердити, «що реставрація як вид діяльності 

архітектора стала зовсім новою» [3]. 

Протягом століть архітектори та реставратори використовували різні 

наукові методи реставрації та пристосування об’єктів. Так, в першій половині 

ХІХ ст. двома основними напрямками реставрації були: 
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Рис. 1. Замок Карлштейн. Реставрація 

Рис. 2. План міста Старокостянтинова 

 (1794 р.) 

1) «художня» реставрація, що передбачала відновлення об’єктів для 

створення ілюзії достовірності об’єкта; 

2) «нове використання» об’єктів, надання їм нової функції, наприклад 

обмеженої музейної чи житлової. 

Французький вчений 

Е.Е. Віоллє ле Дюк заклав 

теоретичні основи з питань 

реставрації, де  забезпечувалась 

стилістична чистота 

архітектурної пам’ятки. Цієї 

теорії дотримувалися майже всі 

реставратори другої половини 

ХІХ ст. країн Західної Европи. 

Віоллє ле Дюк здійснив 

реставрацію оборонних стін 

міста Каркассона та замку 

П’єрфон біля Парижа. В його 

роботах використання об’єктів 

у вигляді архітектурної 

експозиції розглядалось як 

другорядна задача, яка 

доповнювала та 

підпорядковувалась рішенню 

загального об’єму пам’ятки.  

В кінці ХІХ ст. 

спостерігається підсилення 

тенденцій забезпечення чітко 

витриманого стилю первинних 

основ пам’ятки оборонного 

зодчества та максимальне їх 

експонування в процесі 

подальшого використання. 

Таким прикладом є реставрація замку Карлштейн у Чехії (рис.1).  

Щодо ХХ століття, то в цей період було розроблено наукове поняття 

сутності реставрації як певного методу, який, використовуючи різні види 

реставраційних робіт та їх поєднання, діє в залежності від конкретних 

особливостей історичної пам’ятки.  
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Рис. 3. Наріжна вежа Замку Острозьких 

(сучасний вигляд) 

Рис. 4. Пропозиція щодо реставрації Замку 

Острозьких 

Михайловський Є.В. називає п’ять таких методів: консервація (передбачає 

запобігання подальшому руйнуванню та укріплення пам’ятки без зміни її 

загального фізичного об’єму), фрагментарна реставрація (часткове 

розширення консерваційного 

методу, яке ставить за мету 

більш повне виявлення 

особливостей архітектури 

пам’ятки, її конструкцій та  

історії будівництва), цілісна 

реставрація (повне відновлення 

всієї пам’ятки, або її необхідної 

частини), інтерпретація та 

ревалоризація[3] .  

Творчий розвиток наукових 

принципів 

реставрації і 

пристосування 

пам’яток призвели 

до виникнення на 

початку 70-х років 

теорії «дискретної 

реставрації». 

Дискретна 

методика – це 

реставраційний 

процес, розділений 

на окремі види та методи реставраційних заходів. Поєднання різних методів 

реставрації пам’яток дає можливість пристосовувати старовинні споруди до 

сучасних потреб за допомогою одного з методів: комплексно, поетапно, з 

використанням макетування. Запропонована методика пристосування пам’яток 

архітектури дає можливість здійснювати повну реставрацію старовинних 

споруд, які збереглися, реставрацію окремих об’єктів у зруйнованих 

комплексах, консервацію зруйнованих пам’яток або їхнє відновлення [2]. 

Характерним прикладом дискретної реставрації є місто Старокостянтинів 

Хмельницької області, в якому головним елементом історичного центру є 

Замок князів Острозьких. Старокостянтинів відноситься до малих історичних 

міст України і в ньому знаходяться п’ять архітектурних пам’яток  

національного значення і пам’ятки місцевого значення, серед яких особливе 
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місце займає Замок князів Острозьких. Територія замку мала вигляд 

видовженого трикутника, дві сторони якого омивалися водою, а третя, коротша, 

межувала з територією міста. Саме з цієї сторони замок мав посилені оборонні 

межі (рис.2). 

Від міста фортеця була відокремлена глибоким ровом, заповненим водою. 

З боку замку канал був обкладений валом зі зручними бастіонами для гарматної 

стрільби. Вхід до замку охороняла в'їзна брама, оснащена дерев'яним мостом на 

кам'яних опорах. З обох боків до них прилягали потужні кам'яні фортечні. У 

північному мурі знаходився арковий отвір, захищений гратами. Фортечний мур 

сполучав п'ять веж, що охороняли фортецю.  

На сьогодні, зберіглася лише Наріжна вежа (рис.3). Зовні вона кругла у 

основі, а східним боком примикає до південно-східного торця замку. Башта 

споруджена у комплексі замку і має форму неправильного півкола. 

Двоповерхова вежа має підвал, поверхові приміщення перекрито хрещатим 

склепінням. Бійниці другого поверху башти подібні до вікон, розташованих у 

шаховому порядку. Башта оздоблена ренесансними елементами. 

Мурований замок також двоповерховий, має великий підвал. В замку 

помітне характерне для середньовіччя поєднання у житлових приміщеннях 

побутових і оборонних функцій.  

Висновки. 

Сучасна практика й 

теорія реставрації пам’яток 

архітектури підтверджена 

майже двовіковою теорією 

архітекторів-реставраторів та 

вчених суміжних 

спеціальностей. Теорія 

дискретної реставрації у наш 

час стала основною, оскільки 

всебічно враховує обставини 

та вимоги застосування 

різних видів реставрації для 

різного типу пам’яток 

архітектури. Дискретна 

методика рекомендується у випадках реставрації пам’яток з різним ступенем 

збереженості. 

 На прикладі Замку князів Острозьких можна прослідкувати ефективність 

дискретного методу реставрації. Проведена цілісна реставрація палацу 

Острозьких, Південної оборонної башти, дзвіниці та Троїцької церкви, 

Рис. 5. Пропозиція щодо реставрації Замку 

Острозьких 
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фрагментарна реставрація в’їзної оборонної вежі та консервація оборонних 

мурів (рис.4, 5). 

Замок на сьогоднішній день знаходиться в стані реставрації. Пропонується 

на його території створити історичний, музейний, культурний, громадський та 

рекреаційний центр, який може стати головним елементом туристичної 

інфраструктури міста та області. 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АПАРТ-ОТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: рассмотрена характеристика апарт-отелей и основные аспекты 

проектирования временного жилья для индивидуализации использования 

контингентом потребителей на который они рассчитаны. В статье подробно 

анализируются преимущества проектирование апарт-отелей с обеспечением 

обслуживания инфраструктурой и высоким уровнем проживания. 

Ключевые слова: апарт-отель, жилье, проектирование, композиция, 

формирование. 

 

Постановка проблемы. Сегодня, в условиях роста конкуренции на рынке 

гостиничных услуг, многие предприниматели ищут новые пути развития 

гостиничного бизнеса. В частности, одним из наиболее перспективных 

направлений гостиничной индустрии ныне считают апарт-отели. В связи с этим 

появляется потребность в реализации комплексного подхода к проектированию 

архитектурно-планировочных решений зданий отелей, требующих 

оптимизации при совместном функционировании жилой зоны и 

инфраструктуры, которая ее обслуживает. 

Апарт-отели сначала создавались в местах отдыха как жилье для семей, 

которые должны были «жить» в квартире, а не в отеле. Апартаменты будут 

представлять собой "дом отдыха", где есть обслуживание. 

Анализ последних исследований и публикаций по теме. Анализ мировых 

современных тенденций развитие проектных решений апарт-отелей с обеспечением 

надлежащего обслуживания рассматривались такими архитекторами и 

инженерами, как Ронштедт М. [2], Круль Г. [3], Л. Б. Великовский, 

Н.Ф. Гуляницкий, В. М. Ильинский [4].  

Цель исследования – виявление перспективных архитектурно-

планировочных решений апарт-отелей в соответсвии с их функциональными и 

технологическими особенностями.  

Основная часть. Апарт-отели (или апартамент–отели) – одна из новейших 

тенденций в мировом гостиничном бизнесе. Как следует из названия, апарт-

отели создаются по принципу апартаментов. Суть апартамент–отеля 

заключается в том, что покупателям приобретаеся гостиночный номер с целью 
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получения дохода от его эксплуатации (сдача в аренду), а также есть 

возможность его использование несколько недель в году для собственного 

проживания. При этом все заботы по обслуживанию гостиночного номера, его 

меблирование и поиск постояльцев берет на себя управляющая компания. 

Этот тип отеля считается одним из самых сложных объектов гражданского 

строительства. При проектировании апарт-отелей необходимо учитывать 

следующие требования: 

1) сочетание в едином объеме жилья и коммерческой недвижимости; 

2) обеспечение высоким качеством обслуживания социальной и 

развлекательной инфраструктуры; 

3) инженерные и технологические особенности проектирования каждой из 

зон, требующих оптимизации при совместном функционировании; 

4) при разработке проекта кроме архитектора, инженера и дизайнера, 

нужно учитывать расчеты маркетолога для с обеспечения рационального 

функционирования объекта; 

5) концептуальный подход к проектированию. 

Сложность проектирования апартамент-отеля лежит в логистической 

плоскости. На одной территории должны располагаться несколько 

функциональных зон, в частности – номерной фонд гостиницы, жилой фонд 

апартаментов с ориентацией на долгосрочное проживание и инфраструктурные 

зоны: ресторан, зона отдыха, лобби и пр. Разделение в пространстве потока 

жителей, гостей и персонала – основа успешности функционирования апарт-

отеля. С одной стороны, предъявляются повышенные требования к логистике 

из-за обилия обслуживающего персонала, который обеспечивает бесперебойное 

жизнеобеспечение отеля 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Но более важной 

задачей является обеспечение комфорта долгосрочного проживания. 

Для правильного и целесообразного проектного решения объекта нужно 

учитывать особенности функций временного жилья, в сочетании со всей 

инфраструктурой обслуживания отеля [1]. При проектировании также следует 

учитывать типы апартаментов в зависимости от качества предоставляемых 

услуг. От этого зависит площадь проектируемого номерного фонда и его 

архитектурно-планировочное решения: количество комнат, качества 

обслуживания, комфорта и т.д. 

 Апартаменты типа A (студио), как правило, имеют одну комнату и 

совмещенную с кухней зал-гостиную. Площадь: 40-45 кв.м., принимают от 2 до 

4 человек. 

 Апартаменты типа B включают две отдельные спальные комнаты, 

гостиную и кухню. Площадь: 60-90 кв.м., принимают от 2 до 6 человек. 

 Апартаменты типа С состоят из трех-четырех отдельных комнат, зала-
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гостиной, столовой и кухни. Площадь: более 100 кв.м., принимают до 

12 человек. 

 Апартаменты класса люкс – это роскошные номера в пентхаусах, 

отдельные виллы или резиденции. Они состоят из двух и более комнат, имеют 

личную прислугу, максимально большой выбор услуг, собственные бассейны, 

дворецких и так далее. В апарт-отелях такие номера, как правило, называются 

«президентскими апартаментами». 

При проектировании следует учитывать индивидуализацию пространства 

и высокий уровень сервиса отеля. Апарт-отели выгодно отличаются от 

обычных гостиниц тем, что предлагают не стандартный набор вариантов для 

проживания, а полностью пригодные для жизни квартиры. 

Для эффективной планировочной организации различные помещения 

апартаментов нужно группировать по функциональным признакам, 

позволяющим организовать между ними чёткие технологические взаимосвязи, 

отвечающие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям в 

сочетании с удобством эксплуатации гостиницы, а также повышающие 

комфорт проживания в ней. 

Сложность организации правильной взаимосвязи различных помещений 

состоит ещё и в том, что проживающие в гостинице не должны видеть 

повседневную работу всех вспомогательных служб. Потому функциональные 

схемы гостиниц строятся с учётом сложных технологических процессов, 

протекающих в гостиницах.  

Для функциональной организации гостиницы существенное значение 

имеет количество входов в здание. Гостиницы большой вместимости и 

высокого уровня комфорта обычно имеют не менее 3-4 входов. Гостиницы 

малой вместимости нередко ограничиваются двумя входами в здание (главным 

и в служебно-бытовое помещение), а также погрузочно-разгрузочной 

площадкой в хозяйственном дворе. 

Особенности проектирования объекта зависят от функционирования отеля 

в будущем. На первый план выступают два преимущества, которые отличают 

апартамент-отель от аренды обычной квартиры и делают его ближе к 

гостинице. Во-первых, в апарт-отеле используется традиционная для обычных 

отелей схема бронирования номеров. Клиент может заказать апартаменты, 

просто позвонив на «ресепшн». Во-вторых, при бронировании номера от 

постояльца не нужно заключать официальный контракт и степень его 

ответственности определяется базовыми правилами апарт-отеля. К тому же, в 

апартамент-отелях постоялец может получить расчет в любое удобное для него 

время. 

Основные принципы, принимаемые во внимание при проектировании и 
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сооружении здания апарт-отеля: 

1. Здание (или комплекс зданий) должны органически вписываться в 

окружающую среду, сохраняя особенности городского или сельского 

ландшафта; 

2. Следует учитывать природно-климатические факторы, температуру и 

влажность воздуха, количество осадков, скорость и направление ветра и пр.; 

3. Планировка здания должна обеспечивать рациональную организацию 

обслуживания и соответствующий комфорт проживающим, отвечать 

функциональным требованиям (удобство подъезда к зданию); 

4. Здание должно соответствовать эстетическим, техническим, санитарно-

гигиеническим, экологическим нормам. Следует предусматривать возможность 

реконструкции здания; 

5. Архитектурное, конструктивное и планировочное решения здания 

должны обеспечивать оптимальное соотношение затрат на его эксплуатацию и 

доходов от предоставления услуг гостиничного предприятия; 

6. При проектировании здания определенную роль играют рекламные 

соображения: обеспечение оформления фасада, подчеркивающего 

престижность гостиницы, информирование о преимуществах определенного 

направления (самая высокая гостиница, самая экзотичная гостиница и т.д.). 

В апарт-отеле помимо тех же сложных технологических процессов важен и 

комфорт при длительном проживании, который обеспечивает планировка 

номера с кухонной зоной, приближенная к городской квартире, а также 

разнообразие зон отдыха, отвечающих множеству требований (рис.1). 

 

Рис. 1. Концепция планировки территории и фасадного решение 

апартамент-отеля в городе Душанбе, «Vesco construction», 2016 г. 

 

Планирование отеля должно отвечать всем требованиям проектирования 

постоянного жилья. Некоторые постояльцы апарт-отелей живут в них годами, 

так как в апартаментах создаются практически домашние условия проживания. 

При проектировании планировки и застройки следует учитывать: 
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- интенсивность использования территории, приспособленную  для центра 

города, городских узлов, примагистральных и межмагистральных территорий; 

- количественное соотношение территорий; 

- требования охраны памятников истории и культуры, сохранения 

исторической планировки и застройки; 

- требования охраны окружающей среды и территорий природного 

комплекса (ПК); 

- санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности. 

С учетом обязательных проектных решений апарт-отелей можно 

определить преимущества и целесообразность проектирования данного типа 

жилья: 

- экономичность апартаментов (поскольку оплачивается стоимость 

апартаментов, а не количество проживающих, номер большей площади 

обходится дешевле, чем номер в гостинице аналогичного уровня) 

- более высокая степень независимости гостей (они не привязаны к 

расписанию завтраков, обедов и ужинов, могут готовить пищу в своих 

апартаментах или пользоваться услугами ресторана; имеют возможность 

приглашать гостей и возвращаться в любое удобное для них время); 

- апартаменты в апарт-отеле, как правило, существенно больше по 

площади, чем номера в обычной гостинице; 

- апарт-отели более удобны для размещения жильцов при долговременном 

пребывании. 

Выводы. Как видно из зарубежного опыта, строительство апарт-отелей- 

достаточно перспективное в крупных деловых городах. С помощью 

архитектурно-планировочных решений главным преимуществом апартамент-

отелей является соблюдение баланса между личной свободой гостей и 

достаточным для обеспечения их комфортного пребывания уровнем сервиса с 

обеспечением безопасности временного или долгосрочного проживания. 

Архитектурный проект апарт-отеля основывается на рациональном 

функциональном зонировании пространств и их правильной взаимосвязи. 

В связи с привлекательными преимуществами использования, связанные с 

архитектурно-планировочным решением, апарт-отели стоит предпочтительнее 

в качестве длительного места проживания: от месяца до нескольких лет. С 

ростом обьема спроса, апарт-отели становятса одной из наиболее актуальных 

сфер в гостиночном бизнесе для предпринимателей.  

Этим исследованием начинается разработка магистерской диссертации. 

Одним из ключевых аспектов является выявление планировочных 

особенностей и разработка перспективных архитектурно-планировочных 

решений при проектирование апарт-отелов. 
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Анотація 

Розглянуто характеристика апарт-готелів і основні аспекти проектування 

тимчасового житла для індивідуалізації використання контингентом 

споживачів на які вони розраховані. У статті докладно аналізуються переваги 

проектування апарт-готелів з забезпеченням обслуговування інфраструктурою і 

високим рівнем проживання. 

Ключові слова: Апарт-готель, житло, проектування, композиція, 

формування. 

Abstract 

The characteristics of apart-hotels and the main aspects of the design of 

temporary housing are considered for individualizing the use of the consumers by the 

contingent to which they are calculated. The article explores in detail the advantages 

of designing an apart-hotel with the provision of infrastructure services and a high 

standard of living. 

Keywords: apart-hotel, housing, design, composition, formation. 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА, ЯК УМОВА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА 

ПІШОХОДІВ НА ПЕРЕТИНАХ  

МІСЬКИХ МАГІСТРАЛЕЙ 

 

Анотація: наведені рекомендації щодо розрахунку однієї машино-години 

для обліку втрат від транспортних затримок, виходячи з величини валового 

регіонального продукту, як базового показника економічної оцінки визначення 

принципу організації руху транспорту та пішоходів на перетинах міських 

магістралей. 

Ключові слова: інженерно-планувальне рішення, перетин, вартість 

затримок. 

 

Існуюча система перевезень передбачає перевезення залізничним, 

автомобільним, авіаційним, водним та ін. видами транспорту. Статистичні дані 

показують, що в Україні основні обсяги вантажо- і пасажироперевезень 

виконуються залізничним і автомобільним транспортом. 

Роль  автотранспортного сектора в економіці значна, причому не тільки в 

кількісному виразі (пасажиро- та вантажоперевезення), а і в економічному 

плані, оскільки розвинений автотранспорт є джерелом багатства держави. 

Розвиток автотранспорту сприяє зростанню економіки безпосередньо і є 

драйвером інших галузей. Мультипликативний вплив розвитку автотранспорту 

на економіку відбувається через численні механізми, наприклад, шляхом 

надання територіального доступу до місць праці, логістики виробництва, 

збільшення ринкової площі – все це призводить до зростання національного 

доходу і соціального комфорту. Цей вплив полягає у тому, що розвиток 

автомобільного транспорту фінансує інші державні витрати, такі як соціальне 

забезпечення, систему освіти та ін. 

Автомобільний транспорт має незаперечні соціально-економічні вигоди, 

які часто недооцінюються на відміну від його негативних наслідків. 

Економічна ефективність міського транспорту залежить від умов 

організації руху транспорту та пішоходів на вулично-дорожній мережі міст. 

Вулично-дорожня мережа міста створює і стимулює позитивну синергію 

шляхом надання громадянам та бізнесу доступу до можливостей за рахунок 

мінімізації транспортних витрат. Розвиток транспорту, особливо 
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автомобільного, скорочує відстані, сприяє розвитку торгівлі, покращує 

пересування людей і товарів і призводить до загального більш високого рівня 

життя. Тому ефективна система автомобільного транспорту має важливе 

значення для поліпшення якості життя і економічного розвитку будь-якої 

країни. Валовий національний продукт – це показник економічного розвитку 

держави. Існує кореляція між транспортним пробігом та валовим національним 

продуктом.  

На рис.1 та рис.2 надана питома вага різних видів транспорту у пасажиро- 

та вантажоперевезеннях в Україні, виходячи з об’єму пасажиро-кілометрів та 

об’єму тонно-кілометрів. На рис.3 та рис.4 представлена питома вага об’єму 

пасажироперевезень, виходячи з кількості відправлень (перевезень) пасажирів 

за видами транспорту загального користування та питома вага 

вантажоперевезень, виходячи з кількості відправлень (перевезень) вантажів за 

видами. З цього вочевидь, що залізний транспорт перевозить вантажі та 

пасажирів на більш дальні відстані, а, виходячи з кількості вантажів та 

пасажирів, тобто  за кількістю відправлень, автомобільний транспорт займає 

домінуюче положення.  

Аналіз рівня розвитку транспорту з точки зору частки у вантажо- і 

пасажироперевезеннях України, дав наступні результати. Згідно статистичних 

даних Державної служби статистики України частка автомобільного 

транспорту у 2014-2016 рр. складала майже сталу величину - 11% вантажообігу 

в країні (млн.ткм) і 40% пасажирообороту (млн.пас.км), на залізничний 

припадало 60% і 34% відповідно (рис.1 і рис.2). 

  

 

 

Рис.1. Динаміка пасажирських перевезень різними видами транспорту у 2014-2016 рр. 

 

Однак, як було вже відмічено, якщо залізничним транспортом 

переміщаються вантажі і пасажири на далекі відстані, то за обсягом вантажів 

(по відправленням) і кількості пасажирів (по посадкам) автоперевезення 
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випереджають всі види транспорту. На частку автотранспорту припадає за той 

же період теж сталі частки - приблизно 72% вантажо- і 45% 

пасажироперевезень, а на частку залізничного - 25% і 12% відповідно (рис.3 і 

рис.4). Тобто, на короткі відстані альтернативи автотранспорту по вантажо- і 

пасажироперевезенням на сьогодні в Україні  немає. 

 

Рис.2. Динаміка вантажних перевезень різними видами транспорту у 2014-2016 рр. 

 

 

Рис.3. Динаміка відправлень (перевезень) пасажирів за видами транспорту загального 

користування у 2014-2016 рр. 

 

 

Рис.4. Динаміка відправлень (перевезень) вантажів за видами транспорту у 2014-2016 рр. 
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Важливим показником економічної складової ефективності вантажних та 

пасажирських перевезень є витрати часу на ці перевезення. 

Оскільки автомобільний транспорт має значущу роль в економіці 

держави, стає необхідним враховувати це в організації транспортних 

перевезень. Скорочення часу вантажо- та пасажироперевезень автотранспортом 

має наступні економічні переваги для бізнесу:  

 зниження  вартості транспортування вантажів та готової продукції; 

 зниження витрат на робочу силу за рахунок більшої 

продуктивності; 

 зниження вартості транспортних витрати з дому до місця 

прикладання праці; 

 зменшення кількості складів через збільшення площі, яка може 

обслуговуватися; 

 зниження складських запасів за рахунок поліпшення доступності до 

постачальників; 

 можливість застосовувати  планування виробництва і продажі 

"точно в термін". 

Зменшення часу транспортних перевезень також тягне за собою 

збільшення оборотного капіталу для інвестування в  виробничу діяльність. 

Підвищення доступності збільшує вартість землі (привабливість для інвесторів 

визначає доступність для постачальників, працівників та споживачів до 

об’єктів). 

Таким чином, мінімізація транспортних витрат пов’язаних зі скороченням 

часу транспортних перевезень є базовою умовою оцінки ефективності роботи 

міського транспорту. 

Ефективність використання міського транспорту безпосередньо пов’язана 

з умовами організації руху транспорту та пішоходів на вулично-дорожній 

мережі міста. Обґрунтування принципів організації руху транспорту є 

важливим питанням, яке формує якісні умови життєдіяльності міста. Окремим 

питанням для формування вулично-дорожньої мережі міста є найбільш складні 

вузли, які виконуються у різних рівнях. 

При обґрунтування доцільності реконструкції, або влаштування перетинів 

магістралей в різних рівнях у вітчизняній практиці виконується техніко-

економічне обґрунтування доцільності на підставі загальноприйнятої методики. 

Затвердженої методики для цього на державному рівні на сьогодні, нажаль, 

немає і це породжує як варіативність методик, так і довільне застосування 

вартісних показників і, відповідно, веде до отримання необ’єктивного 

результату. 
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В основу прийнятого сьогоднішнього алгоритму розрахунку доцільності 

влаштування перетинів покладена логіка підвищення пропускної здатності 

вулично-дорожньої мережі, безпеки руху та зменшення часу проходження 

перетинів міських магістралей автомобільнім транспортом. Тому основним 

економічнім показником у визначенні доцільності проведення реконструкції 

(будівництва) є економія часу помножена на вартість 1-ї машино-години. Зміст 

показника вартості 1-ї машино-години, тобто правильне визначення вартості 

затримки транспорту є найголовнішім у цьому розрахунку. Вважаємо, що 

найбільш відповідним вартісним показником при визначенні вартості 1-ї годині 

затримок транспорту у дорозі є показник валового регіонального продукту 

(ВРП) на одну особу, як такий, що відповідає сенсовому навантаженню. 

Причому, обов'язково і це, принципово, у кожному конкретному випадку, 

показник повинен розраховуватися по регіону зони тяжіння об’єкту, що 

проектується. Усвідомлюючи нюанси визначення вартості затримки в дорозі 1-ї 

години вантажного та пасажирського транспорту, вважаємо, що тільки 

прив'язка до ВРП дає уточнення розрахунку і більш об’єктивну оцінку втрат 

народного господарства від затримок у дорозі. Тим більше, що показники 

об'єму ВРП є офіційною цифрою, що визначається Державною службою 

статистики України. Для оцінки перспективних показників доцільно 

використовувати також офіційні показники прогнозу розвитку економіки, в т.ч. 

прогнозний розрахунок ВРП, який визначається Міністерством економічного 

розвитку та торгівлі України та схвалюється Кабінетом Міністрів України [2,3]. 

Ці показники носять офіційний характер, тому не припускають дискусій щодо 

їх визначення та використання.  

Валовий регіональний продукт (ВРП) - загальна величина доходу, 

отриманого економікою регіону в процесі виробництва. ВРП характеризує 

вартість вироблених у всіх галузях економіки товарів та послуг, призначених 

для кінцевого споживання, накопичення та чистого експорту. Валовий 

регіональний продукт - показник, що вимірює валову додану вартість, яка 

обчислюється шляхом виключення з сумарної валової продукції обсягів її 

проміжного споживання.  

Економічна ефективність будівництва перетинів магістралей в різних 

рівнях згідно з сьогоднішньою історично сформованою методикою 

встановлюється на основі тих економічних збитків, які характерні для перетину 

(непродуктивні затримки транспорту, втрати від дорожньо-транспортних 

пригод та ін.). Для прийняття рішення щодо влаштування перетину магістралей 

в різних рівнях рекомендується приймати варіант, у якого величина коефіцієнта 

ефективності капіталовкладень найбільша. 
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Для прикладу на рис.5 та рис.6 наведені дані за 2015 р. про об’єм ВРП по 

регіонам та об’єм ВРП по регіонам на одну особу. Як бачимо, сегмент м. Києва 

має найбільшу  величину на обох діаграмах. 

 

 

Рис.5. Валовий регіональний продукт у 2015 р. 

 

Якщо прийняти в розрахунок «регіональну» вартість 1-ї машино-години 

затримок, виходячи з валового регіонального продукту, виробленого в місті 

Києві у 2015 р. на одну особу, то вона складе 70 грн. 75 коп. 

Алгоритм розрахунку вартості 1 часу затримок наступний:  

Загальний об’єм ВРП поділений на кількість постійного населення м. Київ 

– 2,9 млн. осіб, збільшеного на кількість денного населення (0,3 млн. осіб) 

м. Києва та поділене на фонд робочого часу ( при 40-годинному тижні у 

2015 р. – 1995,0 годин), отримуємо 70 грн. 75 коп. на одну особу у годину. 

Величину ВРП на 1 особу доцільно застосовувати з урахуванням приведеного 

коефіцієнта завантаження 1 одиниці транспорту і структури потоку. 
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Розраховану величину вартості втрат 1 години можна також 

використовувати для оцінки  витрат від тимчасової непрацездатності та 

втрат від  летальних результатів при дорожньо-транспортних пригодах. 

 

 

Рис.6. Валовий регіональний продукт у 2015 р. (доля на одну особу) 

 

Проведені дослідження дають можливість зробити наступний висновок. 

1. Ефективна система автомобільного транспорту має важливе 

значення для поліпшення якості міського середовища і економічного розвитку 

будь-якої країни. 

2. В Україні на частку автотранспорту припадає 72% вантажо- та 

45%  пасажироперевезень (за завантаженнями і посадкам відповідно). 

3. Важливими показниками економічної складової ефективності 

вантажо- та пасажироперевезень є мінімізація витрат часу на ці перевезення. 

4. Найбільш відповідним вартісним показником затримок 

транспорту є показник валового регіонального продукту (ВРП) на одну особу. 
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5. Регіональна вартість однієї машино-години затримки розрахована 

для міста Києва у 2015 році - вона складала 71 грн. Цей показник повинен 

використовуватись щодо обґрунтування принципу  організації на перетинах 

вулично-дорожньої мережі і також оцінці інженерно-планувального рішення 

на перетинах міських магістралей у різних рівнях. 
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Аннотация 

Приведены рекомендации по расчету одного машино-часа для учета 

потерь от транспортных задержек, исходя из величины валового регионального 

продукта, как базового показателя экономической оценки определения 

принципа организации движения транспорта и пешеходов на пересечениях 

городских магистралей. 

Ключевые слова: инженерно-планировочное решение, пересечение, 

стоимость задержек. 

 

Annotation 

The practical recommendations on calculating one machine hour for taking into 

account losses caused by wasted time on the basis of the gross product amount, 

number of population and working time fund have been given. 

Key words: engineering and planning solution, intersection, cost of delays. 
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АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ  

ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ: 

інформаційно-цифровий модуль (рівень та контроль) 

 

Анотація: стаття присвячена методиці формування нового 

інформаційно-цифрового модуля у комплексній програмі архітектурно-

ландшафтної організації прибережних територій, дослідженню можливостей та 

доцільності його використання при сучасному містобудівному плануванні та 

керуванні прибережними зонами у контакті із природними водними об’єктами. 

Розглянуто ситуація для Києва. 

Ключові слова: прибережні території, архітектурно-ландшафтна 

організація територій, стратегія Розумних міст (Smart Cities), інформаційно-

цифровий модуль / інформаційно-цифровий рівень та контроль. 

 

Стан проблеми. Зміна клімату прямо впливає на природні ресурси, 

екосистеми і суспільства. Події останніх років свідчать про підвищення ризиків 

затоплення населених територій узбережжя: людство стикнулося із рядом 

стихійних лих, сила та частота яких має тенденцію до збільшення, із великими 

збитками та необхідністю подолання наслідків [1]. Міжнародний досвід щодо 

ліквідації наслідків від тайфунів та тропічних циклонів, що вразили планету на 

початку 21 століття, показав неадекватність існуючих підходів щодо керування 

прибережними зонами. їх невідповідної архітектурно-ландшафтної організації, 

відсутність дійсного контролю та правдивих своєчасних даних тощо. 

Отже, актуальність дослідження пов’язана перед усім із тенденцією 

стійкого розвитку урбанізованих територій, вимогами щодо покращення життя 

в сучасному мегаполісі, забезпечення надійного захисту територій від високої 

води та інших можливих стихійних лих, що пов’язують з погіршенням стану 

довкілля та ризиків, викликаних зміною клімату, залучення новітніх цифрових 

технологій до моніторингу ситуації та формуванні баз даних з метою їх 

ефективного використання при подальшому містобудівному розвитку поселень 

та районів тощо. Ці та інші актуальні питання, що постають в світі 

міжнародного досвіду й перед містами України, потрібно вирішувати зараз, 

розробляючи конкретні практичні підходи, методи та рекомендації щодо їх 

реалізації. 
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Формування цілей статті. Стаття присвячена дослідженню можливих 

шляхів вдосконалення існуючих містобудівних підходів щодо планування та 

керування прибережними зонами. В статті запропоновано вдосконалення 

комплексної програми архітектурно-ландшафтної організації прибережних 

територій на базі розробки нового модулю інтегрованої спеціалізації для смарт-

інфраструктури щодо цих територій, створення інформаційно-цифрового рівня 

керування ними, контролю та збору даних, заощадження витрат водних 

ресурсів, екологічного захисту та підтримки еко-систем природних водних 

об’єктів та інші питання в загальній стратегії Розумних Міст (Smart Cities).  

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Інформаційно-цифровий модуль в комплексній програмі 

архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій. 

В сучасній містобудівній та ландшафтній практиці прибережні території 

необхідно розглядати як єдиний територіальний масив, що потребує 

комплексної стратегії подальшого розвитку, націленої на вирішення сучасних 

проблем розселення у відповідності до критеріїв екологічного та сталого 

розвитку, адаптації до зміни клімату, відповідальному використанню 

природних ресурсів та поліпшенню якості життя населення, надання належного 

захисту заселених територій від можливих стихійних лих тощо. Головними 

принципами їх сучасного планування мають стати басейновий підхід, 

комплексність прийняття рішень, найсучасніший гідротехнічний захист, на 

основі якого розробляються всі подальші заходи стосовно удосконалення 

архітектурно-ландшафтної організації міських прибережних зон – 

функціонально-планувальні, ландшафтно-композиційні, історико-культурні, 

інформаційно-цифрові [2, 3] (Рис. 1).  

Методика «ековідповідального» проектування має базуватися на 

системному підході до вирішення питання сталого розвитку даних територій в 

загальній системі «місто–природна складова». Архітектурно-ландшафтна 

організація прибережних зон на основі методичних підходів програми заходів, 

викладених вище, має розглядатися як відкрита система для можливості 

подальшого удосконалення, відкритості та мобільного корегування проектних 

рішень у відповідності до сучасних вимог. Поетапне планування та послідовна 

реалізація різних заходів, передбачених програмою дій та розробленими на її 

основі проектними пропозиціями, може стати саме тим механізмом, який 

потребує сучасна містобудівна ситуація [2, 3]. 
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Одним із перспективні напрямів розширення програми архітектурно-

ландшафтної організації прибережних територій у місті повинен стати модуль 

інтегрованої спеціалізації для смарт-інфраструктури щодо прибережних 

територій, модуль інформаційно-цифрового контролю та керування ними як 

частина Розумних (Smart) рішень для міста. 

 

Методика розроблення інформаційно-цифрового модуля 

комплексної програми архітектурно-ландшафтної організації прибережних 

територій 

Місто у 21 столітті володіє потужним інформаційним потоком, що 

утворюється великою кількістю цифрових даних. З кожним днем кількість 

даних зростає. Цифрові технології формують новий «функціональний рівень - 

потік» над містами, нову цифрову систему у місті, з якою городянин контактує 

кожного дня. Наявність цифрових технологій, великого об’єму цифрових 

даних, що генерується мешканцями мегаполісів щоденно, має 

використовуватися для моніторингу ситуації у містах, збору правдивих даних, 
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опитування мешканців, заощадження витрат водних ресурсів тощо. Всі ці дані 

можуть бути враховано в загальній теорії Розумних Міст (Smart Cities), що б 

приносити реальну користь та допомогу в прийнятті рішень та інформуванні 

населення щодо міських природних водних об’єктів та зон їхнього впливу.  

Методика розроблення інформаційно-цифрового модуля комплексної 

програми архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій має 

наступні етапи: - проведення всебічного аналізу; - конкретизація цілей й, 

відповідно, головних завдань; - формування пропозицій та рекомендацій, 

оцінка їх впливу на проектні рішення та процес (у взаємозв’язку 

«варіантативність - проект- реалізація»); - визначення перспективних напрямів 

розвитку; - моніторинг ситуації: контроль та керування.  

Аналіз стосується загальних даних щодо стратегії Розумних Міст (Smart 

Cities), стану проблеми для Києва, реалізованих проектів у світі та в Києві тощо. 

Аналіз загальних даних щодо стратегії Розумних Міст (Smart Cities). 

Загально прийняти підходи до стратегії Розумних міст Європи на 

сучасному етапі окреслені в «Стратегічному плані впровадження 

Європейського Інноваційного Партнерства з розумних міст та громад», який 

було затверджено Єврокомісією 14 жовтня 2013р [4]. Цей документ розкриває 

принципи та найкращі способи застосування інноваційних ідей та технологій, 

різноманітні можливості їх інвестування та переваги для міст та громад, 

завдяки яким вони стають більш привабливими для життя та бізнесу.  

В рамках цієї програми можна виділити найбільш пріоритетні завдання, 

пов’язані з впровадженням Розумних Міст, починаючи від Розумного 

використання ресурсів, через Розумну енергетику до Розумного способу життя 

та здорового середовища. Ці напрями розвитку, що зазначені на термін до 2030 

року, доповнюють інші проекти та цілі розвитку міст, завдяки чому значно 

поліпшується взаємодія та координації між підрозділами та організаціями, що, 

в свою чергу, призводить до найкращих результатів їх впровадження. 

Аналіз стану проблеми для Києва. Ситуація у Києві складається на 

користь розробки та впровадженню таких рішень. У листопаді 2016 р. КМДА 

розроблений та обговорений оновлений варіант Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року [5], в якому запроваджено реалізація передових світових практик 

Smart City [5, стор.10], (Рис. 2), а серед пропозицій щодо Екополітики та 

охорони довкілля [5, Сектор 2.5, стор.81] запропоновано впровадження 

сучасної системи контролю за станом довкілля (пункт 1.2) та створення 

геоінформаційної системи природно-заповідних територій та об'єктів м. Києва 

(пункт 1.5), які можуть стати ланками Смарт рішень для міста Києва щодо 

територіально-єдиного масиву прибережних територій в найближчому 

майбутньому.  
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Рис. 2. Блок-схема підходу до розробки нової Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року, за [5]. 

 

В світі положень Стратегії КМДА планується розробка цільової 

Програми відновлення водних об’єктів міста, що має відповідати вимогам 

Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу [6]. 

Аналіз реалізованих проектів у світі та в Києві.  

Зараз існують окремі зразки позитивного досвіду – водний менеджмент, 

захист від повеней, моніторинг ситуації навколо водойм тощо. З цієї точки зору 

дуже цікавим є приклад відкритої, керованою громадою платформи PetaJakarta. 

Цей проект розроблений з метою збору та розповсюдження стосовно паводків 

та критичних станів водної інфраструктури міста Джакарта. Ця інформація, що 

розміщується за допомогою Twitter, збирається, оброблюється та 

розповсюджується серед мешканців Джакарти у режимі реального часу [7, 8]. 

Розроблені «смарт» рішення для Києва.  

Kyiv Smart City. В Києві впроваджено розумне рішення для міста: 

ініціативна група Kyiv Smart City розробила детальну дорожню карту до 2020 

року щодо реалізації конкретних проектів [9]. В рамках цієї програми, яка 

розвивається за ініціативи громади міста та без залучення бюджетних коштів, 

за вельми короткий строк зроблено вже чимало. Досить яскравим прикладам 

реалізації концепції взаємодії з громадянами є поява міського інформаційного 

інтернет порталу, контент якого постійно вдосконалюється та доповнюється 

новими корисними можливостями [10]. Зокрема, за допомогою цього порталу, 

мешканці міста мають можливість подавати петиції та пропозиції стосовно 

проблем розвитку міста, користуватися даними Розумного міського 

обслуговування та Розумного транспорту. Реалізацією концепції Відкритих 

Даних є інформаційний комплекс Відкритий Бюджет, що надає користувачам 

можливість аналізувати у реальному часі дані стосовно надходжень та витрат 
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міського бюджету на різних рівнях – від загальноміського до конкретних 

розпорядників, наприклад, таких як школи, дитячі садки, тощо. Не менш 

корисною є інформаційно-довідникова система підприємств та установ міста. 

Запропоновано соціальні стартапи Kyiv Deaf Service для слабочуючих; Open 

World для незрячих людей; мобільний додаток ARBUZ, що обробляє дані від 

київської патрульної поліції щодо можливості безпечного пересування містом. 

На теперішній час портал об’єднує кілька десятків он-лайн аплікацій 

різноманітних призначень. Всі ці ініціативи є smart (розумними) рішеннями для 

Києва та його мешканців. 

Kyiv Smart City Hub. Створення Kyiv Smart City Hub в Києві припадає на 

наш час. Згідно ситуації на весну 2016 року «вперше в нашій країні щось 

створюється силами спільноти заради самої спільноти. Кожен має можливість 

стати членом смарт-спільноти Києва та зробити свій внесок у розвиток 

проекту», – повідомляє Антон Мойсеєнко, координатора проекту Kyiv Smart 

Hub [11]. Обговорюються: результати краудфандингової кампанії, в тому числі 

й через Indiegogo, прогрес у будівництві Хабу, майбутня модель смарт-сіті 

спільноти, подальше юридичне оформленняе діяльності Хабу, розробка 

системи управління, в тому числі системи електронного голосування, запуск 

Smart City School – важливої складової проекту та інші подальші плани 

реалізації Smart City концепції в Києві. Будівництво Kyiv Smart Hub – це 

черговий важливий крок на шляху становлення Києва як «розумного міста». 

Під час проведеного аналізу загально прийнятих підходів до стратегії 

Розумних міст та її пріоритетних завдань [5] з точки зору зв’язків із 

природними водними об’єктами та їхніми територіями виявлено, що 80% 

завдань напряму пов’язані із водою. Так пункт 1 «Розумне використання 

ресурсів» стосується смарт-рішень щодо водного менеджменту та 

контрольованого використання водних ресурсів. Пункт 2 «Розумна енергетика» 

має відношення до ГЕС та МГЕС. Водний транспорт є невід’ємною частиною 

загальної транспортної мережі (якщо місто стоїть на водній транспортній 

магістралі) й також потребує розумного розвитку в загальній транспортній 

стратегії міста (пункт 3). Пункт 4 «Інтеграційні технології « знаходиться в 

стадії стрімкого розвитку. Його рішення не стосуються напряму міських 

прибережних територій, але ж автором обґрунтована необхідність та 

своєчасність розробки відповідної інформаційно-цифрової платформи щодо 

розкриття різнобічного потенціалу та подальшого поетапного розвитку міських 

прибережних територій в загальній стратегії Розумних міст. Пункт 6 «Розумний 

спосіб життя» пов’язаний із здоровим середовищем, туризмом, культурою 

тощо. Природні водні об’єкти позитивно впливають на мікроклімат територій, 

живлять рослинність тощо, отже, на їх основі формуються водно-природні 
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рекреаційні території міст та населених пунктів. Водний туризм, стійко 

зростаючий сегмент туристичної сфери, стає все більш затребуваний, й також 

потребує подальшого «розумного» розвитку. Ми стаємо свідками зміни 

ставлення до природних водних об’єктів не лише як об'єктів природи та джерел 

водних ресурсів, а й з розумінням їх ролі в історичному розвитку та 

становленні державності, як невід'ємної частини духовного історичної 

спадщини нації.  

Пропозиції та рекомендації щодо формування інформаційно-цифрового 

модуля комплексної програми архітектурно-ландшафтної організації 

прибережних територій міст та населених пунктів.  

Проведений аналіз доказує необхідність та своєчасність введення 

додаткового модулю інтегрованої спеціалізації для смарт-інфраструктури щодо 

прибережних територій з метою удосконалення їх архітектурно-ландшафтної 

організації та керованого контролю за розвитком. Розробка відповідних смарт-

рішень стосовно комплексу прибережних територій в загальній стратегії 

Розумного міста є актуальним та має важливе значення для сучасного етапу 

розвитку м. Києву, як за напрямком прогресивних трансформацій структури та 

організації суспільно-територіальної системи, так і за адаптацією до 

інституційних змін в суспільстві та появою нових умов і чинників. 

Момент інтегрованої спеціалізації настає зараз: необхідні ІТ інноваційні 

рішення для смарт-інфраструктури щодо прибережних територій, які 

розглядаються як єдиний територіальний масив міста. Потрібно зазначити, що 

прибережні території: - займають значну частку в загальному балансі міських 

земель, їх контрольоване регулювання має впливове значення у загальній 

стратегії розвитку; - володіють унікальним потенціалом на основі об’єднання 

озеленених, водних та забудованих територій; - є інвестиційно привабливими 

міськими територіями; - є реальними міськими територіями, що володіють 

всіма необхідними ознаками та передумовами для створення якісного міського 

середовища у відповідності до викликів часу.  

Необхідно інтегрувати смарт-технології вже сьогодні для отримання 

переваг «розумного», збалансованого, продуманого подальшого розвитку міст. 

Виходячи з цього можна виділити декілька перспективних напрямів 

майбутнього розвитку даних програм інтегрованої спеціалізації для смарт 

інфраструктури щодо прибережних територій: а) ті, що використовуються 

мешканцями міста, цільове призначення для повсякденного використання 

мешканцями міст. Наприклад, данні про транспортне сполучення, включно із 

водним транспортом, наявні туристичні маршрути, історичні місця та події, 

погодні умови, часи роботи закладів водної рекреації тощо; б) подальший 

розвиток рішень Smart management - спостереження за погодними умовами, 
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попередження про штормові та інші стихійні лиха та інші ініціативи,що цікаві 

громадськості тощо; в) відстеження та контроль споживання Smart Water – 

водопостачання та водовідведення тощо; г) інтегрувати дані щодо історико-

культурологічного та туристичного потенціалу прибережних територій для 

розуміння їх ролі в історичному розвитку та становленні міста та регіону. 

Необхідно також сформулювати вимоги щодо баз даних, визначити роль 

громадян у цифровому суспільстві (Digital Society) тощо. Залучення громадян 

«відчувати» або «моніторити» місцеву ситуацію щодо стану навколишнього 

середовища за різноманітним показниками - є однією з форм громадянської 

науки. 

Інтеграція інформативно-цифрового модулю до програми архітектурно-

ландшафтної організації має позитивно вплинути на проектні рішення та сам 

проектний процес у взаємозв’язку «варіантативність - проект - реалізація». 

Майбутнє залежить від смарт-рішень як міської адміністрації та уряду, так і від 

громади, спеціалістів та професіоналів різних областей. Моніторинг ситуації, 

призведе до якісного контролю за прибережними зонами, можливості 

розумного, відповідального керування ними, а й, відповідно, підвищення рівня 

життя та зниження ризиків. Практичне втілення інтегрованої спеціалізації на 

прикладі єдиного територіального масиву прибережних територій може 

принести користь у стратегії Розумного міста. 

 

Висновки  

Сформований цифровими технологіями новий «функціональний рівень - 

потік» та прагнення зробити ці дані відкритими створюють безпрецедентні 

можливості для трансформації наших міст на базі розумної реалізації 

соціальних інновацій. Це призводить до більшої прозорості та контролю, 

вдосконалення прийняття рішень та розширення участі громадськості, а також 

визначення економічної цінності. У цифровому суспільстві люди мають змогу 

розвивати нові ідеї для вирішення соціальних проблем або для задоволення 

соціальних потреб із використанням цифрових технологій. Робота із 

цифровими даними лежіть в основі всієї смарт-інфраструктури. При цьому 

вирішальне значення для прийняття і успіху Розумних міст є залучення 

громадян. Розумна система використовує петлю зворотного зв'язку даних, 

інформує про прийняття рішень. Система може контролювати, вимірювати, 

аналізувати, спілкуватися і діяти, ґрунтуючись на даних, отриманих від 

датчиків.  

Інвестиції в смарт-інфраструктуру приносять соціальні та економічні 

вигоди, такі як більш ефективні і інтегровані послуги, які сприяють сталому 

подальшому розвитку міст. Зараз настає момент інтегрованої спеціалізації, 
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коли, наприклад, необхідні ІТ інноваційні рішення для смарт-інфраструктури 

прибережних територій, що розглядаються як єдиний територіальний масив 

міста. У зв’язку із зміною клімату все частіше міста в усьому світі прагнуть до 

створення нових сенсорних мереж, присвячених вирішенню основних проблем 

водних об'єктів. Отже, значення та можливості інформаційно-цифрового 

модуля в комплексної програмі архітектурно-ландшафтної організації 

прибережних територій має бути усвідомлено, досліджено, апробовано як для 

умов України (для столиці зокрема), так й в загальній теорії Розумних Міст 

(Smart Cities). 

Реалізація викладених пропозицій призведе до більш прогнозованого 

сучасного збалансованого екологічного стану міських прибережних територій, 

контрольованого їх захисту від можливого затоплення, оздоровлення міського 

довкілля, заощадження витрат водних ресурсів, можливості швидкого та 

правдивого інформування громадськості та надання можливості реального 

впливу на прийняття остаточних рішень щодо майбутнього розвитку міста, в 

якому ти живеш тощо. Потрібно інтегрувати дані щодо історико-

культурологічного та туристичного потенціалу прибережних територій для 

розуміння їх ролі в історичному розвитку та становленні міста та державності 

загалом. Погляд на природні водні об’єкти як невід'ємну частину духовного 

історичної спадщини нації виходить зараз на перший план. 

Все це підтверджує правильність вибору та демонструє розуміння 

необхідності радикально нового міркування стосовно розвитку інтегрованої 

спеціалізації для смарт-інфраструктури щодо прибережних територій як у 

комплексній стратегії Розумного Міста, так й при їх архітектурно-ландшафтній 

організації та подальшому сталому розвитку міст. 
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Аннотация 

Статья посвящена методике формирования нового информационно-цифрового 

модуля комплексной программы архитектурно-ландшафтной организации прибрежных 

территорий, исследованию возможностей и целесообразности его использования в 

современном градостроительном планировании, при управлении прибрежными зонами в 

контакте с природными водными объектами. Рассмотрена ситуация в Киеве.  

Ключевые слова: прибрежные территории, архитектурно-ландшафтная организация 

территорий, стратегия Умных городов (Smart Cities), информационно-цифровой модуль/ 

информационно-цифровой уровень и контроль. 

 

Annotation 

The Paper is devoted to the methodology of formation of new informational- digital 

module, as a part of complex architecture-landscape program of waterfronts development. It 

investigates the possibilities and feasibility of its utilization in modern urban planning and 

waterfront governance bounded with natural water objects. The situation in Kiev City is reviewed. 

Key words: urban waterfronts, architectural & landscape organization of territories, Smart 

City strategy, informational-digital module/ informational- digital level & control.  

Ruban L.I 

The architectual & landscape organization of urban waterfronts: the 

informational-digital module (level & control). 
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ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА  

 

Анотація: проаналізовано архітектурно-ландшафтну організацію 

рекреаційної системи приміської зони Львова. На основі комплексного аналізу 

сучасного стану внесено пропозиції по її вдосконаленню. 

Ключові слова: природно-ландшафтні умови, системи розселення, 

архітектурно-ландшафтна організація. 

 

Постанова проблеми. Впродовж останніх років проблема з організації 

рекреації стала особливо актуальною для мешканців великих міст. Значення 

рекреації особливо підвищується у зв'язку з негативними наслідками науково-

технічного прогресу, погіршенням природного середовища й урбанізацією. 

Україна розвиває свою туристично-рекреаційну галузь. Актуальними для 

досліджень є приміські зони великих міст, як місце тимчасового перебування 

туристів і місце короткотривалого відпочинку мешканців міста. В нових 

соціально-економічних умовах вимагають зміни підходів до їх архітектурно-

ландшафтних призначень в тому числі і трансформації рекреаційної системи 

приміських зон великих міст. 

Така функція приміської зони обумовлена тим, що дає можливість 

людині відновлювати фізичні сили. А це в свою чергу приводить до зростання 

ролі приміської зони, що стає необхідним природним осередком, створює 

сприятливий мікроклімат для повноцінного функціонування її (приміської 

зони), як культурно-рекреаційного центру. Однак раціональне використання 

рекреаційно-туристичних ресурсів приміської зони неможливе без детального 

їх аналізу і розробки практичних рекомендацій для оптимізації розвитку 

відповідних рекреаційних зон. 

Теоретичні основи територіальної організації рекреаційних територій, 

місць відпочинку і проживання, проблеми містобудування вивчалися в роботах: 

Т. Панченко, І. Родічкіна, М. Дьоміна, М. Габреля, В. Шулика, В. Яценка, 

Р. Стоцька, Ю. Вєдєніна, І. Зоріна, В. Преображенського, Н. Недашківської, 

Т. Скутара, Г. Фільварова та інших.  

Мета статті – виявити особливості розміщення та архітектурно-

ландшафтної організації рекреаційних об’єктів в приміській зоні великого 

міста.  
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Для досягнення поставленої мети слід вирішити такі завдання: 

1. здійснити характеристику та аналіз Львова і приміської зони, виявити та 

проаналізувати особливості розміщення рекреаційних об’єктів в цій зоні; 

2. дослідити особливості архітектурно-ландшафтної організації 

рекреаційних об’єктів. 

Об’єктом дослідження є: рекреаційні комплекси, що знаходяться у 

приміській зоні Львова. На території було ідентифіковано 81 об’єкт. Для 

детального аналізу вибрано 12 комплексів. При їх виборі брались до уваги три 

основні характеристики: інтенсивність руху відпочивальників, величина 

ділянок і характер забудови.  

Предметом дослідження є: процеси, що відбуваються в багатьох 

площинах: економічній, просторово-ландшафтній, культурологічній та 

соціально-демографічній, і які приводять до виділення специфічного урбо-

рекреаційного простору та обумовлення особливостей архітектурно-

планувальної організації рекреаційних об’єктів приміської зони м. Львова. 

 

Виклад основного матеріалу. 

1. Характеристика та аналіз Львова і приміської зони. Особливості 

розміщення рекреаційних об’єктів в приміській зоні (природно-ландшафтні 

умови, розселення, транспортна інфраструктура). 

Впродовж останніх років проблема з організації активної рекреації стала 

особливо актуальною для мешканців великих міст. На мою думку, саме 

рекреаційне освоєння приміської зони великих міст є достатньою 

альтернативою значно дорожчому виїзному відпочинку. Однак раціональне 

використання рекреаційних ресурсів приміської зони неможливе без детального 

їх аналізу. 

Розгляд рекреаційних об’єктів та територій приміської зони міста, як 

системи вимагає виявлення та аналізу елементів, зв’язків та відносин, які 

існують між ними. 

Рекреаційна система – сукупність взаємодіючих структур та елементів, 

спрямована на забезпечення рекреаційних потреб суспільства. Складовими 

рекреаційної системи є складні структури, що володіють [1] такими 

властивостями: стабільністю, динамічністю, самоврядністю. Розвиток і 

розміщення рекреаційних систем тісно пов'язаний з існуючою системою 

розселення постійного населення. 

Рекреаційну систему приміської зони творять: 

- природно-ландшафтні умови (ліси, річки, озера, стави); 

- наявні історико-культурні, археологічні та архітектурні пам’ятки; 

- складена система розселення; 
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- існуюча транспортна мережа; 

- існуючі рекреаційні об’єкти та рекреаційна інфраструктура. 

Зупинюсь на їх детальному аналізі. 

- природно-ландшафтні умови (ліси, річки, озера, ставки); 

У приміській зоні найбільшою лісистістю відзначаються Яворівський 

район (33,7%), Жовківський (25,2%), та Пустомитівський (17,4%). Значна 

площа цих лісів має рекреаційно-оздоровче значення. Зокрема, у державному 

підприємстві «Львівське», що охоплює переважно Пустомитівський район, 

загальна площа рекреаційно-оздоровчих лісів складає 12,3 тис. га їх структура 

представлена зеленою зоною міст та лісопаркових територій. 

Водні ресурси, що використовуються для купання представлені 

облаштованими ставами в околицях Львова (Винники, Брюховичі), у 

Пустомитівському районі (с.Басівка, с.Давидів, с.Лісневичі), у Городоцькому 

(с. Родатичі), у Яворівському (с.Верещиця). Активно використовуються 

облаштовані стави в околицях Старого Села (Пустомитівський р-н) та в 

с.Стрілки (Перемишлянський р-н), технічні стави у Жовківському – с.Зашків, 

Пустомитівському – с.Наварія, а також затоплені кар'єри у с.Ясниська 

(Яворівський р-н) та с.Задорожнє (Миколаївський р-н). За доступністю наявні 

водні об'єкти можна розділити на загальнодоступні, з регульованим доступом 

та суворо регламентованим доступом [2]. Найбільш придатні для купання стави 

входять у склад відпочинкових комплексів або перебувають в оренді чи у 

власності приватних підприємств. Популярні для любительського рибальства 

озера та стави у Яворівському (Верещиця, Майдан), Жовківському (Зашків, 

Гамаліївка), Городоцькому (Давидовичі) та Пустомитівському (Наварія). 

- наявні історико-культурні, археологічні та архітектурні пам’ятки; 

Підвищують рекреаційну активність приміської зони, особливо для 

пізнавальних видів рекреації наявність об'єктів і територій природно-

заповідного фонду. Найбільша їх концентрація у Жовківському – (20515,6 га) 

заказники «Гряда», Завадівський, РЛП «Равське Розточчя», Яворівському – 

(8731 га) заповідник «Розточчя», Яворівський національний парк, а також ряд 

об’єктів наявні у Пустомитівському – (3121,97 га) заказники «Львівський», 

«Чортові скелі», Городоцькому – (1206 га), заказник «Любінський», 

Перемишлянському – 934,55 га, Миколаївському – 588,95 га, Золочівському – 

309,95 га. 

- складена система розселення; 

Системи розселення – сукупність міських і сільських поселень різної 

величини й господарського призначення, об’єднаних територіально-

виробничими зв’язками в області застосування праці, обслуговування, 
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відпочинку із загальною [3] транспортною й інженерною інфраструктурою. 

Територіальні системи розселення складалися історично. 

Взаємозв'язок систем розселення й рекреації розрізняється за структурою. 

Для рекреаційної системи приміської зони Львова характерне паралельно-

сполучене розташування рекреаційних поселень. Можливо як паралельне 

розташування великих зон рекреації й урбанізації, так і чергування більш 

дрібних рекреаційних і урбанізованих територій у складі окремих групових 

систем розселення [4]. 

Такий тип розташування урбанізованих і рекреаційних систем необхідний 

для скорочення транспортних витрат, пов'язаних з виїздом населення на 

відпочинок. 

Урбанізаційні процеси впливають на види рекреаційних систем: 

- урбанізовані – розташовані у великих центрах групових розселень, 

забезпечують щоденну рекреацію; 

- рекреаційно-урбанізовані – розташовані в зоні впливу великого міста 

системи групового розселення, що забезпечують щотижневий короткочасний і 

тривалий заміський відпочинок; 

- неурбанізовані – розташовані поза зоною активного впливу міст і систем 

розселення, що забезпечують реалізацію тривалого відпочинку. 

Поступова урбанізація рекреаційних поселень (характерна для І та ІІ зон 

приміської рекреаційної системи Львова), пов'язана з потребою в комфортному 

відпочинку, може викликати порушення екологічної рівноваги. 

Для третьої зони (периферійної) характерне відособлене розташування 

рекреації, що пояснюється їхньою далекістю від урбанізованих систем. 

Таке розташування вимагає поліпшення обслуговування відпочиваючих у 

зв'язку з далекістю баз постачання і технічного обслуговування. 

Сучасною тенденцією є з'єднання рекреаційних і урбанізованих систем, 

коли відбувається їхнє структурне взаємопроникнення й просторове 

сполучення. 

- існуюча транспортна мережа; 

Особливе значення має транспортна інфраструктура, з якої практично 

починається рекреаційне освоєння території. Без розвинутого транспорту й 

збалансованої мережі доріг неможлива просторова взаємодія рекреаційної і 

урбанізованої систем. Транспортна доступність рекреації збільшує ступінь 

цілісності системи «місто - рекреація». Транспортна мережа повинна 

забезпечувати гарний зв'язок з основними пунктами пасажиро- і 

вантажостворення, у зв'язку із чим актуальним стає раціональне розміщення 

залізничних вокзалів, автомобільних станцій. 
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Рис. 1а. Рекреаційні зони у приміській зоні Львова 
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Рис. 1б. Рекреаційні зони у приміській зоні Львова 
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Рис. 1в. Рекреаційні зони у приміській зоні Львова 
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Транспортна система повинна забезпечувати доступність різних 

функціональних зон, доставку постійного населення від місця проживання до 

місць відпочинку. 

- існуючі рекреаційні об’єкти та рекреаційна інфраструктура. 

У першій зоні приміської рекреаційної зони м. Львова рекреаційні об'єкти 

розміщені нерівномірно. Помітним є їх зосередження навколо приміських 

поселень: м. Винники та смт Брюховичі. Саме ці території і є 

найпопулярнішими місцями рекреації мешканців обласного центру. Найкраще 

забезпеченою рекреаційними об'єктами є південно-західна частина приміської 

зони [5]. Водночас, звертає на себе увагу недостатня кількість рекреаційних 

об'єктів у північно-східному напрямку від м. Львова. Аналізуючи розміщення 

рекреаційних об'єктів відносно шляхів сполучення, можемо зробити висновок 

про вигідніше їх транспортне положення у західній частині приміської зони, 

порівняно із східною. 

Друга зона – рекреаційно-активна, у її межах зосереджена основна маса 

учасників рекреаційної діяльності. Це територія з середнім рівнем урбанізації, з 

середніми показниками густини населення, з недосконалою інфраструктурою 

території. 

Третя зона – периферійна, зона вгасання впливу ядра й більш локальних 

аномалій. Це переважно територія агропромислового виробництва і сільської 

забудови, з низькою густиною населення, недостатнім рівнем розвитку 

виробничої і соціально-культурної інфраструктури, але з достатньо залісненою 

територією та добре розвиненою мережею водних ресурсів. Такі особливості 

периферійної зони дозволяють розвивати її, як рекреаційну зону.  

2. Дослідження особливостей архітектурно-ландшафтної організації 

рекреаційних об’єктів. 

На планувальну організацію рекреаційних об’єктів впливає наявність 

природних і архітектурних ландшафтів, що володіють естетичною і 

рекреаційною цінністю. 

Архітектурно-ландшафтна організація рекреаційних об’єктів у трьох 

зонах приміської рекреаційної системи відрізняється взаємозв'язком їх з 

навколишнім ландшафтом. Характер природного ландшафту впливає на вибір 

прийомів взаємозв'язку з архітектурою: 

а) уписування архітектури рекреаційного об’єкту в ландшафт або 

повторення рельєфу; 

б) протиставлення архітектури рекреаційного об’єкту ландшафту або 

рельєфу, при цьому домінантою може бути або ландшафт або об’єкт; 

в) підпорядкування архітектури ландшафту як гармонійне злиття з 

ландшафтом або рельєфом. 
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Рис. 2. Класифікація рекреаційних об’єктів у приміській зоні Львова 
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Рис. 2. (продовження) 
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Рис. 2. Класифікація рекреаційних об’єктів у приміській зоні Львова 
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Рис. 2 (продовження) 

 
Рис. 2. Класифікація рекреаційних об’єктів у приміській зоні Львова 
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Архітектурні композиційні зв'язки між приміщеннями, що забезпечують 

виконання основних функцій, визначають основні види архітектурно-

ландшафтної організації рекреаційних об’єктів: 

• централізована композиція з розміщенням основних функцій у єдиному 

обсязі на одному або на різних рівнях; 

• блокова композиція, коли основні функції розміщаються [1] в різних 

об'ємно-просторових блоках; 

• подіумна композиція, коли суспільна частина будинку, розвинена по  

горизонталі, є підставою для житлової частини будинку, розвинутої по 

вертикалі. 

Найбільше поширення одержала подіумна композиція для рекреаційних 

об’єктів підвищеного комфорту, що займають значну територію із численними 

під'їздами й вільним простором. 

 

Висновки 

1. Для рекреаційної системи приміської зони характерним є: 

недостатній розвиток рекреаційної інфраструктури, в окремих випадках її 

відсутність. В цілому, вона відстає від показників розвинених європейських 

країн, де майже вся територія задіяна в рекреаційному процесі.  

2. Особливостями розміщення об’єктів рекреації в приміській зоні є їх 

прив’язаність до транспортної мережі: 

а) санаторії, пансіонати, дитячі табори знаходяться на відстані 2-3 км від 

основних комунікацій; 

б) готелі, мотелі, кемпінги розташовані на комунікаціях, тому що 

розраховані на автотуристів. 

3. Мережа транспортної інфраструктури закріплюється таким чином у 

розплануванні приміської зони, що формує стабільну та малозмінну в часі 

просторову основу розпланувальної організації приміських територій. 

4. Архітектурно-композиційні зв'язки між приміщеннями, що забезпечують 

виконання основних функцій, визначають основні види архітектурно-

ландшафтної організації рекреаційних об’єктів. 

5. Архітектура рекреаційних об’єктів невиразна, в більшості рекреаційних 

об’єктів не відповідає їх стилістичному вирішенню і не утворює загальний 

архітектурний ансамбль. 
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Аннотация 

В статье проанализирована архитектурно-ландшафтная организация 

рекреационной системы пригородной зоны Львова. На основе комплексного 

анализа современного состояния внесены предложения по ее 

усовершенствованию. 

Ключевые слова: природно-ландшафтные условия, системы расселения, 

архитектурно-ландшафтная организация. 

 

Annotation 

The article analyzes the architectural and landscape organization of the 

recreational system of the suburban zone of Lviv. On the basis of a comprehensive 

analysis of the current state, proposals have been made to improve it. 

Key words: natural-landscape conditions, settlement systems, architectural and 

landscape organization. 
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ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

 

Анотація: Досліджено підходи до планування території Європейських 

країн. Наведено основоположні документи, що регулюють містобудівну 

політику ЄС. Розглянуто досвід, підходи та принципи планування території та 

розроблення містобудівної документації у провідних Європейських країни, а 

саме: Німеччині, Франції та Великобританії.  

Ключові слова: планування території, містобудівне планування, зонінг. 

 

Вступ. Сучасне планування територій України зустрічає все більшу 

конкуренцію на ринку, що вимагає  нових знань, розуміння тенденцій, аналізу 

міжнародної практики. 

В Європі немає єдиної системи планування територій. Правові основи 

планування в різних державах мають свою специфіку, пов'язану з загальними 

правовими традиціями, культурою планування, розвитком самоврядування, та 

змодельовані з урахуванням принципів і директив політики ЄС. 

Загальноєвропейські принципи розвитку території. В питанні 

регламентів розвитку і планування території держави ЄС дотримуються єдиної 

віхи урбаністичної політики – сталого розвитку територій. Звід Європейських 

документів з планування території складається з таких документів: 

- Хартія сталого розвитку міст Європи (1994). Приєднані міста (біля 200 

міст) зобов'язалися дотримуватися напрямку сталого розвитку. 

- Європейська перспектива просторового розвитку (1999). Передбачає 

розвиток поліцентричної і збалансованої урбаністичної системи, зміцнення 

партнерських відносин між міськими та сільськими місцевостями, створення 

нових взаємин між містом і селом; розроблення інтегрованих транспортних і 

комунікаційних концепцій, які підтримують поліцентричний розвиток 

територій ЄС і забезпечують доступи до інфраструктури і знань; розумне 

управління природним і культурним спадком, який допомагає зберегти 

самобутність регіонів і культурне розмаїття в умовах глобалізації. 
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- Третій звіт Європейської комісії про взаємне згуртування (2004). Вказує 

про необхідність просторового перетворення в містах та урбанізованих 

регіонах, так як міста в контексті Європи мають більшу роль, ніж місце 

виробництва. Міста є місцем проживання і роботи людей. Необхідно 

збільшувати територіальне взаємне згуртування Європи, але зберігати 

різноманітність і самобутність. 

-Лісабонська стратегія (2006). Підкреслює роль міста при створенні 

економіки знань і основи конкурентоспроможності держав. 

- Лейпцизька хартія стійких міст Європи (2007). Засвідчує основні цілі і 

завдання інтегрованого урбаністичного розвитку: створення якісних 

громадських просторів, обміркована житлова політика, реновація збіднілих 

районів міста, розвиток громадського транспорту, розвиток програм для 

здійснення інтегрованих урбаністичних політик. 

- Європейська урбаністична хартія (2008). Акцентує роль громадськості в 

умовах стійкого розвитку міст. Урбаністична хартія – це правила урбаністичної 

етики поведінки в містах, рекомендації, засновані на загальному досвіді міст 

Європи. 

Планування територій Німеччини. Державна влада в Німеччині має 

трирівневу структуру: федеральний рівень, рівень земель та муніципальний 

рівень. На федеральному рівні відповідальність за просторове планування 

покладена на Міністерство транспорту та Міністерство будівництва і 

житла. У компетенції Федерації перебувають рамкові повноваження. Ні 

просторового планування, ні відповідних документів федерального рівня не 

існує, але на федеральному рівні встановлюються принципи організації 

простору, що впливають на планування. Федерація, кооперуючись із землями, 

вправі формувати концепції просторового розвитку.  

В Німеччині 16 земель, з яких три мають статус місто-земля, це міста 

Берлін, Бремен та Гамбург. Землі мають широкі повноваження зі створення 

власних систем планування (зонування) і регулювання землекористування. Всі 

землі зобов'язані розробити генеральні програми і генеральні плани розвитку, 

положення яких обов'язкові для дотримання на рівні муніципалітетів (комун). 

Комуни здійснюють значну частину планування (зонування) і майже повне 

регулювання землекористуванням. Вищі органи державного управління можуть 

втручатися в процеси планування територій комун і землеустрою лише тоді, 

коли особливі суспільні та державні цілі Федерації вимагають перегляду 

прийнятих комуною рішень. У цих випадках вищі органи управління 

компенсують комуні можливі втрати, збитки і витрати, що виникли при 

коригуванні місцевих планувальних документів. 
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На рівні місцевих органів влади існує два типи планів землекористування: 

план використання земель (територій) і план забудови земель (територій). План 

використання земель (територій) готується для всієї території муніципалітету і 

не може суперечити планам вищого рівня. У плані використання земель 

(територій) зафіксований поділ муніципалітету за видами землекористування, 

документ служить базою для підготовки плану забудови земель (територій), 

підлягає виконанню на рівні муніципалітету і не є обов'язковим для приватних 

землевласників. Ці плани повинні схвалюватися вищим органом протягом 3 

місяців і вважаються схваленими, якщо вони не відхилені із зазначенням 

обґрунтованої відмови протягом вказаного терміну. Вищі органи управління 

мають істотний вплив на планування території, оскільки вони мають право 

задавати певні цілі, процедуру складання і затвердження планів використання 

земель, надавати вказівки щодо способів забудови територій, затверджувати 

порядок визначення забудови територій на земельних ділянках різного 

цільового призначення. 

Всі документи просторового планування повинні узгоджуватися з 

органами планування як по вертикалі, так і по горизонталі - з сусідніми 

територіями. Також при розробці планів землекористування враховують 

громадські та особисті інтереси громадян. Інформація про прийняття комуною 

планів повинна бути доведена до відома населення, що проживає на його 

території.  

Всі земельні ділянки на території Німеччини враховані в плані 

використання площ відповідного муніципалітету та віднесені до однієї з 

можливих категорій. Це відноситься також до сільськогосподарських угідь та 

лісів. Якщо будь яка земельна ділянка відображена у плані використання площ 

як така, що призначена для будівництва, то це ще не дає права власнику даної 

земельної ділянки на її забудову. Таке право виникає тільки після складання 

муніципалітетом плану забудови, який детально регламентує характеристики 

майбутньої забудови. На його основі власник земельної ділянки може подати 

заявку на будівництво, яка буде задоволена в разі її відповідності законодавчим 

положенням в сфері планування і будівництва. 

У Німеччині виконання законів про регулювання використання землі з 

одного боку носить досить жорсткий характер, а з іншого боку дає можливість 

застосовувати встановлені директиви, виходячи із загальних ціннісних 

критеріїв, сформульованих суспільством. Так, для багатьох історичних центрів 

міст не існує планів забудови. У цьому випадку будівництво дозволяється без 

плану забудови, але проект будівництва повинен відповідати вимогам плану 

використання площ і відповідати стилю місцевості за своїм типом забудови і 
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способом майбутнього використання. Відповідність цим вимогам 

встановлюється в ході перевірки при видачі дозволу на будівництво. 

Цілі і принципи планування території в Німеччині покликані збільшити 

приплив інвестицій завдяки тому, що вони регламентують порядок прийняття 

рішення про здійснення інвестиційних проектів і тим самим забезпечують 

надійність планування. Паралельно з цим повинна враховуватися потреба в 

довгостроковому збереженні робочих місць. 

Планування території Франції. Структура органів влади у Франції 

включає національний рівень, 22 регіони, 96 департаментів і 36 564 громад 

(комуни). Законодавством Франції про просторове планування ще в 1967 р. 

визначено склад генеральних планів населених пунктів, прийнято 

Національний містобудівний регламент, що визначає вимоги до розміщення 

будівель і застосовується при відсутності місцевих правил регулювання 

містобудування та землекористування. Однак, в останні десятиліття важливою 

політичною метою країни стала децентралізація державного  управління, 

насамперед передача ряду повноважень регіонам, від чого законодавство про 

просторове планування стало істотно змінюватися. 

У 2000 р. був прийнятий Закон про солідарність і містобудівні оновлення, 

який вплинув на правила та інструменти просторового планування. Закон 

проголосив три мети: 

- просторове планування в країні має бути взаємопов'язаним, а не 

складатися з автономних планів комун; 

- слід подолати житлову сегрегацію – в кожній комуні повинно бути не 

менше 20% соціального житла; 

- необхідно координувати розвиток громадського транспорту комун. 

У 2006 р. більша частина міських територій країни передано у відання 

департаментів. Департаменти сприяють муніципалітетам у здійсненні 

просторового планування, консультують їх з питань розвитку транспорту, 

інших інфраструктур та житла. 

У Франції діють наступні документи містобудівного планування: 

генеральні плани, схеми комплексного розвитку, схеми землекористування, 

місцеві містобудівні схеми, плани зонального благоустрою, схеми охорони і 

поліпшення, карти комуни. 

На національному рівні приймається план економічного і соціального 

розвитку, що визначає стратегічні цілі та засоби їх досягнення і розробляється 

за участю регіонів. На національному рівні в просторовому плануванні країни 

найбільш активно беруть участь: 

- Центральний комітет з планування, що задає основні орієнтири політики 

на чотири роки; 
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- Міністерство будівництва, житла, планування територій та транспорту, 

що має безліч управлінь, у т.ч. управління архітектури та містобудування; 

- Управління культурної спадщини при Міністерстві культури та зв'язків, 

що відповідає за історичні пам'ятники, вимоги до їх охорони, організацію 

відпочинку і туризму. 

На регіональному рівні в рамках угод між регіонами і державою 

приймаються: середньострокові цілі економічного, соціального та культурного 

розвитку регіонів, визначається політика в галузі розвитку виробництва, 

регіональні плани розвитку транспорту. 

На рівні департаментів приймаються: плани розвитку їх інфраструктур; 

ряд галузевих схем, у тому числі водних ресурсів та заходи з відходами; схеми 

планування на прибережних територіях; вживаються заходи зі збереження 

природних ландшафтів. 

На муніципальному ж рівні, як правило, приватними компаніями, 

розробляються «місцеві плани забудови», що включають текстову частину, 

план сталого розвитку та зональний план використання території. Щорічно в 

країні приймається близько 2000 місцевих планів, які прийнято оновлювати 

кожні чотири роки. 

Комунами управляють муніципальні ради на чолі з мерами. Комуни 

розробляють і затверджують плани землекористування, видають дозволи на 

будівництво, ведуть громадські роботи в області комунальних доріг, спорту, 

охорони здоров'я, громадських будівель і культури. Плани землекористування 

розробляються муніципалітетами із залученням представників державних 

органів, профспілок, асоціацій громадян.  

У містобудівному законодавстві встановлений докладний перелік питань, 

що підлягають висвітленню в місцевих планах забудови: 

- вид будівельного використання земельних ділянок; 

- розташування будівельних об'єктів; 

- мінімальні і максимальні розміри площі, ширини і глибини забудови 

земельних ділянок, спосіб будівництва; 

- максимально допустима кількість квартир в житлових будинках, 

виходячи з особливих містобудівних умов; 

- земельні ділянки, на яких можуть або повинні будуватися житлові 

будинки з об’єктами соціального забезпечення; 

- окремі земельні ділянки, на яких можуть або повинні споруджуватися 

житлові будівлі для груп людей з особливими житловими потребами (особи 

похилого віку, інваліди); 

- земельні ділянки, які повинні залишатися вільними від забудови на час 

дії містобудівної документації, і їх майбутнє призначення. 
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При розробці місцевих планів та вирішенні питання функціонального 

використання території, фахівці зобов'язані враховувати відповідну 

класифікацію та види використання території.  

Муніципалітетами повинна розроблятися «схема територіальної 

зв'язності», що відноситься до декількох комун. Схема визначає загальну 

орієнтацію планування і забудови (розміщення видів діяльності та 

комунікацій), включає текстову частину і схеми розвитку. Місцева влада 

повинна організовувати публічні слухання і інші контакти з громадськістю. 

Розробка схем ведеться місцевими агентствами з планування та приватними 

компаніями. Розробляються і спеціалізовані документи просторового 

планування, найчастіше пов'язані з розвитком транспорту або житла на 

найближчі п'ять років. 

Планування територій Великобританії. Сполучене Королівство 

Великобританії і Північної Ірландії складається з чотирьох історичних 

областей: Англії, Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії, які діляться в 

адміністративному відношенні на численні графства. Система планування 

використання земель у Великобританії найбільш чітко почала розвиватися з 

1947 р. Вона має декілька рівнів: державний, регіональний та місцевий 

(муніципальний). 

Державний рівень планування отримав свій початок із затвердження 

мережі стандартних районів Великобританії (1947 р.), економіко-планувальних 

районів (1964 р.) і урядових районів і графств. 

Регулювання міського землекористування і забудови здійснюється на 

основі взаємопов'язаних структурного і місцевого планів. Структурний план 

розробляється як обов'язковий документ для кожного графства і приймається 

радою графства. Влада графства несе відповідальність за підготовку 

структурного плану, а також плану корисних копалин і плану розміщення 

відходів на території всього графства.  

Місцевий план має обов'язково розроблятися для всіх територій 

Великобританії. Місцеві плани повинні бути підготовлені кожним з районів і є 

конкретизацію структурних планів. Місцевий план приймається радою району. 

Структурний план - це опис загальних напрямків політики графства в 

галузі землекористування та містобудування, включаючи природоохоронні 

заходи. Структурний план визначає основні види використання території 

(функціональне зонування), траси магістральних інженерних і транспортних 

комунікацій, зони міської реконструкції та розвитку. Після розробки та 

обговорення населенням план відправляють на розгляд державному секретарю, 

що представляє уряд, який має право затвердити план повністю, частково за 

умови доопрацювання, або ж відхилити. 
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Місцеві плани розробляють для всіх територій спеціальні місцеві комісії з 

планування і забудови на основі затвердженого окружного плану. Комісія з 

планування і забудови зазвичай складається з виборних членів ради округу і 

має власний штат спеціалістів. Повноваження, процедури формування та 

діяльності комісії зафіксовані в спеціальному зводі правил, який складає та 

затверджує рада округу відповідно до законів про місцеве самоврядування та 

нормативних актів міністерств. 

Місцевий план розробляють на період 10-15 років. Він містить докладний 

виклад стратегії розвитку міста і карту в масштабі 1: 10000 або 1: 25000. План 

затверджується радою округу після громадського обговорення і не вимагає 

схвалення державним секретарем. Державний секретар має право визнати 

місцевий план недійсним, якщо він не відповідає регіональним або 

національним планувальним документам. 

У Великобританії, як і в більшості інших країн Європи, одним з основних 

механізмів планування використання земель є зонування території міст. Воно 

визначає цільове призначення кожної земельної ділянки та перспективи його 

використання. Зонування території здійснюють місцеві органи влади 

(муніципалітети), в яких є комітети з планування і забудови. Власник землі не 

має права без дозволу органів влади змінювати призначення земель і їх цільове 

використання. 

Плани зонування території округів (графств, муніципалітетів), де 

виділяються землі сільськогосподарського призначення, промисловості і 

транспорту, землі для забудови, природоохоронного та історико-культурного 

призначення та ін., складають землевпорядники і архітектори, їх затверджують 

в муніципалітетах, і вони є керівним документом для власників землі. 

Усередині землеволодіння власник сам використовує територію та визначає 

місця розміщення забудови та об'єктів інфраструктури. 

У Великобританії в 1987 році затверджено класифікацію видів 

функціонального використання міських земель, в якій виділено 16 видів, 

об'єднаних в чотири основні групи: А – торгові, Б –промислові, В – житлові, Г – 

комунального призначення. 

Важлива роль у розвитку міст відводиться корпораціям, які мають право 

купувати землю і встановлювати вимоги по землекористуванню, обов'язкові 

для дотримання поряд з вимогами, які встановлені графством або округом. 

Корпорації відповідною владою наділяє Міністерство навколишнього 

середовища. В силу цього вони є органом планування для своїх районів і 

можуть надавати гранти для розвитку і розширення комерційної діяльності у 

внутрішньо-міських районах, а також надавати позики для будівництва на 
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земельних ділянках, які вони продають або надають в оренду. Рада корпорації 

погоджує свою діяльність з місцевою владою. 

Інформаційна основа управління земельними ресурсами у Великобританії 

відрізняється від інших європейських країн. Якщо в Європі планування, 

використання, оцінка землі, управління земельними ресурсами здійснюється на 

основі земельного кадастру, то у Великобританії формального земельного 

кадастру немає. Відсутність земельного кадастру у Великобританії пояснюється 

тим, що межі земельних ділянок склалися історично. У країні діє правило 

«кордонів загального характеру» і закон про «володіння, що засноване на 

затвердженні правового титулу всупереч домаганням іншої особи». Якщо хтось 

займає земельну ділянку протягом 12 років, то він при деяких обставинах 

отримує на неї "титул". Тим не менш, топографічні карти у Великобританії 

широко поширені, особливо у випадках, коли для управління земельними 

ресурсами на різних рівнях (в цілому по країні, регіонам, територіям 

муніципалітетів) застосовують цифрові моделі місцевості та геоінформаційні 

технології. 

Висновок. Методичні основи планування території в Європейських 

країнах мають свою специфіку, пов'язану з загальними правовими традиціями, 

культурою планування, розвитком самоврядування та змодельовані з 

урахуванням принципів і директив політики ЄС. Україні необхідно 

модернізувати процедурну частину містобудівного законодавства з 

врахуванням Європейського досвіду. 
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Аннотация 

В статье исследуются подходы к планированию территории европейских 

стран. Приведены основополагающие документы, регулирующие 

градостроительную политику ЕС. Рассмотрен опыт, подходы и принципы 

планирования территории и разработка градостроительной документации  

ведущих Европейских стран, а именно: Германии, Франции и Великобритании. 

Ключевые слова: планировка территории, градостроительное 

планирование, зонинг. 

 

Annotation 

The article explores the approaches to planning the territory of European 

countries. The basic documents regulating the town-planning policy of the EU are 

given. The experience, approaches and principles of territory planning and 

development of town planning documentation of the leading European countries, 

namely: Germany, France and Great Britain are considered. 

Key words: territory planning, urban planning, zoning. 
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Плином процесів у навколишнім світі керують певні закони Природи, яким, 

як з’ясовано, підпорядковано й процеси нелінійного світу урбанізації [1-4]. 

Згідно синергетики, «нелінійний світ – це світ з іншими, відмінними від 

традиційних для класичної науки закономірностями… виростання складних 

структур із малих флуктуацій…» [5, с.132]. Дослідники цих структур 

зазначають, що «парадоксально саме існування структур у відкритих 

нелінійних середовищах (системах) – так званих дисипативних структур» [5, 

с.135]. А «…структури – це певним чином процеси, які організовані в 

середовищі..., форма та розмір осередків яких визначаються параметрами 

середовища» [5, с.136]. При цьому, «...на певних ділянках середовища може 

мати місце локалізація процесів у вигляді… автохвиль дисипативних структур. 

В інших випадках… можуть виникати коливальні процеси» (рис. 1.А) [5, с.137]. 

Означене простежуються й у розвитку урбанізаційних процесів. Як відомо, 

«виробництво концентрується у великих містах, найбільш розвинених районах 

та багатих країнах. Половина обсягу світового виробництва зосереджена на 

півтора відсотках території планети... А в Північній Америці, Європейському 

Союзі та Японії, де проживає менше одного мільярда людей, зосереджено три 

чверті світового багатства» [6, с.5]. Суть проблеми просторової нерівномірності 

економічного зростання, яка «...полягає в тому, що розвиток не дозволяє 

досягти економічного процвітання всюди одночасно», полягає у тому, що 

ринки більш «воліють» одним районам ніж іншим [6, с.5]. Означена проблема 

пов’язана із різною «привабливістю» територій та «магнетизмом» міст [1, 4]. 

Виходячи з цього сьогодні «...переосмислюється дискусія про політику 

урбанізації, територіального розвитку та регіональної інтеграції…» [6, с.5].  

У Доповіді про світовий розвиток: «Новий погляд на економічну 

географію» (рис. 2) зазначається, що «зростаючі міста, зростаюча мобільність 

населення та підвищення спеціалізації виробництва є невід'ємними 

супутниками розвитку» [6, с.9].   «...Деякі міста, країни й регіони розвиваються  
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Рис. 1. «Стоячі хвилі» економічного розвитку як прояв «гравітаційного» 

принципу у розвитку урбанізації (за І.С.Джиллом та Б.Росс-Ларсоном, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Розмір країни з’ясовує її вагу у всесвітньому ВВП) 

  

Рис. 2. Виміри країн у всесвітньому економічному просторі  

(за матеріалами Світового Банку, 2009). 
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успішно завдяки територіальним змінам, які характеризуються трьома 

вимірами: збільшенням щільності, що виявляється у зростанні міст; 

скороченням відстаней по мірі того, як працівники й бізнес мігрують ближче до 

вузлів високої економічної щільності; зниженням ступеню роз'єднаності у міру 

того, як країни підвищують прозорість своїх економічних кордонів і виходять 

на світові ринки, щоб скористатися перевагами масштабного виробництва й 

спеціалізації… на цих принципах реформували географію свого господарства 

Сполучені Штати Америки та Японія» [6, с.10]. «Економічна щільність» 

освоєння території Японії виявляє значні розбіжності в «щільності розміщення 

матеріального багатства країни, що створюється, в основному, у Токіо, Осаці й 

Нагоя» (рис. 1.Б) [6, с.9]. «Економічна ж щільність» освоєння території США 

відображує значні відстані між осередками економічної активності, яку 

сконцентровано лише в небагатьох районах країни (рис. 1.В) [6, с.9]. Означене 

виявляє «гравітаційний принцип» у розвитку урбанізації, який зумовлює 

скупчення більш активного та мобільного населення поблизу місць ділової 

активності, а також налагодження високоякісної транспортної інфраструктури. 

Щодо розміщення «просторової тріади» провідних міст – гравітаційних 

центрів ділової активності Японії та мегалополісу Бостваш (Бостон, Нью-Йорк, 

Вашингтон). Тут вбачається майже пряма аналогія між рельєфами економічної 

щільності освоєння екологічного простору (див. рис. 1. Б, В) та структур тепла 

(рис.1.А.3). Щодо Західної Європи, то тут «...щодня відбувається інше масове 

переміщення – цього разу не людей, а продукції. Як приклад можна привести 

компанію «Ербас», що збирає літаки та виробляє для них деталі й вузли у 

Великобританії, Німеччині, Іспанії, Франції, а також в інших країнах... 

Європейського Союзу» [6, с.9-10].  

«Зростання міст, міграція населення та торгівля служили… каталізаторами 

прогресу в розвинутих країнах. Тепер ці ж фактори виступають в якості 

рушійних сил на найбільш динамічних в економічному відношенні територіях 

країн, що розвиваються» [6, с.10]. Існуючи ж «горби, прогини, переливи, ці 

диспропорції у доходах та рівні життя є наслідком разючою особливості 

економічного розвитку – його територіальної нерівномірності» [6, с.15]. 

Процвітання не наступає одночасно всюди. Це вірно для всіх географічних 

масштабів – світового, національного, локального (рис. 1 – 4).  

На локальному рівні, у міру розвитку національної економіки, концентрація 

виробництва відбивається в урбанізації. «Міста швидко вириваються вперед, 

залишаючи позаду сільську місцевість. В одних районах рівень життя 

підвищується – інші відстають… Якщо відобразити на карті світу економічну 

щільність об’ємно, у вигляді рельєфу, він, при будь-якому масштабі, виявився б 

не гладким, а пересіченим і горбистим» [6, с.15-16]. Отже рельєф, який 
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визначає характер просторово-часової обмеженості процесів й різні форми 

дисипативних структур, що виникають (див. рис. 1.А) [5, с.135], виявляється й у 

«гравітаційних сплесках» інтенсивності господарсько-містобудівного освоєння 

території як центрів міст, так й міст-центрів міських агломерацій.  

Так, економічний розвиток територій не є синхронним. Одні області 

розвиваються швидше за інші, та й у містах, селищах і селах процвітання не 

настає одночасно. Однак, «набагато рідше враховується той факт, що сусіди 

процвітаючих областей, країн і регіонів незмінно мають із цього зиск. 

Процвітання веде до «перенасиченості» економіки; внаслідок цього 

відбувається «перелив» економічної активності, але тільки в ті райони, які тісно 

пов'язані із процвітаючими зонами» [6, с.16].  

Нерівномірність розвитку – «горби, прогини, переливи», характерні й для 

міського простору. Найбільш привабливим районом міста, як правило, є центр. 

Затим, за висловом О.Е. Гутнова, «історія розвитку найбільших міст може бути 

представлена як історія нарощування та ускладнення функцій та структури їх 

центрів...» (рис. 3.А) [7, c. 67]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Гравітація центрального ядра та цикли розвитку містобудівної системи. 
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За Ю.А.Левадою, центр завжди мусить мати більш потужний потенціал, 

«підтягуючи» до свого рівня периферію, переводячи її на деякий новий рівень 

соціально-культурної організованості» [7, c. 67]. У свою чергу, інтенсифікація 

освоєння периферії стимулює новий етап розвитку центру. Звідси, 

територіальний розвиток має певну логіку, коли нарощування потужності 

міського центру (збільшення щільності його освоєння) чергується із 

просторовою експансією центральних функцій, яка виражається у створенні 

допоміжних та дублюючих центрів (див. рис. 3. А) [7, c. 68]. Себто, міський 

центр по відношенню до периферії міста (див. рис. 3), виявляє ті ж самі 

«гравітаційно-магнітні» властивості, що й велике місто по відношенню до його 

регіону (див. рис. 1.Б,В). 

Означене притаманно й розвитку Київської та Московської міських 

агломерацій, які інтенсивно розвиваюся, зберігаючи тенденції ущільнення ядра, 

розширення територіальних меж та ускладнення структури (рис. 4. А, Б). У 

розвитку структури цих агломерації є ряд подоб, серед яких: моноцентризм, 

пов'язаний із міццю столиці; високий демо-економічний потенціал центру; 

радіально-концентрична та секторально-поясна структури освоєння простору із 

різкими відмінностями у напряму центр-периферія (див. рис. 3, 4). «Місто-

гігант може стимулювати розвиток у своєму оточенні різних галузей або 

пригнічувати його, сприяти появі поясів зростання або депресії» [8, c.8]. 

Сучасному розвитку Москви вже притаманна поява нових «поясів» 

зростання у зоні її впливу (див. рис. 4.Б). Проте розвиток Києва все ще 

«пригнічує» своє оточення (див. рис. 4.В). Так на трьохвимірній гравітаційній 

моделі потенціалу розвитку приміської зони Києва помітно, як щільність 

населення та економічної активності різко падає навіть на невеликому 

видаленні від нього [9]. Означене свідчить про те, що економічна активність 

Києва ще не є «перенасиченою». 

Подоба просторових структур «гравітаційних сплесків» на національному, 

регіональному та локальному рівнях цілісності еколого-містобудівної системи 

«населення↔середовище» (див. рис. 1, 3, 4) виявляє як певну фрактальність 

процесів розвитку [10], так й фундаментальну властивість сталого розвитку 

центрів міст та міст-центрів, «гравітаційний» вплив ділової активності яких 

«кільцеподібно» поширюється на периферію міст та урбанізованих регіонів. 

Означене надає містам-центрам, що територіально розширюються у просторі 

міських агломерацій, здатність періодично «стискати» у них населення 

(виявляється ступеневим зростанням щільності населення міст та регіонів) та 

продукувати виникнення різних видів інноваційної діяльності. 

У свою чергу, «перенасиченість» економіки та «перелив» економічної 

активності у простір міських агломерацій призводить до появи своєрідних 
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«гравітаційних хвиль», які поширюючись від центрів міст та міст-центрів на 

периферію, сприяють формуванню та розвитку у зонах їх впливу агломерацій 

другого та третього порядку. Встановлено, що для умов України просторово-

щільнісні параметри «гравітації» міст мають наступні екологічно рівноважні 

пропорції: 1:39 – між площею території міст та позаміських територій регіону 

та 100:1 – між щільністю його міського та позаміського населення (відповідно 

3000 та 30 осіб/км
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Гравітація Київської (А) та Московської (Б) міських агломерацій.  

Двох- та трьохвимірні гравітаційні моделі потенціалу Київської агломерації (В). 
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Анотація: у статті дається стислий опис сучасного стану розвитку центрів 

МНС оперативного реагування, необхідність його проектування у місті, 

оптимальне місцезнаходження. 
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Стан проблеми. На сьогоднішній день питання безпеки населення та 

швидке оперативне реагування на надзвичайні ситуації стоїть дуже гостро. В 

українських містах немає єдиного центру МНС. Не вистачає центру швидкого 

реагування з лаконічним поєднанням функції навчання, тренування, харчування, 

дослідження природніх факторів. Виходячи з цього виникає потреба у побудові 

центру МНС з новітнім обладнанням, вертолітнім майданчиком і водним 

транспортом. Проблема постає не тільки у створенні єдиного компактного 

комплексу, а й у виборі місця для його побудови. Потрібен аналіз надзвичайних 

ситуацій, узагальнення закордонного досвіду, вивчення важкодоступних місць 

для евакуації і варіант оптимального розташування МНС. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність центру оперативного 

реагування досліджувалася у м. Києві, як у провідному та передовому місті 

нашого краю. На сьогодні у столиці існує пожежно-рятувальна служба. ЇЇ 

основні задачі  проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

гасіння пожеж, а також ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.  Сьогодні, 

окрім гасіння пожеж, на  новостворену на базі пожежної охорони  рятувальну 

службу,  подібну до  аналогічних  служб порятунку  911 та 112, покладено 

значно більше завдань. Найголовніше з них  - допомога людям, що опинилися в 

надзвичайних ситуаціях. 

Як приклад, телефонна служба порятунку 911 використовується в США 

при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації, яка вимагає негайної допомоги 

медиків, пожежників чи поліції. В США існує більше 6000 диспетчерських 

центрів, які цілодобово приймають телефонні дзвінки.  
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Оператор за декілька хвилин класифікує дзвінок в залежності від обставин події 

і направляє необхідні служби до місця пригоди. 

В Україні існують окремо пожежна служба, поліція, медична допомога. 

Виникає необхідність організувати єдиного центру реагування, що б суміщав у 

собі усі необхідні служби порятунку з єдиним диспетчерським центром.  

Центр МНС оперативного реагування має забезпечувати більше завдань, 

ніж пожежно-рятувальна служба. Центр повинен бути призначений для 

виконання заходів щодо захисту населення та територій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного, природнього і воєнного характеру, 

запобігання та реагування на їх виникнення; участі у заходах територіальної 

оборони і антитерористичної діяльності, а також участі у міжнародних 

рятувальних та інших гуманітарних операціях тощо.  

База оперативного реагування повинна містити не тільки приміщення для 

рятувальників, чергового зміни, склад обладнання, спеціального одягу, 

адміністрацію, елінги та ангар для техніки. Обов’язковим для такого типу 

споруд повинні стати метеоцентр, кафе, тренувальна база, медичний центр, 

навчальні аудиторії, реабілітаційний центр, диспетчерський центр тощо. 

Аналіз надзвичайних ситуацій м. Києва виявив, що більшість аварійних 

подій виникає через непродумані транспортні розв'язки. Автомобілістам добре 

відомі «вузькі» місця на вулицях міста, де рух сповільнюється навіть при 

відносно малому числі машин. Таким місцем, наприклад, є заїзди і з’їзди з 

мостів. У місті Києві побудовано сім мостів через Дніпро. Крім цього, в місті є 

кілька невеликих мостів, побудованих над притоками Дніпра. 

У Києві мости є архіважливими об'єктами, якщо мова йде про те, як 

швидко і комфортно дістатися з одного берега Дніпра на інший. Але мостів у 

столиці, з огляду на її розміри, замало. А якщо на мосту трапиться ще й аварія, 

то застрягти в створеному заторі можна дуже і дуже надовго. Проаналізувавши 

статистику можна зробити висновок про найаварійніші і по сумісництву 

важкодоступні для рятувальної техніки місця: 

1-е місце: Південний міст 

Найбільше аварій, за статистикою, трапляється саме на цьому мосту. У 

період з 1 січня по 31 грудня 2011 року на Південному мосту сталося 429 аварій. 

Тобто, умовно кажучи, кожен день там відбувалося хоча б одна дорожньо-

транспортна пригода. З січня по травень 2012-го - 83.  

2-е місце: Московський міст 

Пробка на Московському мосту стала звичною справою для багатьох 

київських водіїв. Тільки за 2011-й рік там сталося 111 ДТП. А з початку 2012-го 

- вже 40. В цілому було зафіксовано 5 постраждалих і один загиблий.  
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3-е місце: міст ім. Патона 

За 12 місяців 2011 року цей міст «зібрав урожай» з 108 ДТП. У 2012-му 

автомобілі страждали там вже 18 разів. Травми різного ступеня тяжкості в 

цілому отримали 16 осіб. Жертв, за даними ДАІ, в цих аваріях не було.  

4-е місце: Дарницький міст 

За 2011-й і 5 місяців 2012-го на цьому мосту було зафіксовано тільки 14 

аварій. За даними ДАІ, в цих ДТП ніхто не постраждав і не загинув. 

5-е місце: міст Метро 

Найменш насиченим аваріями серед усіх мостів столиці виявився міст 

Метро. За 2011-й роки там сталося 8 ДТП, в яких постраждало двоє людей. За 5 

місяців 2012-го на цьому мосту було зафіксовано тільки одна дорожньо-

транспортна пригода, у якій чотири людини отримали різні травми. 

Варто також відзначити, що кількість ДТП, звичайно, не єдиний показник 

«аварійності», адже кожен з цих мостів має різну пропускну здатність. Якщо 

вирахувати так звану питому ваги або ж кількість аварій, які припадають на 

кожні 100 тисяч автомобілів, які перетинають ці мости, то рейтинг трохи 

зміниться. Втім, Південний міст утримує лідерство за всіма показниками - на 

100 тисяч проїжджих машин припадає 1,1 ДТП. Але на друге місце за цим 

показником потрапляє міст Патона - 0,37 аварій на 100 тисяч, тоді як на 

Московському мосту трапляється тільки 0,23 ДТП на 100 тисяч авто. На 100 

тисяч машин, що проїхали Дарницький міст, доводиться 0,1 ДТП, міст Метро - 

0,04 ДТП [1].  

До надзвичайних ситуацій відносимо не тільки аварії на мостах, а й 

небезпечні випадки на воді.  

Відзначається, що в акваторії річки Дніпро відбувається найбільша 

кількість трагічних випадків. Так, 16 та 17 липня 2016р. водолази - 

рятувальники Київського гарнізону проводили патрулювання акваторії річки 

Дніпро і за ці два дні було врятовано 15 чоловік [2].  

Ще однією катастрофою є дамба Київського моря. Вона внесена в список 

найнебезпечніших об'єктів на планеті. Якщо греблю прорве, кінець світу 

забезпечений: 20-метрове цунамі, захлеснув столицю, кинеться вниз по Дніпру, 

змітаючи все на своєму шляху, в тому числі Запорізьку атомну. Буде знищено 

27 міст, загинуть 15 мільйонів чоловік. Відзначається, що в акваторії річки 

Дніпро відбувається найбільша кількість трагічних випадків [3]. Побудова бази 

МНС не тільки сприяє швидкому усуненню наслідків надзвичайних ситуацій, а 

й дозволить попереджати масштабні катастрофи та тримати ситуацію під 

контролем, вести цілодобове спостереження. Для цього центр буде оснащений 

метеоцентром, диспетчерським пунктом, аналітичною групою.  
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Оптимальним місцем проектування центру МНС, з урахуванням 

важкодоступних та складних місць аварій можна вважати береги р.Дніпро. 

Русло річки виступає повітряним коридором для гелікоптерів та постійним 

місцем патрулювання катерів. Саме вони найшвидше відреагують на складну 

ситуацію і зможуть опинитися якнайближче до місця події.  Враховуючи вже 

існуючу інфраструктуру, наближеність лікарень та транспортну розв’язку було 

обрано місце для розташування бази за адресою Набережно-Печерська дорога 7-

10.  

На воді будуть розташовуватися елінги, причали для службових катерів, а 

також гелікоптерний  майданчик. Саме завдяки цій техніці можливим буде 

проведення рятувальних операцій на воді та поблизу мостів. У складі команди 

будуть рятувальники, пожежники, водолази, сапери. Операція відбувається 

швидко, не витрачаючи час на складну ситуацію на дорогах, що є позитивним 

фактором для служби порятунку.   

Усі учасники надзвичайних подій доправляються на базу, де є можливість 

надати першу невідкладну допомогу. У центрі МНС запроектовано медичний 

центр, центр психологічної допомоги, станція для пожежних машин. У надто 

складних ситуаціях база слугує проміжним пунктом, де є можливість 

рятувальним машинам максимально наблизитися до берега, не використовуючи 

для цього автошляхи та не створюючи затори на дорогах. 

 

 

 

Рис. 1 Схема евакуації з мостів до центру МНС та розташування 

найближчих лікарень 
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Висновки. Аналізуючи особливо найважчі надзвичайні ситуації робимо 

висновок, що мости, прибережна зона, водна поверхня Дніпра потребують 

особливого нагляду. Дістатися звичайною рятувальною технікою до цих місць 

неможливо. Вирішенням проблеми є формування бази МНС на березі річки 

Дніпро. У її устаткуванні знаходяться гвинтокрили, що надаватимуть допомогу 

з повітря. Русло Дніпра можна використати для катерів, що б швидко 

доправлялись до місця надзвичайної ситуації на воді у теплий період року. А 

коли річка перетвориться у крижаний простір на зміну катерам застосовувати 

СПП. Судно на повітряній подушці (СПП) - тип судна з динамічним принципом 

підтримки, яке може рухатися з великою швидкістю і над водою, і над твердою 

поверхнею[4]. 
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Анотация 
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В статье дается краткое описание современного состояния развития 

центра оперативного реагирования, необходимость его проектирования в 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКОГО СУПРОВІДУ 

БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Анотація: в статті доведено, що в рамках промислового, цивільного та 

лінійного будівництва, з точки зору організаційно-технологічної надійності, 

будівельний об’єкт – це сукупність нечітко визначених, хаотичних, унікальних 

процесів, обмежених попередньо обумовленими часовими рамками та 

продуктом проекту. За технологічними особливостями та специфікою робочого 

середовища життєвий цикл об’єктів будівництва розділений на такі фази: 

«Ініціація», «Проектування», «Будівельно-монтажні роботи», «Введення в 

експлуатацію». Задля оптимізації управління, враховуючи унікальність кожної 

фази життєвого циклу об’єкта, пропонується використати системну інтеграцію 

підходів, модель якої ґрунтується на методах багатофакторного, 

багатокомпонентного моделювання та багатокритеріального вибору альтернатив 

організації будівництва спортивно-оздоровчих комплексів. Зазначені моделі, 

реалізовані у форматі сучасного будівельного девелопменту, слугуватимуть в 

подальшому основою для організаційно-технологічної та екологічної експертизи 

проектів, а також для  вибору інституційними учасниками проекту (замовник, 

співінвестор, девелопер) раціональних ресурсних моделей та виконавчих рішень 

впровадження будівельних проектів досліджуваного типу. 

Ключові слова: організаційно-технологічна надійність будівництва, 

будівельний проект, девелопмент 

 

Вступ.  

Відомо, що процесу будівництва характерний тривалий період реалізації 

проектів що спричинює суттєві відхилення реальних показників від 

передбачених у планах робіт. Причому відзначається, що чим на більший 

період часу розробляється план, тим вища ймовірність порушення планових 

показників. Сучасні дослідження в галузі організації і технології будівельного 

виробництва враховують дестабілізуючий вплив факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища шляхом визначення параметрів календарних планів, 

технологічних карт тощо з урахуванням рівня надійності їх досягнення. 

Постановка проблеми досліджень 

В процесі проектування організації будівництва спортивно-оздоровчих 

комплексів (СОК) основним завданням є побудова організаційно-технологічної 
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моделі, що враховує структуру будівельних потоків і алгоритми їх 

функціонування і взаємодії. Обидва завдання спочатку формуються на основі 

проектно-кошторисної документації. 

Однак, як правило, при проектуванні організації роботи складних 

будівельних систем не вдається знайти однозначного рішення. Завжди існує 

кілька альтернативних рішень, побудови системи організації БМР і спеціальних 

робіт, причому кожен з варіантів допускає можливість істотних модифікацій, а 

в процесі здійснення будівництва може радикально змінюватися, коригуватися 

в оперативному порядку. 

Метою статті є формування  методологічних та аналітичних вимог щодо 

запровадження та побудови інструментарію організації будівництва та 

організаційно-технологічного супровіду будівельних проектів. 

Виклад основного матеріалу. 

В умовах сьогодення, показники вартості та тривалості будівництва 

визначені на стадії планування суттєво відрізняються від фактичних, зокрема у 

праці [1] наведено сучасні дані про будівництво низки об’єктів, з яких 

випливає, що чим більший за площею об’єкт і триваліший відповідно термін 

будівництва, тим більше фактичне відхилення реальних термінів будівництва 

від запланованих з різних причин, в окремих випадках на 50…100 %, що є 

проблемою забезпечення надійної реалізації будівельних проектів 

будівельними організаціями. 

Визначаючи фактори, що здійснюють визначальний вплив на показники 

ефективності організаційно-технологічних рішень будівництва, В.І. Больщаков, 

Т.С. Кравчуновська, С.П. Броневицький виділили основні чинники, що 

впливають на зростання вартості будівництва [2-4]: 

- низький рівень організації будівельного процесу, логістики і 

розрахунків у будівництві, що спричиняє втрати від браку та простої в сумі до 

12–15 % вартості будівництва;  

- помилки в проектуванні, низька якість проектно-кошторисної 

документації;  

- великі витрати на інженерну підготовку територій, недосконалість 

правил визначення витрат на підключення до інженерних мереж та головних 

джерел води, електроенергії, газу; 

- зростання цін на будівельні матеріали, вироби і конструкції;  

- часта зміна підрядників, недосконалість конкурсних процедур 

підбору підрядників;  

- часті зупинки виробничого циклу і консервація об’єктів через 

відсутність фінансування (витрати на відновлення будівництва спричинюють 

втрати до 10 % кошторисної вартості). 
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До факторів, які безумовно впливатимуть на вартість і тривалість 

будівництва, науковці [5; 10] віднесли архітектурно-планувальні рішення, 

конструктивні системи будівель, матеріал носійних конструкцій, рівень 

інженерного забезпечення будівлі, клас енергоефективності будівлі. 

Ступінь впливу факторів на вартість та тривалість будівництва подано в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Показники, що впливають на організаційно-технологічну надійність 

№ 

з/п 
Фактори 

Ступінь впливу на * 

вартість 

будівництва 

тривалість 

будівництва 

1.  Містоформівні особливості та інвестиційна 

привабливість міських територій  
3 1 

2.  Поверховість (багатофункціональність) будівлі 3 3 

3.  Загальна площа будівлі 3 3 

4.  Будівельний обсяг будівлі 3 3 

5.  Методи організації будівництва 3 3 

6.  Стисненість будівельного майданчика 3 3 

7.  Надійність організаційно-технологічних 

рішень  
3 2 

8.  Уніфікованість конструкцій 2 3 

9.  Ступінь збірності будівель 2 3 

10.  Наявність площ для складування і збирання 

конструкцій  
1 1 

11.  Технологічність проектних рішень 3 3 

12.  Довговічність будівлі 1 1 

13.  Продуктивність праці 1 2 

14.  Методи мотивації персоналу 1 1 
 

* 1- низький ступінь впливу, 2 – середній, 3 – високий. 

Джерело: удосконалено автором на основі [5;7;9;11]. 

 

Вперше залежність «час-вартість» була досліджена в роботах Келлі, Ці 

дослідження знайшли свій розвиток в теорії управління інвестиційними 

проектами [1-4]. Загальний характер цієї залежності представлений на рис. 1 

[5]. 

Згідно з рисунком можливо виділити дві зони виконання робіт: 

– зона оптимізації інтенсивності, яка характеризується тим, що 

зменшення часу виконання робіт за рахунок підвищення інтенсивності 

призводить до збільшення витрат будівельної організації, але з іншого боку, для 

скорочення відповідних витрат потрібне зниження інтенсивності виконання 

робіт; 
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– зона вимушеної інтенсивності, яка визначає ситуацію, коли збільшення 

тривалості виконання робіт супроводжується їх дорожчанням, і внаслідок цього 

вона неперспективна для ухвалення оптимальних рішень. 

 

Рис. 1. Залежність вартості будівельного проекту від його тривалості. 

1 – зона прискорення реалізації проекту; 2 – світовий рівень; 3 – зона нормативних строків 

будівництва до 1991 року; 4 – зона теперішнього стану. 
 

Якщо допустити, що будівництво будь-якого об’єкта виконується із 

запланованою якістю, тобто всі можливі відмови впливають на тривалість 

будівництва, але ніяк не впливають на його якість, то при відмовах за рахунок 

збереження технології виробництва робіт і якості цих робіт відбувається 

збільшення тривалості будівництва. В результаті фактичний час, витрачений на 

будівництво, буде вважатися як сума часу запланованого часу на виконання 

робіт та часу простою через виникнення відмов. Відповідно час простою через 

виникнення відмов вплине на економічну складову будівництва СОК, тобто 

кінцеву вартість реалізації проекту. 

Необхідно враховувати і те, що формування в Україні економіки 

ринкового типу зумовило суттєві зміни в організаційних, виробничих і 

економічних стосунках між усіма учасниками інвестиційно-будівельної 

діяльності. Інвестувати все частіше доводиться в умовах високої 

невизначеності і невпевненості в завершенні проекту, зокрема отриманні 

очікуваного кінцевого прибутку. Завжди залишається можливість того, що 

проект СОК, визнаний спроможним, виявиться збитковим, оскільки досягнуті в 
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ході інвестиційного процесу значення параметрів відхилилися від планових або 

ж які-небудь чинники взагалі не були враховані. 

Тому ОТН будівництва СОК може бути досягнута за умови ефективного 

перспективного планування та, в подальшому, підготовки будівельного 

виробництва, проектування зведення об’єктів на будівельному майданчику, 

ув’язки інтересів учасників будівництва тощо. Хоча дослідники [6; 10] 

зазначають, що у будівництві, яке представляє складну імовірнісну систему, 

неможливо завчасно передбачити всі обставини, при яких порушується 

функціонування потоку (технологічного процесу), збір інформації про його 

надійності представляє собою завдання реєстрації (фіксації) випадкових подій: 

моментів появи відмов, їх тривалості, причин і обставин втрати працездатності, 

відхилення інтенсивності будівельних потоків від заданих розрахункових 

значень; відхилення в термінах виконання запланованих обсягів робіт, 

закінчення технологічних стадій і етапів робіт, містобудівних комплексів і 

введення об’єктів в експлуатацію від запроектованих в проектах поточного 

будівництва графіках виконання БМР. 

Тобто можна припустити, що організаційно-технологічна надійність та 

безпека буде забезпечуватися через: 

- економічну надійність; 

- фінансову надійність; 

- управлінську надійність; 

- виробничу надійність; 

- надійність генерального підрядника, будівельної організації (БО) 

тощо. 

Планування організаційних заходів щодо будівництва завжди пов’язане зі 

значною невизначеністю ситуації в майбутньому, що в рамках економічної та 

фінансової надійності має високий рівень імовірності ризику, тобто 

невиконання інвестиційної програми будівництва СОК з тих або інших причин. 

Такими факторами можуть стати можливість нездійснення запланованих цілей 

(відхилення термінів виконання робіт від планових, збільшення вартості, 

порушення технології будівництва, зменшення якості або отримання грошових 

збитків). Відповідно надійність характеризується тим, що кожна дія призводить 

до одного з множини результатів, при чому кожен результат має свою, 

визначену експертним шляхом або розраховану, імовірність появи.  

Серед заходів по забезпеченню фінансово-економічної надійності 

реалізації проекту, тобто зменшенню впливу ризику науковці виділяють [7; 8; 

10]: 

- ухилення від ризику. Це відмова від здійснення заходів або проектів, що 

пов’язані з ризиками;  
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- передача ризиків, шляхом укладання договорів на постачання, оренду, 

факторинг і т.д.;  

- розподіл і диверсифікація ризиків – використання альтернативних 

можливостей для отримання доходів і участі в бізнесі;  

- об’єднання ризиків – залучення інших партнерів, що мають додаткові 

ресурси або володіють інформацією;  

- лімітування ризиків, шляхом встановлення на підприємстві системи 

обмежень, що допомагає зменшити ступінь ризику (строків, витрат, інвестицій і 

т.д.);  

- компенсація ризиків шляхом використання різних видів фінансових 

гарантій, страхування і хеджування; 

- резервування коштів на покриття непередбачених витрат;  

- локалізація і попередження ризиків через створення спеціальних 

підрозділів, які займаються управлінням ризикованими проектами, або 

підрозділів, які будуть здійснювати з метою попередження ризику маркетингові 

дослідження чи моніторинг зовнішнього середовища. 

При укладанні договорів підряду необхідно розподілити фінансово-

економічні ризики між учасниками інвестиційного проекту, щоб була 

можливість диверсифікувати збиток відповідно до можливостей організацій з 

управління ризиком і фінансової компенсації наслідків їх прояву. Розподіл 

ризику здійснюється на стадії узгодження взаємин і закріплюється в договорі. 

Для реалізації завдання, за допомогою якої можлива оптимізація будівельних 

процесів при зведенні об’єкту СОК, може бути використаний пропонований 

підхід, при якому ОТН визначається алгоритмами пошуку імовірнісних 

відхилень параметрів будівельних потоків в мережевій структурі будівельних 

робіт [9]. 

Управлінська надійність реалізується через здатність виконавців 

організовувати будівельне виробництво шляхом планування і регулювання 

ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових, технічних) та зміни правил їх 

взаємодії (інтенсивність, послідовність, суміщення) з метою досягнення 

заданого результату, тобто здійснювати заплановані обсяги робіт і ввести 

об’єкт в експлуатацію у визначені терміни. 

Організаційно-технологічна надійність генерального підрядника, 

будівельної організації (БО) залежить від удосконалення організаційних 

структур, яке на сьогодні в більшості БО відстало від темпів підвищення рівня 

технологічності і використовуваних технологій будівництва. Що в свою чергу 

веде до втрати керованості над БО, коли фактичні терміни проведення робіт не 

відповідають запланованим, коли розрахункова інтенсивність робіт не 

відповідає запланованій, що знижує організаційно-технологічну надійність БО. 
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Визначити організаційно-технологічну надійність БО науковці пропонують за 

допомогою використання таких показників як: коефіцієнт готовності, 

інтенсивність відмов на монтажі, коефіцієнт вимушеного простою. 

В свою чергу, науковці [5; 10] сутність техніко-технологічної безпеки та 

надійності підприємства визначають у рівні відповідності застосовуваних на 

підприємстві технологій найкращим світовим аналогам за оптимізації витрат. 

Вчений-економіст Н.Й. Реверчук техніко-технологічну безпеку підприємства 

трактує як «…захист від можливих витрат унаслідок використання застарілої 

техніки і технології виробництва продукції, неефективної організації 

виробничого процесу» [10]. О.М. Петрашова визначає техніко-технологічну 

безпеку підприємства як складову «економічної безпеки, пріоритетним 

завданням якої є захист від негативних чинників з метою створення та 

найефективнішого використання технічної бази і технологічних процесів для 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства [11]. На 

думку О.М. Петрашової техніко-технологічна безпека підприємства 

характеризується такими ознаками, як: 

 якість і відповідність технологічного процесу виробництва та 

основного капіталу потребам ринку; 

 захищеність техніко-технологічної сфери підприємства від 

негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз; 

 здатність техніко-технологічної сфери підприємства забезпечувати 

його високу конкурентоспроможність; 

 забезпечення за рахунок високої ефективності використання 

основного капіталу сталого розвитку підприємства. 

При цьому, надійність технологічних рішень повинна забезпечувати 

безперебійне функціонування будівельного процесу, вибір способу 

виробництва робіт, що дозволяє виробничому будівельному процесу 

функціонувати із заданою інтенсивністю та іншими параметрами, таким чином, 

щоб відхилення, викликані випадковими виробничими факторами, не 

перевищували певних меж. Процес будівельного виробництва на будь-якому 

підприємстві здійснюється при визначеній взаємодії трьох визначальних його 

факторів: персоналу (робочої сили), засобів праці і предметів праці. 

Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал виробляє будівельну 

продукцію, тобто з одного боку, мають місце витрати живої й упредметненої 

праці, а з іншого – результати виробництва, які залежать від масштабів 

застосовуваних засобів виробництва, робочої сили й рівня їхнього 

використання. 

Висновки. Багатокомпонентний, багатокритеріальний методико-

аналітичний підхід щодо оцінювання та вибору альтернатив організації 
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будівництва та системна інтеграція підходів дозволяє застосовувати необхідні 

стандарти і методики управління проектами або окремі їх процеси для 

регулювання множини процесів відповідної фази чи підфази об’єкта 

будівництва в межах його життєвого циклу, враховуючи її технологічні 

особливості, специфіку робочого середовища, ступеня невизначеності, рівня 

критичності змін та особливостей взаємодій між іншими фазами. 
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Аннотация 

 В статье доказано, что в рамках промышленного, гражданского и 

линейного строительства, с точки зрения организационно-технологической 

надежности, строительный объект – это совокупность нечетко определенных, 

хаотических, уникальных процессов, ограниченных предварительно 

обусловленными временными рамками и продуктом проекта. За 

технологическими особенностями и спецификой рабочей среды жизненный 

цикл объектов строительства разделенный на такие фазы: «Инициация», 

«Проектирование», «Строительно-монтажные работы», «Введение в 

эксплуатацию». Ради оптимизации управления, учитывая уникальность каждой 

фазы жизненного цикла объекта, предлагается использовать системную 

интеграцию подходов, модель которой базируется на методах многофакторного 

моделирования и многокритериального выбора альтернатив организации 

строительства спортивно-оздоровительных комплексов. Определены модели, 

реализованные в формате современного строительного девелопмента, будут 

служить в дальнейшем основой для организационно-технологической и 

экологической экспертизы проектов, а также для выбора институционных 

участников проекта (заказчик, соинвестор, девелопер)рациональных ресурсных 

моделей и исполнительных решений внедрения строительных проектов 

исследуемого типа. 

Ключевые слова: организационно-технологическая надежность 

строительства, строительный проект, девелопмент. 

 

Abstract 

In the article it is proved that within the framework of industrial, civil and 

linear construction, from the point of view of organizational and technological 

reliability, a construction object is a collection of vaguely defined, chaotic, unique 

processes, limited by pre-determined time frame and project product. Due to the 

technological features and specifics of the working environment, the life cycle of 

construction objects is divided into the following phases: Initiation, Design, 
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Construction and installation work, and Putting into operation. In order to optimize 

management, taking into account the uniqueness of each phase of the life cycle of the 

object, it is proposed to use system integration of approaches, the model of which is 

based on multifactorial, multicomponent modeling and multicriteria selection of 

alternatives for organizing the construction of sports and recreation complexes. These 

models, implemented in the format of modern construction, will serve as a basis for 

organizational and technological and environmental expertise of projects as well as 

for the selection of rational resource models and executive decisions for the 

implementation of construction projects of the investigated type for the institutional 

participants of the project (customer, coinvestor, developer). 

Key words: organizational and technological reliability of construction, 

construction project, development. 
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ВПЛИВ ПРИРОДНИХ УМОВ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ 

НА РЕЖИМ ҐРУНТОВИХ ВОД 

 

Анотація: розглянуто вплив природних умов та антропогенних чинників 

на режим ґрунтових вод, а відтак на санітарно-гігієнічний стан територій 

населених пунктів, будівельних характеристик ґрунтів, умов виробництва робіт 

та експлуатацію споруд і комунікацій.  

Ключові слова: територій населених пунктів; природні умови; 

антропогенні чинники; ґрунтові води; підтоплення; санітарно-гігієнічний стан; 

експлуатація споруд і комунікацій. 

 

Питання інженерної підготовки мають висвітлення у цілій низці 

законодавчих, нормативних та науково-дослідних джерел [8], [7], [6], [1], [10], 

[3], [4], [9], [5], [13], [12]. Особливе місце у нормативно-методичній літературі 

займають питання інженерного захисту території від підтоплення та затоплення 

[9] та [11]. 

Така увага до питань інженерного захисту території від підтоплення та 

затоплення пояснюється тим, що зі зростанням щільності забудови міських та 

приміських територій зростає техногенна небезпека погіршення умов 
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функціонування інженерних споруд і порушення санітарних норм проживання 

людини. 

Одним з найнебезпечніших проявів наслідків людської життєдіяльності 

та впливу людини на оточуюче середовище є підтоплення. Основна небезпека 

цього негативного геологічного процесу полягає в тому, що з ним пов’язані такі 

небезпечні процеси та явища, як зсуви, карст, осідання та просідання земної 

поверхні, заболочування, зміна сольового стану, загальної та сейсмічної 

стійкості ґрунтів зони аерації, зміна водно-фізичних властивостей ґрунтів, 

погіршення умов проживання людей та їх виробничої діяльності, знищення 

рослинності, спостерігається хімічне і бактеріальне забруднення ґрунтових вод, 

а також санітарно-епідеміологічного стану урбанізованого середовища. Одним 

з найбільш складних проявів процесу підтоплення територій є підтоплення 

ґрунтовими водами та водами типу “верховодка”. 

Глибина залягання підземних вод визначає санітарно-гігієнічний стан 

міської території, будівельних характеристик ґрунтів, умов виробництва робіт 

та експлуатацію підземної частини будівель, споруд та комунікацій.  

На розвиток підтоплення впливає не тільки глибина залягання підземних 

вод, а також функціональне використання території, наявність підземних і 

надземних споруд та комунікацій [11, с.142]. 

Підтоплення та заболочування територій тісно пов’язані з режимом 

ґрунтової води: зміною їх запасів і рівней під впливом природних умов та 

антропогенних чинників. Залягання біля поверхні землі місцевих водотривких 

порід, як правило, приводить до підтоплення. Частіше утримують підвішені 

води слабо проникні породи. Заболочування та підтоплення територій 

спостерігається у місцях виходу ґрунтових та міжпластових горизонтів. 

Будівельне освоєння територій та експлуатація будівель, споруд та інших 

об’єктів, що розташовані на слабо проникних ґрунтах, практично 

супроводжується накопиченням вологи в товщі ґрунту та підвищенням рівней 

ґрунтової води в тих випадках, коли до початку освоєння території ґрунтові 

води були відсутні. Цей процес називається техногенним підтопленням чи 

просто підтопленням і виникає та розвивається внаслідок природної динамічної 

рівноваги у водному балансі території. Ці порушення виникають за рахунок 

практичної діяльності людини і на забудованих територіях і розвиваються у дві 

стадії – при будівництві та експлуатації. 

Техногенне підтоплення – наслідок такої діяльності людини, де є 

недоліки в проектуванні, будівництві та\або експлуатації територій і споруд. 

Тому необхідними умовами професійної містобудівної діяльності є своєчасний 

прогноз підтоплення, застосування запобіжних та захисних заходів, а також 

жорсткий контроль експлуатації. 
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Основними причинами підтоплення на стадії будівельного освоєння 

територій є зміни умов поверхневого стоку при вертикальній планіровці (в тому 

числі засипка природних дрен-ярів та водотоків, зрізання рослинного покрову 

та ін.), а також значний розрив в часі між земляними і будівельними роботами, 

роботами нульового циклу, що приводять до накопичування поверхневого 

стоку в будівельних котлованах, траншеях та виїмках [11, с.142]. 

Природні умови формування процесу підтоплення згідно [9] полягають у 

наявності слабо проникних ґрунтів і їх прошарків, розташуванні водотривких 

шарів відносно близько до поверхні ґрунту, слабкій тренованості території та 

техногенному впливі (на міських територіях). Техногенний вплив 

розкривається через зміну відміток поверхні (плануванням) територій, що 

забудовуються, погіршення природної дренованості та ефект екранування 

потоків вологи. Умови формування процесу підтоплення згідно [9] 

представлені у вигляді блок-схеми, рис. 1. 

 

Рис.1. Природні умови формування процесу підтоплення згідно [9, с.1] 
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Джерела підтоплення територій згідно [11] поділяються на природні та 

штучні. До природних джерел відносять атмосферні опади (дощові й талі), 

ґрунтові води з навколишньої території та воду в пароподібній формі в ґрунтах 

зони аерації. Штучні джерела підтоплення територій поділяються на 

порушення режиму поверхневого стоку (зміна рельєфу), неправильне 

розташування будівель, споруд та ін., зміна умов інфільтраційного живлення, 

природної структури ґрунтів, температурного та вологого режимів в зоні 

аерації, зменшення випаровування з поверхні (у зв’язку з забудовою території 

вологість ґрунтів під будівлями збільшується до значення максимальної 

молекулярної вологоємкості, особливо під внутрішнім фундаментом, та 

компенсується в нижні шари), зміна умов розвантаження та бокового живлення 

ґрунтової води, низька якість будівельних робіт і неправильна експлуатація 

підприємств (незавершене вертикальне планування, акумуляція атмосферних 

опадів у котлованах, траншеях, резервуарах, скидання промислових стоків в 

ґрунт, обладнання поглинаючих колодязів), витрати з аварійних комунікацій, 

що досягають 10-15, а в окремих випадках – 35 % від водоподачі, зміна видів і 

кількість деревинно-кущової та трав’яної рослинності, полив садів та городів на 

окремих ділянках міста, будівництво гідротехнічних споруд, ступінь 

благоустрою міста. Структуризацію цієї інформації відображено на рис. 2. 

Для прикладу, освоєння під будівництво наявних осушувальних та 

осушувально-зрошувальних сільськогосподарських угідь на території с.Гатне 

Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, 

згідно проекту [1] відбувалось в умовах недостатнього регулювання забудови, 

що призвело до реальних ризиків істотної та безповоротної трансформації 

ландшафту, руйнації меліоративних систем та зниження ефективності захисту 

територій від підтоплення та затоплення. За географо-гідрологічними ознаками 

територія с.Гатне знаходиться у верхів’ї басейну малої річки Сіверка. До 

забудови територія ділянки являла собою сільськогосподарські угіддя з 

експлуатованою з 1983 року зрошувальною системою, полив з якої 

здійснювався дощувальними машинами, а подача води проводилась мережею 

закритих трубопроводів з гідрантами. У 1988 році на території було побудовано 

дренажну систему, що складаєте із водоприймача, яким слугує ставок площею 

0.45 га, осушувального каналу (розчищене русло річки Сіверка) та закритого 

дренажу, представленого 5-ма головними і 50-ма бічними колекторами, 432-ма 

дренами та 153-ма оглядовими колодязями. В умовах інтенсивного розвитку 

забудови на прилеглих до м. Києва територіях урахування колекторно-

дренажної мережі не проводилось. При влаштуванні фундаментів будинків 

дрени неглибокого закладання місцями було пошкоджено, окремі ділянки 
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трубопроводів було вилучено, а самі будинки розмістились на трасах закритих 

колекторів і дрен.  

 

 

Рис.2. Джерела підтоплення територій згідно [11, с.143-144] 

 

Внаслідок зміни цільового призначення земель і їх забудови існуюча 

дренажна система стала виконувати функцію захисту від підтоплення 

сільського населеного пункту, замість первинної, яка полягала у захисті від 
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перезволоження та підтоплення зрошуваних земель. За таких нових умов 

дренажну систему почали використовувати в якості водоприймача дренажних і 

стічних вод від окремих будинків, а ряд локальних дренажних систем, 

перекачуються у дренажну систему з використанням гнучких мобільних 

шлангів. А деякі колодязі (7 із 20 обстежених) стали водоприймачами стічних 

та дренажних вод з садиб, що категорично заборонено чинними нормами 

проектування та призвело до перекриття природних стоків поверхневих вод, 

утворення підпорів води, суцільного засипання долин витоків р. Сіверки, зміни 

русла річки на відтинку між автотрасою Київ-Одеса та вул. Ботанічною та 

направлення стоку у закриті колектори. 

 

Наслідки такого неконтрольованого процесу яскраво продемонстровано 

на фото, рис. 3. 

Тобто несанкціонована безсистемна забудова меліорованих територій, 

незадовільний стан та бездоглядність меліоративних систем та зміна цільового 

призначення земель істотно вплинули на якість та захищеність 

сільськогосподарських угідь, сільських населених пунктів і нових забудованих 

територій від затоплення та підтоплення та виникнення надзвичайних ситуацій.  

Подальше засипання штучних водойм, влаштування насипів та забудова 

днища долини річки призведуть до перекриття природних стоків поверхневих, 

підземних та дренажних вод та викличуть реальну загрозу підпорів на 

колекторі затоплення і підтоплення вище розташованих територій, на яких 

розміщено приватні садиби і будинки, а також підтоплення каналізаційної 

системи та глибокої стокозбірної шахти, що призведе до забруднення 

грунтових вод.  

Зважаючи на нормальний технічний стан дренажно-колекторної системи 

є технічна можливість зберегти мережу і таку можливість необхідно 

реалізувати та завдяки цьому продовжити термін експлуатації цієї дренажно-

колекторної системи щонайменше на 30-50 років, також забезпечивши 

заборону, тобто унеможливити скидання каналізаційних стоків з житлових 

будинків в дренажну мережу, враховуючи те, що це заборонено чинним 

законодавством України. 
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Рис. 3 Фотофіксація зон затоплення та підтоплення на дренованих територіях  

с. Гатне (виконано в 2015 р.) 

Підтоплення є результатом сполучення багатьох чинників, як природніх 

так і штучних. Мається на увазі, що не лише наявність атмосферних опадів 

(дощових і талих) та ґрунтових вод з навколишньої території призводять до 

підтоплення територій, а й зміна умов інфільтраційного живлення, природної 

структури ґрунтів, температурного та вологого режимів в зоні аерації, 

зменшення випаровування з поверхні (у зв’язку з забудовою території вологість 
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ґрунтів під будівлями збільшується до значення максимальної молекулярної 

вологоємкості, особливо під внутрішнім фундаментом, та компенсується в 

нижні шари), зміна умов розвантаження та бокового живлення ґрунтової води, 

низька якість будівельних робіт і неправильна експлуатація підприємств 

(незавершене вертикальне планування, акумуляція атмосферних опадів у 

котлованах, траншеях, резервуарах, скидання промислових стоків в ґрунт, 

обладнання поглинаючих колодязів), витрати з аварійних комунікацій, що 

досягають 10-15, а в окремих випадках – 35 % від водоподачі, зміна видів і 

кількість деревинно-кущової та трав’яної рослинності, полив садів та городів на 

окремих ділянках міста, будівництво гідротехнічних споруд, а також ступінь 

благоустрою міста. Оцінка всіх цих чинників та їхньої дії, стану параметрів, 

визначення та приведення показників цих параметрів до нормативних вимог  

важлива для розробки заходів проти підтоплення території в кожному 

окремому випадку. 

Доповнення Державних Будівельних Норм детально розглянутими та 

структуризованими параметрами по підтопленню та затопленню дозволить 

забезпечити необхідне інформаційне підґрунтя розроблення інженерної 

підготовки та захисту території на всіх стадіях проектування. 

Література 

1. Будівництво у сейсмічних районах України: ДБН В.1.1-12:2006. – Київ: Державний 

комітет будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006. – 84 

с. (Нормативний документ Державного комітету будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України. Державні будівельні норми) 

2. Генеральний план поєднаний з детальним планом території окремих частин с. Гатне, 

№ договору 25215.3 

3. Гідротехнічні споруди. Основні положення : ДБН В.2.4-3:2010. Київ : Мінрегіонбуд 

України, 2010. – 37 с. (Нормативний документ Мінрегіонбуду України. Державні будівельні 

норми) 

4. Греблі з грунтових матеріалів. Основні положення: ДБН В.2.4 -20:2014. Київ : 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України, 2014. – 34 с. (Нормативний документ Державного комітету 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Державні 

будівельні норми) 

5. Дьомін М.М. Містобудівні інформаційні системи. Містобудівний кадастр. Первинні 

елементи структури об’єктів містобудування та територіального планування [Текст] / М.М. 

Дьомін, О.І. Сингаївська. - Київськ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ: Фенікс, 2015. 

– 216 с.: іл., табл. 

6. Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних 

територіях і просідаючих грунтах: ДБН В.1.1-5-2000. – Київ : Державний комітет 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 312 

будівництва, архітектури та житлової політики України, 2000. – 66 с. (Нормативний 

документ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України. 

Державні будівельні норми) 

7. Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд 

від зсувів і обвалів. Основні положення : ДБН В.1.1-3-97. – Київ: Держбуд України, 1998. – 47 с. 

(Нормативний документ Держбуду України. Державні будівельні норми) 

8. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування : ДБН 

В.1.1-24:2009. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 55 с. (Нормативний документ 

Мінрегіонбуду України. Державні будівельні норми) 

9. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення : ДБН В.1.1-25-

2009. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. – 52 с. (Нормативний документ Мінрегіонбуду 

України. Державні будівельні норми) 

10. Меліоративні системи та споруди : ДБН В.2.4-1-99. Київ: Держбуд України, 2000. – 

178 с. (Нормативний документ Держбуду України. Державні будівельні норми) 

11. Ніщук В.С. Інженерний захист та освоєння територій : довідник / В.С. Ніщук. - К.: 

Основа, 2000. – 344 с. 

12. Сингаївська О.І., Завдання й заходи інженерної підготовки територій на різних стадіях 

містобудівного проектування та обслуговуючі організації і підприємства / О.І. Сингаївська, 

Д.В. Рудник // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 57. – С. 394-402. 

13. Сингаївська О.І. Інформаційне забезпечення процесів управління розвитком 

містобудівних систем [Текст]: Автореф. дис. … док. техн. наук: 05.23.20 / Олександра 

Іванівна Сингаївська. – К., 2013. – 34 с. 

Аннотация 

Рассмотрено влияние природных условий и антропогенных факторов на 

режим ґрунтовых вод, а следовательно на санитарно-гигиеническое состояние 

территорий населенных пунктов, строительных характеристик ґрунтов, условий 

производства работ и эксплуатацию сооружений и коммуникаций.  

Ключевые слова: территорий населенных пунктов; природные условия; 

антропогенные факторы; ґрунтовые воды; подтопление; санитарно-

гигиеническое состояние; эксплуатация сооружений и коммуникаций.  

Annotation 

There are considered the influence of natural conditions and anthropogenic 

factors on groundwater regime, and therefore the sanitary-hygienic condition of 

populated areas, construction characteristics of soils, conditions of production works 

and structures and facilities operation.  

Keywords: populated areas; natural conditions; anthropogenic factors; 

groundwater; flooding; the sanitary-hygienic condition; structures and facilities 

operation. 
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ТИПОЛОГІЯ ТА СТАН ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КВАРТАЛІВ 

ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ЧАСТИН МАЛИХ 

ІСТОРИЧНИХ МІСТ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

Анотація: у статті наведено результати аналізу структури та стану 

кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст 

Західної України та способів використання їх вільного простору. Також 

виявлено типологію досліджуваних кварталів відповідно до цілісності та 

збереженості їх історичної структури і, як результат, запропоновано низку 

заходів з їх відновлення. 

Ключові слова: центральна частина міста, історичне місто, квартал, 

регенерація, типи кварталів. 

 

Постановка проблеми: планувальна структура центральних частин 

малих історичних міст Західної України є значно пошкоджена, реконструкція 

чи нове будівництво часто руйнують історичне середовище міста, структуру 

кварталів, парцелей та їх цілісність, оскільки такі перетворення не відповідають 

історичним традиціям забудови. Причиною цього є відсутність чіткої типології 

історичних кварталів та рекомендацій щодо їх відновлення чи нового 

будівництва, які б забезпечували послідовну та програмну регенерацію 

історичної частини міста як комплексу. 

Аналіз досліджень та публікацій: Наукові дослідження у сфері 

збереження та відновлення культурної спадщини України, а зокрема 

історичних міст та містобудівних комплексів, належать Бевзу М. В. [1], 

Прибезі Л. В. [2], Каплінській М. В. [3], Рибчинському О. В. [4]. Також 

важливими є наукові праці Кравцова С. Р., Бойко Х. С., Петрика В. М., 

Топилко С. І. Ці дослідники вивели загальні принципи дослідження, регенерації 

та збереження історичних міст і містобудівних комплексів, але конкретно не 

розглядали забудову кварталів малих історичних міст, де домінує житлова 

функція. Тому на даний момент немає розроблених чітких рекомендацій 

відновлення і спадкоємного цієї розвитку такої території. 

Мета статті: визначити стан розпланувальної структури кварталів та 

забудови в центральних частинах малих історичних міст, виявити типологію 

досліджуваних кварталів і сформувати першочергові заходи з відновлення 

історичної структури та впорядкування внутрішнього середовища кварталів. 
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Виклад матеріалу дослідження: 

Найбільш негативні зміни для міст і містечок західної України та їх 

житлової забудови, припадають на початок та середину ХХ ст. Різка зміна 

центрів політичного впливу внаслідок масштабних військових дій Першої та 

Другої Світових Воєн привели до значних руйнувань міської тканини як 

великих, так і малих міст. Повільні темпи економічного відновлення регіону та 

відсутність коштів на фахові проекти з регенерації історичних центрів малих 

міст, так званих середмість, привели до втрати ідентичності містобудівної 

структури, їх архітектури, та значно ускладнили процеси регенерації 

сьогодення. 

Дослідження проводились у десятьох малих історичних містах (у 

Львівській області – Жовква, Бібрка, Добромиль, Комарно; Івано-Франківській 

області – Галич, Рогатин, Болехів; Тернопільській область – Бережани, Бучач, 

Підгайці), проте у статі графічна частина, проведеного аналізу для всіх міст, 

подана на прикладі міста Бучач (Рис.1). Аналіз картографічного та 

іконографічного матеріалу, їх співставлення з актуальними картами та 

результатами детального натурного обстеження кварталів і їх забудови, дав 

можливість визначити масштаби втрат та змін, які відбулися [5]. Основний 

аналіз виконувався в кварталах з житловою забудовою, за винятком ринкових 

кварталів, ділянок кварталів, що виділені під сакральну, адміністративну чи 

замкову забудову.  

 

 

Рис. 1. а)  Фрагмент схеми кадастрової карти центральної частини міста Бучач 

 (з приватного архіву Бевза М. В.) з позначенням історичного поділу на квартали 

(чорною лінією) 
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З проведеного аналізу цілісності структури кварталів міст та їх 

функціонального використання було встановлено, що зі всіх досліджуваних 

міст значна частина кварталів з житловою забудовою, що розташовані в межах 

умовної заповідної території, мають пошкоджену або повністю змінену 

структуру (59%). При цьому 57% з них є повністю змінені, тобто історична 

забудова цих територій є втрачена, а теперішня – не відповідає історичному 

середовищу та зазвичай є дисгармонійною і великогабаритною. Така забудова 

об’єднує парцелі, нівелюючи їх, а іноді і самі квартали, збудована в після 

воєнний період. Решта 43% – площі кварталів житлової забудови, що зазнали 

певних змін, мають пошкоджену структуру. Для них характерним є втрата 

окремих будівель та цілісності рядової забудови, будівництво нових 

малогабаритних будинків, зазвичай в межах парцелей, або наявність частин 

кварталів з не забудованою територією, яка історично була забудована.  
 

 

Рис. 1.б). План-схема аналізу стану розпланувальної та функціональної структури  

кварталів центральної частини міста Бучач 

 

Основною причиною таких показників є руйнації, яких зазнали міста під 

час двох світових війн, що привели до значних втрат житлової забудови, 

пошкодження структури кварталів і міст в цілому. Повністю змінені території в 

межах кварталів міст, зазвичай, охоплюють фрагменти кількох суміжних 

кварталів, або і цілі групи кварталів, що, іноді, призводить до зміни історичної 
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вуличної мережі. Занедбані території частіше всього зустрічаються саме в 

межах таких територій. Території, які мають сільськогосподарське 

використання, характерні для віддалених від центру міста кварталів з садибною 

забудовою, але трапляються і в межах кварталів ближчих до ринкової площі. 

Загалом є чітка закономірність – чим менша чисельність мешканців міста, тим  

більше територій з сільськогосподарським використанням в межах житлових 

кварталів пропонованих заповідних території. 

 

Рис. 2 План-схема типології кварталів центральної частини міста Бучач 

 

На основі проведеного аналізу було виділено основні типи кварталів за 

збереженістю їх структури (3 типи) та збереженістю історичної забудови (5 

типів) (Рис. 2.). За збереженістю структури, досліджувані квартали можна 

поділити на наступні типи: 1) квартали з повністю збереженою планувальною 

структурою (збережені і конфігурація кварталу і його парцеляція); 2) квартали з 

частково збереженою планувальною структурою (частина парцелей не 

забудована або об’єднана великогабаритною забудовою, що нівелює цю 

парцеляцію, або нова забудова не відповідає історичній лінії забудови);  

3) квартали з повністю втраченою планувальною структурою (в межах таких 
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кварталів вся забудова не відповідає історичним засадам будівництва, або 

відсутня будь-яка забудова, повністю зруйнована історична парцеляція 

кварталу та лінія забудови). За збереженістю історичної забудови, в межах 

досліджуваних кварталів можна виділити наступні типи: 1) квартали з повністю 

збереженою історичною забудовою (втрачена історична забудова відбудована); 

2) квартали з частково збереженою історичною забудовою (в межах цих 

кварталів немає нової забудови, а втрачена історична забудова не відбудована); 

3) квартали з частково збереженою історичною забудовою та додаванням нових 

будівель (втрачені будівлі замінені іншими, післявоєнними будівлями, або 

вільні території були забудовані новими будинками); 4) квартали з повністю 

втраченою історичною забудовою і забудовані новими будівлями (в межах 

таких кварталів історичної забудови не залишилось, всі наявні будинки 

належать до післявоєнного часу); 5) квартали з повністю втраченою забудовою 

(історично квартали мали певну забудову, але на даний момент в їх межах 

взагалі немає капітальної забудови). 

Всі квартали з житловою забудовою в межах пропонованих заповідних 

територій було також проаналізовано за наступними критеріями: спосіб 

забудови кварталу, стан парцеляції, засади забудови на парцелі, тип нової 

забудови, розташування забудови відносно історичної лінії забудови та  спосіб 

використання вільної території (не забудованої капітальними спорудами). 

Також було проаналізовано історичні особливості вище зазначених кварталів, а 

саме: тип забудови кварталу та лінія забудови згідно з наявними кадастровими 

картами (таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Кількісні показники аналізу згаданих типів кварталів за збереженням  

історичної забудови 
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Кварталів 1-го типу - з повністю збереженою історичною забудовою і 

відбудованою втраченою забудовою, з поміж 156-ти досліджених – всього 5 

(3,2%). Забудова цих кварталів є високо-щільною та щільною і, зазвичай, 

периметральною, периметральною не сформованою або фронтальною [6]. Стан 

парцеляції цих кварталів в більшості випадків є збережений або частково 

вцілілий внаслідок об’єднання кількох парцелей під одну будівлю. Лінія 

забудови таких кварталів у всіх випадках співпадає з історичною та 

розташовується одразу біля вулиці. Спосіб забудови цих кварталів також 

відповідає історичному – зафіксованому на кадастрі. Вільні від забудови 

території цих кварталів є незначними, але в більшості випадків перебувають у 

занедбаному стані. Також у 2-х кварталах частина вільного квартального 

простору використовується під стоянки чи гаражі для автомобілів. 

Квартали 2-го типу – з частково збереженою історичною забудовою, але в 

межах яких немає нової забудови, а втрачена історична забудова не 

відбудована, також є малочисельними – їх 7 (4,5%). Забудова цих кварталів є 

менш щільною в порівнянні з кварталами 1-го типу, і їм характерний 

фронтальний, фрагментарно-рядовий або дисперсний спосіб забудови кварталу. 

Найбільш чисельними є квартали з фронтальним способом забудови. Стан 

парцеляції цих кварталів є збережений, а в більшості випадків – частково 

вцілілий, причиною чого є відсутність будь-якої забудови на кількох сусідніх 

парцелях. Вільних від капітальної забудови території тут є значно більше і ці 

території використовуються під стоянки чи гаражі для автомобілів, тимчасові 

господарські споруди, частина цих територій є занедбаною. В порівнянні з 

історичним способом забудови кварталу можна відзначити зменшення 

щільності забудови. 

Найбільш чисельними є квартали 3-го типу – квартали з частково 

збереженою історичною забудовою та додаванням нових будівель. Втрачена 

забудова цих кварталів замінена іншою, часто післявоєнною забудовою, а деякі 

вільні території забудовані новими будинками. Всього їх 88 із 156-ти 

досліджених кварталів з житловою забудовою, що становить – 56%. Серед 

кварталів цього типу є квартали різного способу забудови, найбільша частина 

припадає на квартали з фрагментарно-рядовою та дисперсною забудовою. 

Парцеляція цих кварталів в більшості є частково вціліла, проте є квартали з 

повністю зміненою або відсутньою парцеляцією. Нова забудова, в основному, 

не співпадає з історичною парцеляцією і в більш ніж третині кварталів це 

великогабаритна забудова (2-5 поверхів), що об’єднує парцелі нівелюючи їх. 

Всередині кварталів розташовується лише великогабаритна забудова другої 

половини ХХ століття. Частина вільних від капітальної забудови територій, в 

переважній більшості, використовуються під стоянки чи гаражі для автомобілів 
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та тимчасові господарські споруди, а також для ведення сільського 

господарства. Також, у деяких кварталах ці території використані під торгові 

площі або ринки.  

4-й тип – квартали з повністю втраченою історичною забудовою і 

заповнені новими будівлями, які належать до післявоєнного часу, є другим за 

чисельністю. Всього таких кварталів 53 зі 156, що становить 34%. Забудова цих 

кварталів є найменшої щільності з-поміж усіх попередніх типів кварталів. Їй 

характерний дисперсний спосіб забудови кварталу і лише у 6-ти кварталах 

поряд з дисперсним є елементи фрагментарно-рядового способу забудови 

кварталів. Парцеляція цих кварталів практично втрачена. В межах цих 

кварталів забудова рідко відповідає історичній парцеляції та збудована, в 

більшості, у другій половині ХХ-го століття. Також тут є сучасні будівлі. 

Забудова цих кварталів, в основному, є малоповерховою та малогабаритною, 

проте в багатьох кварталах є великогабаритні будинки (2-5 поверхів), подекуди 

квартали забудовані виключно великогабаритними будинками. У більшості 

кварталів наявна забудова об’єднує парцелі нівелюючи їх. Лінія забудови цих 

кварталів також не відповідає історичній. Серед кварталів 4-го типу, частка 

території, вільної від капітальної забудови, є найбільшою в порівнянні з 

кварталами попередніх трьох типів. В переважній більшості частина цих 

територій використовуються під стоянки чи гаражі для автомобілів, тимчасові 

господарські споруди та для ведення сільського господарства. Незначна 

частина вільних від забудови територій у кварталах використовується як сквери 

з малими архітектурними формами, а іноді і з торговими площами. В третині 

кварталів частина цих територій є занедбаною.  

Найменш чисельними є квартали 5-го типу – з повністю втраченою 

історичною забудовою, де на даний момент немає жодної капітальної забудови. 

Таких кварталів з поміж 156-ти досліджених – всього 3 (1,9%). 

Використовуються вони як міські сквери чи парки або для ведення сільського 

господарства з тимчасовими господарськими спорудами. Відповідно до 

історичної картографії ці квартали мали фрагментарно-рядову та дисперсну 

забудову з розташуванням забудови вздовж вулиці одразу скраю ділянки.  

Узагальнюючи вище сказане, можна зробити висновок, що для кварталів 

1-го типу характерним є збереження парцеляції та щільна забудова, а основною 

їх проблемою є нераціональне використання вільних від забудови територій. 

Для кварталів 2-го типу характерним є мало щільна забудова та частково 

збережена парцеляція. Фрагменти кварталів, де втрачено чіткий поділ на 

парцелі можна легко відновити, оскільки ці парцелі не забудовані. Значно 

більше проблем є в кварталах 3-го типу, де парцеляція є частково збережена, а у 

багатьох кварталах є території, де парцеляція втрачена. Схожа ситуація в межах 
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кварталів 4-го типу. Тут парцеляція кварталів практично повністю втрачена. 

Вільні від забудови території, в межах цих двох типів кварталів, в основному, 

використовуються як гаражі та паркувальні місця, наявні господарські споруди 

для ведення сільського господарства. Значна частина цих територій перебуває в 

занедбаному стані. Практично у кожному місті серед 3-го та 4-го типів 

кварталів є частина кварталу в межах якої влаштовано невеликий ринок. 5-й 

тип кварталів слід розглядати як потенційні квартали для нової забудови або 

рекреаційних територій. Використання їх для ведення сільського господарства, 

як і вільних просторів в межах інших типів кварталів, потрібно поступово 

усувати, ущільнюючи забудову. 

Для відновлення кварталів центральних частин малих історичних міст, 

зважаючи на запропоновану типологію і проблеми притаманні відповідним 

типам, слід вживати відповідних заходів (таблиця 2). Нова забудова повинна 

відповідати історично сформованим засадам забудови кварталу та парцелі. 
Тип кварталу 

Рекомендації та заходи з відновлення кварталу 

1 2 3 4 5 

     відновити межі кварталу та його поділ на парцелі  (згідно картографічних даних) 

     демонтувати дисгармонійні та тимчасові споруди,  

     відновити лінію забудови  кварталу  

     виділити історичну парцеляцію 

     
провести візуальну адаптацію існуючої великогабаритної забудови,  а за необхідності її 

реконструкцію та функціональну адаптацію 

     
забудувати незабудовані парцелі новими будинками враховуючи історичні особливості 

забудови кварталу та його парцеляцію 

     
провести реставраційні та ремонтні  роботи існуючої забудови для покращення умов 

проживання 

     пристосувати не загосподарьовані приміщення існуючої забудови 

     
забезпечити паркомісця в новій забудові в межах першого поверху (вїзд організовувати 

з середини кварталу) 

     
організувати паркінг або гаражі у внутрішньо-квартальному просторі (в глибині 

ділянки або з тильної сторони будинку) 

     
впорядкувати вільну територію кварталу згідно потреб жителів та концепції регенерації 

заповідної території 

     провести вдосконалення інженерних комунікацій кварталу 

Таблиця 2. Рекомендації та заходи з відновлення кварталу 
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Висновки: проаналізовано стан розпланувальної структури кварталів та забудови в 

центральних частинах малих історичних міст Західної України та визначено, що 

пошкоджену або повністю змінену структуру мають (59%) досліджуваних кварталів, 57% з 

них – повністю змінені, решта 43% – пошкоджену структуру. На основі проведеного аналізу, 

було виділено основні типи кварталів за збереженістю їх структури (3 типи) і збереженістю 

історичної забудови (5 типів) та визначено їх проблеми, на основі яких запропоновано 

рекомендації та заходи з відновлення кварталів згідно його типу. 
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Аннотация 

В статье изложены результаты анализа структуры и состояния жилых кварталов 

центральной части малых исторических городов, и способов использования их свободного 

пространства. Также предложена типология исследуемых кварталов согласно целостности 

структуры квартала и сохранности их исторической застройки, предложен ряд мер по их 

восстановлению. Ключевые слова: центральная часть города, исторический город, квартал, 

регенерация, типы кварталов. 

Abstract 

The article outlines the results of the city residential blocks structure and condition analysis 

at the central parts of small historical towns, and the ways of using its free space Also, the typology 

of the studied blocks according to their integrity of the structure and the preservation of their 

historical development are highlighted, and a number of measures for their restoration have been 

proposed. Key words: central part of town, historical town, city block, regeneration, types of city 

blocks.  
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: современная мировая политическая арена характеризуется 

конкурентностью глобальных городов между собой за признание и уважение в 

мире. Уровень признания территориальной единицы напрямую влияет на 

состояние туризма, привлечения внешних инвестиций, экономического роста, 

установлению партнерских отношений с другими странами, увеличению 

численности населения городов, престиж города и уважение к нему. Однако на 

ряду с конкуренцией между собой городская среда ускоренными темпами 

теряет связность своих исторических слоев, находясь в постоянной 

структурной реорганизации, которая имеет свойство мутировать, 

адаптироваться и трансформироваться [1], [2]. Нигилистическое отношение к 

традициям, к глубинным истокам человеческого сознания привело к 

выхолащиванию из городской среды ее духовного начала [1], [3]. Происходит 

деструкция городской среды, перманентная утрата ее генетической и 

культурной памяти [1]. Множество людей ощущают такие города как 

отчужденные, давящие, жесткие, непривлекательные места, что не имеет 

ничего общего с истинным содержанием городской жизни [1], [3]. К 

XXI столетию люди почти совсем растеряли опыт духовного взаимодействия со 

средой, утратили потребность в сенситивном и эстетическом общении с ней [1]. 

Актуальным становится разработка совершенно нового подхода к 

проектированию городской среды на качественно новом уровне, отвечающем 

на вызовы XX1 века. 

Ключевые слова: городская среда, «дух среды», духовность среды, 

духовность, генетическая память нации, генетическая память среды, 

нарративный потенциал, ментально-топонимический опорный план. 

 

Постановка проблемы. Глобализация, характерная для современного 

этапа общественного развития, охватывает все сферы жизнедеятельности 

человека, в том числе и духовно-культурную. Происходит трансформация 

национальных и культурных ценностей, моральных ориентаций общества и 

человека, влияние на духовное развитие нации и на его потребности. 

Появляются новые условия для отбора ценностей и норм морали. Меняется 

мировоззрение, взгляды и сознание. Происходит глобализация нации, человек 
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становится глобализированным. В сложившихся условиях человеку сложно 

сохранить ядро своих национальных и духовных ценностей. Общество 

становится «массовым», и человек становится в нем «массой», 

унифицированной, с одинаковыми духовно-нравственными ценностями и 

потребностями. Человек начинает теряться в такой среде. Современное 

украинское общество, наряду с политическими изменениями, переживает один 

из критических и ответственных периодов в своей национальной истории, 

обусловленный кардинальным экономическим, социальным и политико-

правовым реформированием, утверждением рыночных отношений, 

проникновением инокультурных моделей образа жизни. Происходящие в 

обществе сложные и противоречивые процессы привели к падению духовности, 

ценностной дезориентации, актуализации социальных недугов [4]. Выход из 

ситуации, авторам видится в возрождении духовных ценностей, проблеме 

увеличения производства духовности, воспроизводства ее и аккумуляции для 

самосохранения украинского общества и его дальнейшего развития. Только так 

можно остановить духовную деградацию человека – социума – нации. 

Сохранение и развитие духа среды является непременным атрибутом 

духовного развития человека. Целью исследования будет разработка 

градостроительных методов и оценок повышения уровня духовного потенциала 

городской среды, способствующего формированию и повышению духовности 

нации в трансформирующемся обществе периода глобализации. 

С этой точки зрения проблема, поставленная в исследовании, является 

актуальной, своевременной и неразработанной.  

Обсуждение результатов. Духовность – есть «отложения» культуры в 

жизни общества, определенное состояние жизни, запечатленное в социальной и 

исторической памяти. Возникнув, духовность не исчезает, а накапливается, 

откладывается в культуре, формируя генетическую память нации. Духовность 

проявляется в практических формах взаимодействия человека со средой и 

имеет прямую и обратную зависимости. Чем выше духовный потенциал людей, 

населяющих эту среду, тем выше  ее духовная наполненность. Чем ярче и 

духовнее индивидуальности, тем сильнее проявляется «дух среды». Чем 

крупнее эта среда, тем более наслаивается в ней информация разных веков, что 

в свою очередь формирует генетическую память среды [1]. Генетическая 

память среды связана с генетической памятью нации [5], являясь одновременно 

сложным социо-культурным образованием и сложной информационной 

системой, в которой действуют особые закономерности сохранения, 

переосмысления и воспроизведения информации (памяти) о прошлом. 

Потенциальные возможности «духа места» определяются ресурсной средой, 

ресурсно-информационными полями, «нарративными потенциалами», 
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созданными генетической памятью нации. От структуры генетической памяти 

нации зависит структура потенциальных, ресурсных полей духовности среды.  

Память среды – первоклетка информационного пространства городской 

культуры [1]. Сохранение генетического кода среды – основа дальнейшего 

развития общества (нации). 

Тема исследования выполнена в соответствии с Квебекской Декларацией 

о принципах и рекомендациях по сохранению духа места путем охраны 

материального и нематериального наследия, что рассматривается как 

инновационный и эффективный способ обеспечения устойчивого и 

социального развития во всем мире (Квебек, Канада, 2008 год) [6]. 

Исследование основывается на Сианьской декларации ИКОМОС 2005 года, 

обращающей внимание на сохранение контекста, определяемого как 

физические, визуальные и природные факторы, а также социальных и духовных 

практик, обычаев, традиционных знаний и других нематериальных форм и 

выражений, в защите и содействии памятникам и достопримечательным местам 

Всемирного наследия [6]. Декларация Фосс-Ду-Игуасу, составленная в 2008 

году, ИКОМОС Америка, указывает, что материальные и нематериальные 

компоненты наследия играют важную роль в сохранении самобытности общин, 

которые создают и распространяют пространства культурно-исторического 

значения [6]. Исследование выполнено также в соответствии с Декларацией 

Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 

1972 г. В соответствии с Декларацией, «человек является творением и 

одновременно создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его 

физическое существование и предоставляет ему возможности для 

интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития», 

«сохранение и улучшение качества окружающей человека среды является 

важной проблемой, влияющей на благосостояние народов и экономическое 

развитие всех стран мира; это является выражением воли народов всего мира и 

долгом правительств всех стран» [7]. 

Подведя итог деклараций, необходимо отметить что из-за неразделимого 

характера материального и нематериального наследия и смыслов, ценностей и 

контекста, придаваемых нематериальным наследием объектам и местам, 

ИКОМОС в настоящее время рассматривают вопрос о принятии новой хартии, 

специально предназначенной для нематериального наследия памятников и 

достопримечательных мест. В связи с этим, учитывая онтологические 

изменения духа места, авторы в исследовании актуализируют вопрос о 

сохранении и развитии духа среды, являющемся непременным атрибутом 

духовного развития человека-социума-нации.  



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 325 

Поскольку духовность среды отражает духовно-нравственный стержень 

общества, актуальность исследования духовного потенциала городской среды 

происходит в русле Указов Президента Украины “Национальной программе  

патриотического воспитания граждан, формирования здорового способа жизни, 

развития духовности и укрепления нравственных основ общества”,“О 

национальной доктрине развития образования” [8], “Национальной стратегии 

развития образования в Украине на период до 2021 года [9], Законе Украины 

“Об образовании” [10], “О защите общественной морали” [11]. Актуальность 

исследования происходит также в соответствии с принципами и 

рекомендациями  Болонской декларации (1988), способствующей духовному 

развитию украинской нациии «заради культурного, соціального й економічного 

майбуття людини», достижения «справжньої гармонії навколишнього 

середовища та самого життя» [12]. Исследование отвечает «Концепції 

гуманітарного розвитку України на період до 2020 року» (2011р.) [13]. 

Городская среда сочетает в себе материальные и духовные начала [1], 

[14]: материальные начала реализуются в формировании среды для 

человеческой деятельности и её оценка определяется утилитарными 

удобствами, регламентируемыми нормами для проектирования; духовная же 

составляющая среды закодирована более сложно, поскольку связана с психикой 

человека, его чувствами и эмоционально – эстетическим миром [1], с формой 

коллективного и индивидуального мышления. Духовное начало среды 

выступает как топонимический образ, как виртуальная топографическая сеть 

территории с множеством смысловых структур – «нарративов». Термин 

«нарратив» в контексте городской среды, с одной стороны, определен как 

некий вариант устного народного творчества (история, рассказ) устойчиво 

связанного с неким материальным объектом или пространством в городе и 

видоизменяющемся по прошествии времени. Другая модификация нарратива – 

полностью искусственная конструкция, опирающаяся на некоторое 

историческое событие, но не относящееся к конкретному материальному 

объекту или пространству в городе. Здесь необходимо говорить о ментально-

семиотической системе, имеющей в основе представления о территории и 

придающим в общественном сознании (ментальности) территориям конкретные 

черты, характеристики, сакрально-символические значения и смыслы. Но, при 

этом, наблюдается тесная ассоциативная связь ментально-семиотической и 

культурно-топонимической систем. Это выражается в том, что среда, 

наделенная мифологией, создается путем наложения мифологического 

пространства на материально-духовную основу – территорию-топоним. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 326 

Топонимический образ  или виртуальная реальность – это система знаков, 

символов, стереотипов, архетипов, мифов, характеризующих определённую 

территорию, смысловое содержание.  

Создание мифологической характеристики территории коррелирует с 

выделением и осмыслением потенциальных образных нарративов  территории. 

На основании отдельных образных элементов – чаще всего это исторические 

факты и события, биографии выдающихся людей, связанных с городом – 

создаются региональные мифологии. С одной стороны они связаны с 

топографией территории, (например, музей-квартира, памятник, бюст, 

памятная доска на стене дома, культовый объект, памятная могила и т.д.), с 

другой стороны, ориентированные на встраивание в мифологии на уровне 

страны, более крупного региона, иногда и всего мира.  

Игнорируется духовная составляющая городской среды, ее смысл, роль и 

значение [1]. Характеристики современной городской среды демонстрируют 

потерю человеком его места в мире, подавлены архетипы среды, связывающие 

его с прошлым, с его историей, генетической преемственностью, генетической 

памятью нации-этноса [1], [3], [15]. Города теряют смысл, если они не 

конденсируют в себе и не питают «дух земли», на которой они выросли. Утрата 

внимания к духовным аспектам среды, к специфике особых локусов, объяснима 

также с культурно-исторических позиций, но неприемлема с точки зрения 

должной полноты человеческого существования [1]. По формуле Д. Визгалова, 

«Культура из градообслуживающей отрасли становится градообразующей. И 

если нет в городе уникальных культурных сценариев поведения, значит и 

идентичности у этого города нет, то есть нет города как такового» [16]. 

Поскольку поведенческая среда неотделима от городской мифологии и 

является полем формирования поступков, обращение к мифу как  важнейшей 

структуре духовного бытия человека, коммуникативной знаковой системы, 

поможет в построении модели процесса воздействия семиотических структур 

на формы общественного и индивидуального сознания. Как знаковая система 

миф провоцирует архетипические пласты бессознательного психики человека, 

задействует тот или иной архетип, формируя паттерны поведения и само 

поведение в среде. В результате восприятие города смещается с уровня его 

истории и визуальных отношений между формами на «номинативно - 

дескриптивный» уровень архетипов, символов, образов. Воспринимаемый 

неосознанно миф города участвует в формировании личности, в процессе ее 

становления, на этапе включения в социум уже сложившегося человека [3]. 

Городская среда без мифов – мертвая среда. Миф в его различных формах 

сохраняет свое место в духовном мире человека. К. Леви-Строс пытался 

отыскать в древнейших мифах универсальные структуры управления 
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обществом. Обращение к культурному мифу города является условием 

формирования в обществе настроений, отвечающих задачам регионального и 

национального развития Украины. 

Одна из основных проблем архитектурно-градостроительного 

проектирования и регулирования среды жизнедеятельности человека - состоит 

в отсутствии внимания и игнорировании духа места, его духовной сущности, 

неиспользование духовного потенциала среды. Существующие в Украине 

Законы «Про регулювання містобудівної діяльності» [17], "Про Генеральну 

схему планування території України" [18], "Про основи містобудування" [19], 

"Про архітектурну діяльність"[20], "Про комплексну реконструкцію кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду" [21], "Про землеустрій" [22], 

строительные нормы, государственные стандарты, нормы и правила не 

устанавливают комплекса качественных и количественных показателей и 

требований, регламентирующих учет духа места при разработке и реализации 

градостроительных обьектов. Отсутствует государственная политика в сфере 

градостроительства, регламентирующая учет нарративного потенциала 

духовной сущности среды на всех уровнях генерального планирования 

территории от местного до регионального. 

В соответствие с п.1 ст.17 Закона Украины «Про регулювання 

містобудівної діяльності», генеральный план населенного пункта является 

основным видом градостроительной документации на местном уровне, 

предназначенным для обоснования долгосрочной стратегии планирования и 

застройки территории населенного пункта [17]. 

Исходя из п.3 ст.17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» для 

населенных пунктов, занесенных в Список исторических населенных мест 

Украины, в пределах определенных исторических ареалов в составе 

генерального плана населенного пункта определяются режимы регулирования 

застройки и разрабатывается историко-архитектурный опорный план, в 

котором указывается информация об объектах культурного наследия [17]. Из 

ДБН А.2.2-3:2012. Состав и содержание историко-архитектурного опорного 

плана, историко-архитектурный опорный план определяется как научно-

проектная документация, разрабатываемая в составе генеральных планов 

исторических населенных мест [23]. На историко-архитектурном опорном 

плане фиксируются лишь чисто формальные вещи, а именно: информация о 

неподвижных объектах культурного наследия населенного пункта, связанную с 

ними историческую застройку (значительные и рядовые исторические здания) 

земли историко-культурного назначения; места утраченных зданий, 

сооружений, оборонительных укреплений, имевших важное историческое или 

градостроительное значение; дисгармоничные здания и сооружения; памятники 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3059-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3059-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2780-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/687-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/525-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/525-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15
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природы, природные заповедники, ценные природные ландшафты; границы 

исторических ареалов населенных мест; границы зон охраны памятников 

культурного наследия, которые являются действующими на момент 

составления историко-архитектурного опорного плана (при наличии). Авторов 

интересует совсем другое, а имено информационно-семиотический пласт 

территории, содержательность  среды с точки зрения концентрации 

информации о конкретном топонимическом ареале среды в знаково-

символической форме, наполненный мифами, легендами, преданиями, 

сказаниями - нарративы среды.  

Информационно-семиотический пласт среды представляет собой 

«каркас» нарративных потенциалов и является неотьемлемой частью духа 

нации. Он отображает прямую и обратную зависимости духовного потенциала 

людей и духовности среды. Чем выше духовный потенциал людей, населяющих 

эту среду, тем выше ее духовная наполненность. Городская среда без мифов-

мертвая среда. Стратегическая функция мифов среды реализуется в 

обязательном учете многообразия компонентов мифа в процессе разработки 

планов стратегического развития города в системе расселения и региона. 

Обращение к культурному мифу города является условием формирования в 

обществе настроений, отвечающих задачам регионального и национального 

развития Украины.  

В связи с выше сказанным актуальным становится необходимость 

разработки совершенно нового документа в структуре проектно-

градостроительной документации, так называемого ментально-

топонимического опорного плана территории. Данный документ будет 

отражать ассоциативную связь ментально-семиотической системы с культурно-

топонимической, а также фиксировать базовую модель «нарративного 

потенциала» образа городской среды. В структуре ментально-топонимического 

опорного плана территории главная роль будет принадлежать знакам и 

символам территории, будет фиксироваться  иерархия образных узлов 

территории – «нарративов» по предложенной авторами классификации. 

Ментально-топонимический опорный план территории – базовая модель 

виртуальной топографической сети территории, ее метакарта по 

моделированию духа города, его образа. Топонимический образ городской 

среды является частью духовной культуры нации, этноса и выполняет свою 

сакральную роль. 

Ментально-топографический опорный план территории необходим для: 

организации туризма; организации застройки городской среды; решения 

вопросов эстетики городской среды; увеличению образного национального 

брендинга территории; проектирования городской  среды на качественно-новом 
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уровне, отвечающей на вызовы ХХ1 века; формирования  возможных видов 

деятельности, функционального зонирования в городской среде 

жизнедеятельности человека (не даст возможность на кладбище расположить 

ресторан, торговый центр и т.д.); понимания субьектом деятельности места как 

ценности, привлекающих потенциальных инвесторов к финансированию; 

повышения уровня духовного потенциала городской среды, способствующего 

формированию и повышению духовного потенциала нации в 

трансформирующемся обществе периода глобализации; формирования в 

обществе настроений, отвечающих задачам регионального и национального 

развития Украины. 

Выводы. Актуализация проблемы духовности городской среды Украины 

увеличивается как через мировой процесс глобализации, так и в контексте её 

евроинтеграции. Уникальность образа городской среды является одним из 

критериев успеха территории в мировых политических процессах. Среда, 

имеющая уникальные преимущества и вызывает особенные впечатления, 

становится ценностью для жителей, брендом.  

Формирование и поддержание «духа места», как аккумулятора памяти 

городской среды, будет выступать как структурная закономерность, 

позволяющая сохранить то, что осталось после многолетнего истребления 

культурного наследия нашего народа, и создать что-то новое, достойное наших 

предков [1], [3]. Сохранение и развитие духа среды является немпременным 

атрибутом духовного развития нации. 

Выявление и исследование структуры «нарратива»-«нарративного 

потенциала», как первичного элемента культурного потенциала городской 

среды, выявление функции и закономерности его пространственных 

локализаций поможет в продвижении к поставленной цели. 
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Анотація 

Сучасна світова політична арена характеризується конкурентністю 

глобальних міст між собою за визнання і повагу в світі. Рівень визнання 

територіальної одиниці безпосередньо впливає на стан туризму, залучення 

зовнішніх інвестицій, економічного зростання, встановлення партнерських 

відносин з іншими країнами, збільшення чисельності населення міст, престиж 

міста і повагу до нього. Однак на ряду з конкуренцією між собою міське 
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середовище прискореними темпами втрачає зв'язність своїх історичних шарів, 

перебуваючи в постійній структурній реорганізації, яка має властивість 

мутувати, адаптуватися і трансформуватися [1], [2]. Нігілістичне ставлення до 

традицій, до глибинних витоків людської свідомості привело до вихолощення з 

міського середовища її духовного начала [1], [3]. Відбувається деструкція 

міського середовища, перманентна втрата її генетичної і культурної пам'яті [1]. 

Безліч людей відчувають такі міста як відчужені, що тиснуть, жорсткі, 

непривабливі місця, що не має нічого спільного з істинним змістом міського 

життя [1], [3]. До XXI сторіччя люди майже зовсім розгубили досвід духовної  

взаємодії з середовищем, втратили потребу в сенситивному і естетичному 

спілкуванні з нею [1]. Актуальним стає розробка абсолютно нового підходу до 

проектування міського середовища на якісно новому рівні, що відповідає на 

виклик XX1 століття. 

Ключові слова: міське середовище, «дух міста», духовність середовища, 

духовність, генетична пам'ять нації, генетична пам'ять середовища, наративний 

потенціал, ментально-топонімічний опорний план. 

 

Annotation 

The modern world political arena is characterized by the competitiveness of 

global cities among themselves for recognition and respect in the world. The level of 

recognition of the territorial unit directly affects the state of tourism, attracting 

foreign investment, economic growth, establishing partnerships with other countries, 

increasing the population of cities, the prestige of the city and respect for it. However, 

along with competition among themselves, the urban environment at an accelerated 

pace loses the coherence of its historical layers, being in a constant structural 

reorganization, which has the property of mutating, adapting and transforming [1], 

[2]. Nihilistic attitude to traditions, to the deep sources of human consciousness led to 

emasculation from the urban environment of its spiritual beginning [1], [3]. There is a 

destruction of the urban environment, a permanent loss of its genetic and cultural 

memory [1]. Many people feel such cities as alienated, pressing, hard, unattractive 

places, which has nothing to do with the true content of city life [1], [3]. By the XXI 

century, people almost completely lost the experience of spiritual interaction with the 

environment, they lost the need for a sensible and aesthetic communication with it 

[1]. The development of a completely new approach to the design of the urban 

environment at a qualitatively new level that meets the challenge of the twenty one 

century is becoming topical. 

Keywords: urban environment, "the spirit of the environment", the spirituality of 

the environment, spirituality, the genetic memory of the nation, the genetic memory 

of the environment, the narrative potential, the mental- toponymical  plan. 
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МЕТОДИКА ДЕЛІМІТАЦІЇ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ 

 

Розглядаються питання визначення меж міських агломерацій. 

Запропонована авторська методика делімітації міських агломерацій. 

Ключові слова: міська агломерація, делімітація, адміністративно-

територіальний поділ. 

 

Визначення меж міських агломерації є актуальним питанням сьогодення, 

яке має принципове значення для обґрунтування перспективних напрямків 

розвитку територій,що входять до складу міських агломерації. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені по-різному підходять до визначення меж, 

тобто делімітації агломерації. Так, більшість методик ґрунтуються на 

визначені: транспортної доступності від центру (ядра) з периферії агломерації 

для визначення супутникової зони; потоках трудової міграції між центральним 

містом і приміськими територіями; кількісних характеристик – чисельність 

населення, кількість поселень, площа території тощо [1;2;3;4;5]. А також, слід 

зауважити, що у ряді методик при визначені меж відсутня прив’язка до 

адміністративних меж супутникової зони. В свою чергу, нерозвиненість служб 

статистики України призводить до неможливості дослідження агломераційних 

процесів без прив’язки території до існуючого адміністративно-

територіального устрою регіону. 

Існуючі методи можливо порівнювати між собою, але вони не дають 

дослідникам достатньо повної інформації щодо внутрішнього стану та 

просторово-територіальних характеристик агломерації. Жодна з методик не дає 

можливість комплексно провести делімітацію території в рамках агломерації. 

Агломерація значно виходить за межі міста-ядра і простягається від нього 

у зіркоподібній формі променів, охоплюючи територію, яка не завжди 

співпадає з існуючим адміністративно-територіальним поділом. Так, межі 

міської агломерації можуть захоплювати лише тільки частину адміністративних 

одиниць. 

В результаті, виникає необхідність виробити нову методику делімітації 

міської агломерації враховуючи адміністративно-територіальний поділ регіону, 

яка дозволить більш повно оцінити взаємодію усіх адміністративних одиниць.  

Розроблено методику делімітації міської агломерації, яка включає в себе 

розроблення уніфікованої структурної моделі, яка спирається на праці багатьох 
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вітчизняних та зарубіжних вчених-дослідників. Запропонована модель 

структурно складається з п’яти етапів та зв’язків між ними (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема моделі делімітації міської агломерації. 

 

Перший етап – визначення території як агломерації. Порівняльна 

характеристика центру (центрів) агломерації і регіону в статиці і динаміці за 

основними показниками соціально-економічного розвитку. 
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V етап – перевірка визначеної агломерації на розвиненість 

коефіцієнт 

розвиненості 

коефіцієнт 

агломеративності 

індекс  

агломеративності 

ІІІ етап – визначення меж 

агломерації 

без урахування 

адміністративно-

територіального поділу 

з урахуванням 

адміністративно-

територіального поділу,  

за показниками приналежності 
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Проводиться аналіз території за основними показниками та критеріями, які 

б дозволили ідентифікувати територію як агломерацію. Ці показники повинні 

показувати тісний зв'язок між містом-ядром і його зовнішнім оточенням. 

До показників соціально-економічного розвитку території відносяться: 

адміністративний статус міста-центру; економічний потенціал, тобто 

розвиненість міста-центру; демографічна ємність, що включає в себе високу 

щільність населення регіону, міграційний приріст, ресурсну базу; логістичний 

потенціал, що означає зручне географічне розташування, проходження 

міжнародних транспортних коридорів, наявність транспортного вузла та 

інфраструктури. 

Основні критерії виділення агломерації поділяються на кількісні та якісні:  

До якісних критеріїв можливо віднести: 

– наявність великого міста-ядра (міст-ядер); 

– розвиток наукомістких виробництв; 

– розвиток специфічного агломераційного ефекту території;  

– наявність тісних адміністративно-політичних і організаційно-

господарських, економічних, трудових, культурно-побутових і рекреаційних 

зв'язків; 

– наявність транспортних коридорів, що забезпечують взаємодію 

транспорту;  

– 1,5-годинна доступність міст-ядер агломерації транспортними 

коридорами (залізницями, автодорогами, річковими і морськими шляхами); 

– наявність транспортної, комунальної, промислової інфраструктури, 

що спільно використовується; 

– наявність регулярних приміських автобусів, електропоїздів, 

теплоходів; 

– спільність аеропорту, залізничного вузла-терміналу; 

– наявність в зоні впливу найбільшого з міст мінімум ще двох міських 

поселень. 

До кількісних критеріїв можливо віднести: 

– інтенсивність і дальність трудових і культурно-побутових поїздок; 

– кількість міських поселень-супутників, інтенсивність їх зв'язків з 

містом-центром; 

– висока густота міського населення; 

– щільність розселення вздовж транспортних коридорів. 

Другий етап – характеристика міста-ядра агломерації (міст-ядер 

агломерації) за показниками її розвитку та формування. 

Для визначення характеристики характеристика міста-ядра (міст-ядер) 

використовуються наступні показники: 
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– тип агломерації – визначається кількістю ядер агломерації і 

характеризує її структурну ознаку (моноцентрична або поліцентрична); 

– напрям формування агломерації – визначається шляхом формування 

агломерації (від міста або від району); 

– густота населення «ядра» – характеризується кількістю населення, що 

проживає на 1 км2; 

– населення міста-центру (міст-центрів), тис. осіб; 

– класифікація за чисельністю населення у місті-центрі (ядрі), тис осіб. 

Третій етап – визначення меж агломерації. 

Для визначення меж агломерації на території, що розглядається необхідно 

виділити наступні основні складові частини, а саме: місто-центр (міста-центри), 

населені пункти, транспортну мережу (залізниці, автомобільні магістралі тощо), 

зони відпочинку, які виконують роль каркаса території агломерації (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Схема каркасу території агломерації. 

 

Пропонується визначення меж за двома напрямами: 

– визначення меж міської агломерації без урахування адміністративно-

територіального поділу області, що включає найбільшу активність зв’язків та 

безпосереднє примикання густонаселених територій до основного міста без 

істотних розривів в забудові; 

– визначення меж агломерації з урахуванням адміністративно-

територіального поділу області. 

Для визначення меж агломерації приймаємо метод ізохрон [1]. Межа 

агломерації проводиться по суміщеному контуру 1,5-годинних ізохрон від ядра 

агломерації і 0,5-годинних ізохрон від великих супутників з врахуванням 

витрат часу на кінцевих і проміжних зупинках. 
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При визначенні меж необхідно враховувати маятникову міграцію, як 

одного з найважливіших факторів формування та розвитку агломерацій. 

Маятникова міграція тісно пов'язана з визначенням транспортної 

доступності, оскільки остання є основним фактором її формування та розвитку. 

Розміри щоденних потоків мігрантів (як трудових, так і рекреаційних) не тільки 

дозволяють виявити привабливість міста-центру (ядра) для населення інших 

поселень, але і рівень розвитку агломерації.  

У розрахунках приймаємо тижневий цикл життєдіяльності населення, 

спираючись на сформульоване І. М. Маєргойзом і Г. М. Лаппо положення про 

замикання в просторі міської агломерації тижневого циклу життєдіяльності 

населення [6]. 

Тимчасова доступність визначається по можливості подолання відстані 

громадським транспортом, швидкість якого, в свою чергу, залежить від 

кількості зупиночних пунктів і стану дорожнього покриття.  

При оцінці транспортної доступності поселень, що входять до складу 

агломерації, необхідно також враховувати кількість рухомого складу, напрямки 

та розклад руху залізничного та автобусного транспорту. 

Приймаємо наступні швидкості сполучення: приміський автобус –  

30-35 км/год., приміські маршрутні таксі – 50 км/год. У зв'язку з тим, що 

максимально дозволеною швидкістю руху в населених пунктах згідно з 

Правилами дорожнього руху є 60 км/год., поза населеними пунктами –  

90 км/год., на автомагістралях зі швидкістю не більше 110 км/год. (для 

легкових автомобілів і вантажних з дозволеною максимальною масою не 

більше 3,5 т.) для подальших розрахунків була обрана середня швидкість –  

75 км/год. Загальна величина витрат часу містить в собі витрати на підхід до 

зупинок громадського транспорту, час очікування міського або приміського 

транспорту, час на пересадження, час на подолання шляху транспортом, час на 

шлях від зупинки до центру тяжіння. Додаткові витрати часу – пішохідний 

підхід (4км/год.) і інтервали руху на усіх видах транспорту. 

Час транспортної доступності ядра на автомобілі визначається за 

формулою: 

ср

рц

д
V

SS
t






2

max
,                                                 (1) 

де tд – час транспортної доступності, год.; 

Smax – відстань віддаленого населеного пункту в районі до ядра, км; 

Sрц – відстань до районного центру до ядра, км; 

Vср – середня швидкість на автомобілі. 
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Не будучи елементами адміністративно-територіального устрою 

агломерація неоднозначно сприймається статисткою і становить значну 

проблему для аналізу території.  

Для визначення меж агломерації з урахуванням адміністративно-

територіального поділу регіону пропонуються показники приналежності 

району до складу міської агломерації. Ці показники впливають на формування 

перспективного напряму розвитку території міської агломерації.  

В таблиці 1 наведено показники за якими, на думку автора, можливо 

визначити ступінь приналежності району до складу міської агломерації. 

Таблиця 1 

Показники приналежності території району до складу міської агломерації 

 
Статус 

показ-

ників 

№ 

п/п 

Показник оцінки Індекс 

показ-

ника 

Характеристика показника Відносна 

вага α, β 

1 2 3 4 5 6 

зо
в
н

іш
н

і 
п

о
к
аз

н
и

к
и

 

1 Міграційний рух населення в т.ч.: 0,08 

1.1 міські поселення 
а1 приріст 

0,06 
а2 скорочення 

1.2 сільська місцевість 
b1 приріст 

0,02 
b2 скорочення 

2 Кількість прибулих в т.ч.: 0,06 

2.1 міські поселення 
c1 приріст 

0,04 
c2 скорочення 

2.2 сільська місцевість 
d1 приріст 

0,02 
d2 скорочення 

3 
Кількість вибулих в т.ч.: 

0,05 

3.1 міські поселення 
e1 приріст 

0,02 
e2 скорочення 

3.2 сільська місцевість 
f1 приріст 

0,03 
f2 скорочення 

в
н

у
тр

іш
н

і 
п

о
к
аз

н
и

к
и

 

4 
Природний рух 

населення 

g1 приріст 
0,06 

g2 скорочення 

5 Чисельність населення в т.ч.: 0,08 

5.1 міське населення 
h1 приріст 

0,06 
h2 скорочення 

5.2 сільське населення 
i1 приріст 

0,02 
i2 скорочення 

6 Густота населення 

j1 висока (вище 55%) 

0,1 j2 середня (50-55%) 

j3 низька (нижче 50%) 

 

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 338 

Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

в
н

у
тр

іш
н

і 
п

о
к
аз

н
и

к
и

 

7 

Рівень забезпечення 

транспортною 

інфраструктурою 

k1 

висока щільність 

автомобільних доріг та 

залізниці (км на тис. км
2
) 

0,15 k2 

середня щільність 

автомобільних доріг та 

залізниці (км на тис. км
2
) 

k3 

низька щільність 

автомобільних доріг та 

залізниці (км на тис. км
2
) 

8 Рекреаційні зони 

l1 високий (вище 55%) 

0,07 l2 середній (50-55%) 

l3 низький (нижче 50%) 

9 

Співвідношення 

забудованих 

територій до загальної 

території району 

m1 високе (вище 55%) 

0,15 m2 середнє (50-55%) 

m3 низьке (нижче 50%) 

10 
Рівень урбанізації (% 

міського населення)  

n1 високий (вище 55%) 

0,2 n 2 середній (50-55%) 

n3 низький (нижче 50%) 

 

Встановлено, що на ступінь перспективного розвитку території району 

більший вплив мають зовнішні показники (ЕХ). Але й внутрішні показники (IN) 

в сукупності можуть зіграти вирішальну роль. 

Для визначення інтегрального показника оцінки приналежності території 

району до складу міської агломерації застосовуються відносні вагові значення 

зовнішніх та внутрішніх характеристик (α, β). 

 

 INEXfP
тер

, ,                                                      (2) 

 

де EX – сумарне значення зовнішніх показників; 

IN – сумарне значення внутрішніх (локальних) показників території 

району. 

Сума значень зовнішніх показників: 

 

EX = ∑(аi + bi + ci +di + ei + fi),                                      (3) 

 

Сума значень внутрішніх показників: 

 

IN = ∑(gi + hi + ii +ji + ki + li + mi + ni),                             (4) 

 

Pтер.= (∑(αiEX) + (∑(βiIN)) / ∑imax ,                                   (5) 
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де α, β – вагові значення показників оцінки EX і IN; 

∑imax – максимальне значення ступеня приналежності території; еталонний 

показник, визначений максимальними містобудівними показниками оцінки. 

На підставі розрахунків можливо визначити приналежність території 

району до складу міської агломерації (табл. 2). 

Таблиця 2 

Ступінь приналежності території району до складу міської агломерації 

 

0,7-1 
Територія району, що входить до складу міської агломерації та 

має високий містобудівний потенціал 

0,4-0,7 
Територія району яка не входить до складу міської агломерації, 

але має передумови щодо перспективного розвитку 

< 0,4 Територія району, що не входить до складу міської агломерації 

 

Для дослідження демографічних показників (зовнішні показники п. 1-3 та 

внутрішні показники п. 4-5, що розглядаються у табл. 1) використовуються 

методи аналізу часових рядів. Оцінка параметрів моделей часових рядів і 

розрахунок прогнозних значень виконуються за допомогою методу авторегресії 

проінтегрованого змінного середнього. 

На підставі запропонованого методу необхідно побудувати статистичні 

моделі для всіх районів, які потрапили в 1,5 годинну ізохрону транспортної 

доступності. Для аналізу використовуються дані за останні 12 років: 

чисельність населення районів, міграційний рух, природний рух тощо. 

Досліджувані дані представляють собою тимчасові ряди. Аналіз часових 

рядів включає пошук закономірності, яка допомогла б зрозуміти характер зміни 

даних і передбачити майбутні спостереження. Для часових рядів можуть 

спостерігатися так звані сезонні зміни різної періодичності. Облік сезонних 

змін має велике значення для точності прогнозів. Звичайний спосіб аналізу 

часових рядів – створення діаграми залежності даних від часу для відображення 

тренда, сезонних змін і викидів. Якщо дані змінюються з часом, то вони 

перетворюються для збереження сталості дисперсії. Для аналізу даних 

використовуються логарифмічні перетворення. Такий аналіз вимагає перевірки 

сталості дисперсії для вихідних і логарифмованих даних з плином часу. 

Такий спосіб дає можливість визначити межі міської агломерації, близькі 

до дійсності, враховуючи в її складі не лише міста, а і сільські населені пункти.  

Визначення меж за двома напрямами представлено на рисунку 3. 
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Рис. 3. Схема меж міської агломерації за двома напрямами 

(з урахуванням та без урахування адміністративно-територіального поділу (АТП)) 

 

Четвертий етап – характеристика агломерації за результатами третього 

етапу. 

Визначивши межі агломерації проводиться аналіз агломерації за 

наступними показниками: 

– чисельність населення агломерації, тис. осіб; 

– чисельність міського населення на території міської агломерації, тис. 

осіб; 

– густота населення агломерації, осіб./км
2
; 

– кількість міст супутників, шт. 

П’ятий етап – перевірка визначеної агломерації на розвиненість. 

Після делімітації міських агломерацій відбувається перевірка міських 

агломерацій на розвиненість. Для цього використовуються наступні показники: 

коефіцієнт розвиненості агломерації, коефіцієнт агломеративності, індекс 

агломеративності [1]. 

Коефіцієнт розвиненості (Крозв.) розраховується за формулою: 

 

 nNmMPK розв ***.  ,                                         (6) 
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де Р – чисельність міського населення агломерації, млн. осіб; 

М і N – кількість міст і селищ міського типу в агломерації, шт.;  

m і n – частки в міському населенні агломерації.  

Для того щоб система поселень була агломерацією коефіцієнт 

розвиненості повинен дорівнювати або бути менше 2,5. 

Коефіцієнт агломеративності (Ка) – відношення щільності мережі міських 

поселень агломерації до середньої найкоротшої відстані між ними. Цей 

коефіцієнт обчислюється за формулою: 

 

SL

N
Ka  ,                                                  (7) 

де Ка – коефіцієнт агломеративності; 

N – кількість міських поселень в агломерації, шт.;  

S – площа території агломерації, км
2
; 

L – середня найкоротша відстань між міськими поселеннями агломерації, 

км.  

Даний коефіцієнт повинен бути не менше 0,1. 

Індекс агломеративності (La) показує співвідношення кількості населення 

поселень зовнішньої зони (зони супутників) і міського населення всієї 

агломерації. Індекс агломеративності обчислюють за формулою: 

 

a

a
P

P
L  ,                                                          (8) 

де La – індекс агломеративності; 

Р – кількість міського населення зовнішньої зони (зони супутників), осіб; 

Ра  – кількість міського населення агломерації, осіб. 

Чим вище ця частка, тим більше розосереджено населення, тим більше 

розвинена агломерація. 

Запропонована методика базується на синтезі існуючих методів делімітації 

міських агломерацій, що дає можливість визначити межі міської агломерації, 

провести дослідження агломераційних процесів і зони їх впливу на периферійні 

території. А також, дозволяє виробити пропозиції щодо подальшого розвитку 

агломерацій. 

Вперше для визначення меж агломерації з урахуванням адміністративно-

територіального поділу регіону пропонуються показники оцінки приналежності 

району до складу міської агломерації та запропоновано уніфіковану структурну 

модель делімітації міської агломерації, яка складається з п’яти етапів. 
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы определения границ городских агломераций. 

Предложенная авторская методика делимитации городских агломераций. 

Ключевые слова: городская агломерация, делимитация, административно-

территориальное деление. 

Abstract 

The questions of determination of borders of municipal agglomerations are 

examined. Proposed author methodology of delimitation of urban agglomerations. 

Keywords: urban agglomeration, delimitation, administrative-territorial division. 

 

 

 

УДК 711.1       Яценко В. О. кандидат архітектури,  

професор кафедри ландшафтної архітектури КНУБА 

 

ЩО СПІЛЬНОГО В ПРОЦЕСІ УТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД ЯК ГРУПОВИХ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ НА ЛОКАЛЬНОМУ 

РІВНІ З ПОЛІТИКОЮ ТА РЕФОРМАМИ? 

 

Анотація: в статті проаналізовано особливості реформи 

адміністративного характеру в Україні за період ХХ – початок ХХІ століття. 

http://www.giprogor.ru/
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions
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Виділено чотири основні етапи, які формували парадигму необхідності 

соціальних, економічних та політичних змін. Визначено роль та особливості 

містобудівної діяльності кожного етапу. Звернено увагу на можливі ризики та 

негаразди поквапливих процесів без урахування системних наукових фахових 

розробок. 

Ключові слова: реформи, адміністративні зміни, територіальна громада, 

групова система населених місць, містобудівна діяльність, періоди та етапи 

реформ. 

 

«Горе думається мені тому граду, в якому і вулиця і шинки скиглять 

про те, що власність священна. Певно в граді сем має відбуватися 

нечуване злодійство» 

    М.Є.Салтиков-Щедрін 

 

Постановка проблеми. Суттєві перетворення в політичній, соціальній та 

економічній сферах, які проходять в Україні не можуть не впливати на 

розвиток населених пунктів і реформування всієї системи розселення. 

Зміна системи адміністративного устрою, визначення пріорітетів 

перспективного розвитку у вигляді нової форми об’єднань, теріторіальних 

громад, змушує все частіше переглядати історію розвитку з метою відновлення 

втрачених основ, державотворення України. 

В попередніх публікаціях уже розглядалась історична складова 

організації адміністративних реформ починаючи від Київської Русі і до початку 

ХХІ століття. Це реформи за князівства Литовського в ХVІ столітті причинами 

яких були війни Польщі за вихід до Балтійського моря, відкриття Америки, нові 

виробництва, а саме Іспанського срібла. В Україні реформа стосувалася 

аграрного сектору і вважається самою вдалою як організація процесу 

реформування. Скасування кріпосного права як політична реформа в аграрному 

секторі (1861 рік). Спонукало її зародження нового класу – буржуазії та 

боротьба селян за визволення, розвиток промисловості та залізничного 

транспорту. Створюються великі поміщицькі господарства з принципами 

найманої праці (щось подібне до сьогоднішнього процесу). Столипінська 

реформа (1907-1911 рр.) стосувалась реформування економіки та встановлення 

відповідності між аграрним сектором, промисловістю, транспортом і 

економікою взагалі. 

Так закінчується перший період етапів реформ, який призводив до змін як 

зовнішніх та і внутрішніх факторів, адміністративного поділу та системи 

управління. 
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Другим періодом можна вважати початок ХХ століття і до початку ХХІ 

століття. Це нова економічна  політика (НЕП), перші дикрети про зміну 

системи власності та системи управління, колективізація, реформи 60-х років 

ХХ ст. Професор Малієнко розглядаючи процес реформ в аграрному секторі 

виділяє два етапи: дореволюційні і післяреволюційні. [1] Він зазначає, що 

протягом першого періоду реформування здійснювалось сильною 

централізованою владою, змінами економічної ситуації та закономірностями 

соціально-економічного розвитку суспільства. Другий – післяреволюційний 

період характеризується практичною реалізацією ідей утопічного соціалізму 

шляхом насильства і терору. [1] 

Проте, розглядаючи нинішню ситуацію процесу реформування 

адміністративних засад слід більш детально розглянути період початку змін 

соціального характеру, а саме з початку утворення нового типу суспільства – 

соціалістичного з перспективним трансформуванням його в комуністичне, а в 

реальності сьогодення буржуазне. 

 

Виклад основного матеріалу. Початок ХХ століття революційні 

потрясіння, громадянська війна, утворення нових форм господарювання в 

процесі колективізації, приведення до єдиних стандартів всіх видів діяльності, в 

аграрній сфері колгоспи, в промисловості державне підприємство. По суті, 

таким чином,  вводилась жорстока політика державного контролю і терору. 

Все, що  не вкладалось в поняття колгоспної діяльності чи державного 

підприємства ставало класовим ворогом і підлягало знищенню. Жорстка 

вертикаль влади з елементами насильства, заклала підвалини психології, яка діє 

і до нинішнього часу. Що вище в ієрархії, то більші потреби і менша віддача 

суспільству, більше амбіцій при низькому професійному рівні, врешті решт – 

системна корумпованість всієї верикалі. 

Розглянемо, яким чином проходила трансформація свідомості суспільства 

і чи були якісь позитивні моменти на перспективу змін, як формувалась 

містобудівна і регіональна політика і чи здатна вона була суттєво вплинути на 

перебіг історичних процесів та адміністративних змін в Україні. 

Розглядаючи ХХ початок ХХІ століть з позиції формування містобудівної 

політики можна виділити чотири головних етапи: початок ХХ століття; 50 років 

радянського способу ведення господарства; перебудова – втрата державної 

влади на нижніх рівнях зародження корумпованих кланів; децентралізація, 

територіальні громади. 

З позиції здійснення реформ в державі та визначення причин, які їх 

спонукали і результати та наслідки їх реалізації можна згрупувати в чотири 

основні етапи за ХХ – початок ХХІ ст. 
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Таблиця 1 

Реформування та трансформація суспільних відносин  

(період ХХ – початок ХХІ ст.) 

Етап Реформа Суть процесу 

1 Початок ХХ століття, 

колективізація 

Втрата власника, господаря землі, за-

родження нового виду селянського 

виробника – виробник, виконавець, кол-

госпна форма господарювання, робітник. 

2 50 років радянського 

способу ведення госпо-

дарства 

Знищення основи фермерського госпо-

дарства у вигляді хутірських поселень, 

скупчення населення в відносно не фер-

мерського типу поселення (села, смт). 

Укрупнення поселень, зміна історичної 

системи розселення. 

3 Перебудова – втрата 

державної влади на 

нижніх рівнях, зарод-

ження корумпованих 

кланів на всіх рівнях 

управління, спроба відно-

вити власну відповідаль-

ність виробника за свою 

діяльність 

Розпаювання між окремими суб’єктами 

землі малими долями 1,5-2-3 га, що не дає 

можливість повноцінно вести сільське 

господарство відповідно до вимог техно-

логічного характеру. Мутація феодальних 

принципів. Одночасно зароджується прин-

цип корпоративного володіння, що веде до 

скупки паїв. На ринок виходить два 

суб’єкти діяльності – великі корпорації, 

які не завжди мають відношення до сільсь-

когосподарської чи виробничої діяльності 

володіння землею для них це лише 

вкладення надлишкових капіталів, які з 

часом, шляхом продажу можна буде в 

кілька разів збільшити. Мова не йде про 

покращення діяльності, а тільки на деякий 

час збереження своїх статків у виді землі 

та ще й з деякими прибутками від діяль-

ності на ній. Це ще одна помилка, яка була 

зроблена державою до процесу продажу 

землі, який так інтенсивно сьогодні 

проштовхують окремі кола владних 

структур. Законсервовані кошти у вигляді 

землі великими корпораціями на другий 

день після Закону про продажу будуть 
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виставлені на торги. А хто покупець? 

Відповідь на це питання невзмозі дати ні 

один спеціаліст, селянин-виконавець не-

спроможний та і не здатний до придбання 

землі більше чим вона може прогодувати 

його сім’ю, от і залишається або зміню-

вати цільове призначення або продажа іно-

земним інвесторам. Ні перше ні друге для 

України не є виходом, а лише втрата своєї 

самостійності і незалежності, яка базуєть-

ся саме на головному багатстві – землі. 

4 Децентралізація, 

територіальні громади 

Об’єднання спільної діяльності за недос-

татньо спрогнозованими стратегічними 

принципами може привести до ситуації, 

коли занепавші господарства після об’єд-

нання будуть неспроможні самостійно роз-

поряджатися тим чим вони володіють. 

Принцип виконавця дуже швидко зведе на 

нівець всі інвестиції, тому що характером 

їх використання буде неформально керува-

ти корумпована система державного упра-

вління і вихід буде знову один, коли 

появится «успішна» людина, як представ-

ник великої корпорації і запропонує знову 

плату тільки вже в заміну на повноцінне 

володіння землею. І навіть, якщо, фермер-

ське господарювання і отримає на старті 

якісь можливості у вигляді землі і інвес-

тицій, всерівно через брак техніки, 

інфраструктури, слабкі закони, корумпо-

ваність влади, воно через деякий час 

змушене буде відмовитись від подальшої 

боротьби за виживання, а не розвиток. 

Настане результат подібний до відомого прислів’я «кінчайте тату 

торгувати бо вже немає чим здачу давати». 

Головна проблема, яка приведе все до того ж результату, що земля може 

стати власністю іноземних компаній полягає в тому, що до чергової компанії 

знущання над людьми України стали ласі на соціальні обіцянки натомість щоб 

створити насамперед системну інфраструктуру процесу. Суспільство мало б 
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зрозуміти, що не йому винні за те, що людина прийшла на роботу, а те, що вона 

має працювати на себе, а не на когось міфічного. 

Ніхто не продумав стратегічні ризики об’єднання територій на предмет їх 

ресурсних можливостей і взагалі в перспективі розвиватись. Знову, як завжди, 

деректива об’єднатись, бо завтра потрібно доповісти, що вже все добре, як уже 

було з перебудовою. Ну неінтересний процес розвитку суспільства існуючій 

корумпованій системі, сьогодні і зараз, а то завтра може і потоп буде. 

Як вихід, хоча може і запізно тому, що процес запущено і кожен вищий 

рівень вимагає від нижнього доповіді про виконання, іноді навіть сам не 

розуміє чого, полягає в умінні якимось чином зупинити парад доповідей. 

А так як земля, територія є головним фактором гри, то потрібно саме з неї 

і починати, і проектувати не територіальну громаду, а систему взаємодії всіх 

сфер суспільства, яке складається з території поселень, людей, ресурсів, 

інфраструктури, природи, стану розвитку і тільки тоді недолугі бачення 

чиновників, як знищити все, щоб жити самому ще краще стануть абсолютно 

нікчемні. 

Ідея створення групових форм розселення для спільного виходу з 

кризового стану всіх сфер розвитку є чи не єдиним правильним шляхом 

врятувати ще не знищену економіку країни. Значна частина напрацювань 

системного підходу в Україні розвивається вже кілька десятків років і сьогодні 

задача архітекторів полягає не в придумуванні нових «велосипедів», а логічно 

проаналізувати свій досвід науки, теорії і практики, особливо в сфері 

регіонального та містобудівного планування. Так відсутні сучасні нормативні 

документи, але нам їх ніхто краще не запропонує ніж ми самі, да законодавча 

база створює закони і не відповідає за їх виконанням, але зміни потрібні. 

А чому законотворець як архітектор, не несе відповідальність за свій 

професійний витвір. В архітектурі є поняття супроводження проекту, 

авторський нагляд, здача в експлуатацію та отримання паспорту де вказується 

на самому початку автор. Це як апробація чи впаде чи буде стояти. Можливо 

так і закони, якщо це професійна діяльність законотворців, мають мати таку ж 

систему реалізації своїх інколи безглуздих видумок. І через моніторингову 

соціальну систему через якийсь період визначати чи можна випадковій 

пропозиції давати статус закону чи автор має нести покарання за нанесені 

затрати. Чому лікар відповідає за результат операції, а тоді ще лікує поки 

людина не піде з лікарні своїми ногами, а законотворець придумає і не 

відпочиває. 

Такий ліричний відступ має велику долю можливостей покращити наш 

стан. Ми зараз займаємось абсурдними справами, видали закон про 

територіальні громади, бігом стали заганяти за якимись вимогами в ці 
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утворення, без обгрунтованих стратегій розвитку. Але саме дивне – це те, що в 

нас немає зовсім нормативної бази крім рекомендацій,  як би ми могли зробити 

у себе оглядаючись на інші країни. Це тому, що мова в першу чергу йде про 

території, і нею мають займатися спеціалісти з планувальних питань тому, що 

саме регіональне планування здатне об’єднати зусилля географів, економістів, 

демографів, соціологів, фізиків, управлінців, промисловців, аграрників і 

створити прораховані стратегічні перспективи розвитку кожної системи і 

країни вцілому. Але має бути чітка система обмежень та правил, які будуть 

закладені в загальну системну роботу. 

Коли ми займаємось наукою ми згадуємо про поняття системності дане 

Л.Бертоланфі, який визначив спільні риси ієрархічної побудови містобудівних 

об’єктів від окремих міст до їх регіональних сукупностей. [2]  

Використовуємо любе визначення системності із сорока приведених 

В.Н.Садовським відповідно до своїх потреб. [3] Розглядаємо запропоновану 

стратегічну модель Казаряна А.С. розвитку, побудовану на принципах чи 

процесах здатних об’єднати міжтеоретичні проблеми систем. [4] Ми створюємо 

нові системи забудови – три головні концепції системи: упорядкованість, 

взаємозв’язок і цілісність. [5] 

Системний підхід в регіональному плануванні на основі побудови 

парадигм розвитку комплексу науки, суспільства і практики містобудування 

запропонований Ю.М.Білконем є не, що інше як програма за якою ми повинні 

формувати наступний етап розвитку територіального планування. [6] 

Нинішній процес формування групових систем локального рівня 

розпочався без на то необхідних норм на основі тільки законодавчих настанов, 

тому саме ліквідація дефіциту продуманих раціональних норм, зважених 

кроків, не формальних, здатні врівноважити можливі ризики та загрози. 

Спробуємо проаналізувати виділені чотири етапи реформаторських 

процесів і визначити роль містобудівної діяльності. Як результат 

містобудування і регіональне планування стояло на других та третіх позиціях і 

його задачею було обгрунтувати та виправдати якимось чином занадто швидкі, 

а інколи непрофесійні дії влади. В дійсності наукове підгрунтя фахових 

спеціалістів в сфері містобудування та регіонального планування мало стати 

міцним фундаментом майбутнього процесу державотворення. 

Порівняльна таблиця політико-адміністративних процесів та відповідних 

процесів в містобудуванні та регіональному плануванні 

Етапи Основні елементи 

реформування 

Містобудівне та теориторіальне 

планування 

І Промисловий розвиток, розви-

ток світового аргарного ринку, 

Система розселення міська і сільсь-

ка. Сільське значно переважає 
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загострення міждержавної ко-

нкуренції, військові дії за пе-

реділ міждержавних кордонів. 

міське. Зародження національної 

містобудівної школи в боротьбі 

урбаністичних та дезурбаністичних 

напрямків. 

ІІ Знищення приватної форми 

господарювання, жорсткі адмі-

ністративні межі, формальна 

власність землі з жорским 

контролем держави. Чергові 

соціальні розшарування сус-

пільства. 

Перехід на системний підхід 

вирішення задач народного 

господарства в схемах і проектах 

районного планування, типологі-

зація, стандарти, Єдині норми і 

правила забудови без врахування 

факторів, або жорсткі обмеження. 

ІІІ Вертикаль влади втрачає 

контроль на нижньому рівні, 

зберігаючи формальні терито-

ріальні межі об’єктів господа-

рювання змінюючи формально 

їх тільки назви. Влада не 

змінює звичних принципів 

праці, соціальних стандартів, 

формальні оцінки та оплата 

праці. 

Поява місцевих норм забудови, які 

все більше не кореспондуються з 

загальнодержавними. Період дії 

старих СНІПів і нових ДБН спроба 

створення нової нормативної бази. 

В архітектурній діяльності пере-

важає бажання замовника, а не 

законодавча база, вносяться зміни 

до цільового призначення земель. 

Розробляються схеми обласних 

систем розселення, які в 

подальшому стають більш фор-

мальними ніж дійовими. Земельні 

питання беруть верх над обгрунто-

ваними рекомендаціями по 

організації територій. Набуває 

розмаху земельна корумпована 

система. Розробка і реалізація 

проектів відбувається при 

формальному їх погодженні. 

ІV Розпад єдиної господарської 

системи країни. Перші кроки 

переходу країни на зовнішній 

ринок. Розбалансована цінова 

політика. Руйнація інфрастру-

ктури системи розселення 

імітування реформаторських 

дій. Процес реформування 

Містобудівна діяльність залиши-

лась осторонь процесу розробки 

стратегії об’єднання територіаль-

них громад в єдині системи на 

локальному рівні. Відсутність но-

вої нормативної бази та спроби 

створення її уже після розпочатого 

процесу. Постійні спроби перенес-
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адміністративного устрою ні 

фінансово ні матеріально не 

був підготовлений. Ситуація із 

земельними питаннями ство-

рена таким чином, що земля 

може стати товаром не на 

користь українського вироб-

ника. Відсутнє систенне 

державне управління проце-

сами. Модель нової реформи 

сформована не на комплексі 

всіх сфер діяльності, а за 

звичаєм є закон, потрібно 

виконувати і хто перший той 

правильний. 

ти зарубіжний досвід та пристосу-

вати до законів і постанов. Хаотич-

ний процес розробки проектної 

документації містобудівного харак-

теру зводиться до перерозподілу 

земель, зміні цільового призначен-

ня, необгрунтоване збільшення 

територій населених пунктів за ра-

хунок сільськогосподарських зе-

мель. Горизонталь влади терито-

ріальних громад необізнана з 

процесом вертикалі містобудівних 

робіт. Революційність процесу 

створення територіальних громад 

без чіткої обгрунтованої містобу-

дівної документації призведе до 

тривалих негативних процесів і 

наслідків. 

 

Висновки. Як показує аналіз реформ, які здійснювалися на теренах 

України у адміністративній, земельній та містобудівній реформах, процес 

здійснювався за ініціативи і вимог держави, але з озиранням на те, що хтось 

уже зробив, незважаючи, що окремі країни відрізняються розмірами, 

регіональною різноманітністю, активністю регіональної політики, рівнем 

життєзабезпеченності та іншими ознаками. 

Так Англія та Уельс розділені на 53 графства, які включають 369 районів. 

У Франції існує три рівні територіальної структури: регіон, департамент і 

комуна з розділенням функцій управління. Всього в крайні 22 регіони, 96 

департаментів.  

В Італії існує також трирівнева структура – регіони, провінції і комуни. 

В Іспанії є багатонаціональна країна і тому має 17 автономій, хоча є 

унітарною країною. 

У Швеції два рівні адміністративних територіальних одиниць і органів 

влади: 24 лене (губернії, округи) і 284 комуни. 

У США 50 етапів. В деяких країнах, таких як Йорданія, територіальне 

впорядкування залежить від природних факторів. Усі приклади мали своє 

історичне, природне, соціальне, економічне, а не політичне підґрунтя. 
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Слід визначити, що в розробці останніх реформ ні обсяг знань ні фах 

авторів був недостатній для того, щоб розробити науково обгрунтовану 

стратегію яка б лягла в основу законодавчої та нормативної містобудівної бази. 

Розпаювання земель, яке було здійснено заради забаганки системи 

управління, сподобатись народові, нанесло значної шкоди для здійснення 

нинішнього процесу створення територіальних громад. Землі, отримані в 

особисту власність, на протязі останніх 10-20 років використовували не за 

призначенням, попри всі проектні пропозиції, створився принцип «лоскутного 

одіяла», яке тепер потрібно упорядкувати і латати. 

Процес соціального об’єднання людей в територіальні громади має 

трансформуватись в системний організм – групові системи розселення на 

локальному рівні з горизонтальним управлінням та вертикаллю економічного 

розвитку країни вцілому. 

Період в 25 років був підготовчим періодом по формуванню влади, яка 

володіє основним капіталом в приватному використанні. Сьогодні не стоїть 

проблема скупити нею виробничі, промислові комплекси, єдине, що інтересує її 

земля. Тому надважливим є передбачити головний ризик сьогоднішніх реформ 

не дати збанкрутувати поспішно утвореним територіальним громадам, які 

будуть скуплені потім за безцінь великими корпораціями керівниками яких є 

представники владних структур, скуплені разом з нерухомістю і землею і це 

буде в рамках закону нинішнього буржуазного суспільства, яке існує, але так не 

називається. Хочеться надіятись, що, все ж таки, зупинимось і згадаємо слова 

одного з вождів племен Нігерії «Я вважаю, що земля належить величезній 

родині; багато хто помер, деякі живі, незліченна кількість її членів ще не 

народилася». 

А залучення іноземних спеціалістів сумнівного фахового наукового рівня 

може призвести до значних прорахунків набагато більших, ніж ми можемо 

уявити. Левову долю в виході з складної ситуації має скласти повернення 

довіри до професійної основи особливо в регіональному та містобудівному 

плануванні, розробці методології, яка б мала об’єднати всі бачення і створити 

концепцію системи упорядкованості планувальних дій, взаємозв’язку різних 

рівнів діяльності і цілісності державних інтересів. 

 

Список літератури 

1. А.М.Малієнко, В.П. Ярмоленко Аграрна реформа і політика в Україні: 

Альтернативні погляди / А.М.Малієнко, В.П.Ярмоленко; за ред. 

А.М.Малієнка – Київ, Нічлава, 2017. – 168 с. 

2. Берталанфи Л. Общая теория систем: Критический обзор. – В кн.: 

Исследования по общей теории систм. – М.: 1969, С. 23-82. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 352 

3. Садовский В.Н. Основания общей теории систем / В.Н.Садовский. – М.: 

Наука, 174 с. 

4. Казарян А.С. Межтеоретические отношения и системность науки 

(исследовательский и методологический анализ) / А.С.Казарян – Ереван: 

изд-во Ан Армянской ССР, 1978 г. 

5. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. – К.: 

Будівельник, 1991. – 185 с. 

6. Білоконь Ю.М. Регіональне планування (сутність і значення). Навч. посібник 

за редакцією І.О.Фоміна. – Київ, 2001. 

 

Аннотация 

В статье проанализировано особенности реформ административного 

направления в Украине за период ХХ – начало ХХІ века. 

Выделено четыре основных этапа, которые формировали парадигму 

необходимости социальных, экономических и политических изменений. 

Определена роль и особенности градостроительной деятельности в каждом 

этапе, обращено внимание на возможные риски и просчеты поспешных 

процессов без учета системных научных профессиональных разработок.  

Ключевые слова: реформы, административные изменения, 

территориальное общество, групповая система населенных мест, 

градостроительная деятельность, периоды и этапы реформ. 

 

Abstract 

The article analyzes the peculiarities of administrative reform in Ukraine 

during the period of the XX - the beginning of the XXI century. 

There are four main stages that formed the paradigm of the need for social, 

economic and political change. The role and peculiarities of each stage of urban 

development activity are determined. Attention is paid to the possible risks and 

hardships of hasty processes without taking into account systemic scientific 

developments. 

Keywords: Reforms, administrative changes, territorial community, group 

system of settlements, urban development activities, periods and stages of reforms. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ 

КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ УНІФІКОВАНИХ БЛОК-МОДУЛІВ 

 

Анотація: розглянуто навчально-виховний комплекс як архітектурну 

споруду на основі застосування типізованих елементів блок модулів, який 

дозволить комбінувати навчально-виховні комплекси різної місткості. 

Ключові слова: споруда, будівля, блок модуль, навчально-виховних 

комплекс, житлова забудова. 

 

В другій половині ХХ ст. в Україні в умовах активної забудови житлових 

районів, масового спорудження закладів обслуговування, особливо дитячих 

садків та загальноосвітніх шкіл, значно загострилась проблема пошуку 

ефективних методів прискореного проектування та будівництва закладів 

соціальної сфери. В той же час в умовах надмірної типізації  всієї системи 

будівництва загострились питання архітектурної виразності всієї житлової 

забудови в том числі навчальних закладів. 

Групою фахівців КиївЗНДІЕП під керівництвом док. арх. Єжова В.І. була 

запропонована гнучка блочна система формування будинків та комплексів 

громадського обслуговування на основі уніфікованих елементів, що дало 

можливість з використанням типізованих елементів проектувати як окремі 

будинки, так і значні багатофункціональні комплекси. Найширше блочну 

систему було впроваджено у будівництво підприємств торгівлі та побутового 

обслуговування. При формування дитячих закладів та загальноосвітніх шкіл 

блочна система була впроваджена лише в проекти. В реальному будівництві 

виникали певні труднощі у зв’язку з недостатньою гнучкою функціонально-

планувальною організацією окремих блоків та ускладненням створення 

ефективних зв’язків між структурними елементами. В кінці ХХ та на початку 

ХХІ ст. у зв’язку з економічною кризою та значним зменшенням обсягів 

житлово-цивільного будівництва, включаючи дитячі та навчальні заклади, 
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актуальність типового проектування в цілому будинків і окремих блоків 

відпала. 

В останні роки починається активне відродження житлового будівництва. 

В умовах переходу до ринкової економіки вплив держави на формування сфери 

обслуговування суттєво знизився. Система обслуговування стала більш 

гнучкою відповідно до інтересів різних соціальних груп, збільшується спектр 

громадських функцій, поряд з автономними об’єктами обслуговуваннями 

створюються кооперовані заклади соціальної сфери. Принципи кооперації та 

інтеграції особливо ефективні в сфері закладів освіти, знову стають 

пріоритетними в зв’язку з тим, що при обмежених коштах дають змогу 

створювати  повноцінну навчально-матеріальну базу. Враховуючи відсутність 

потужних спеціалізованих науково-проектних організацій, які могли б 

проводити відповідні предпроектні дослідження та розробляти проектну 

документацію комплексних навчальних закладів, а також проблеми в 

фінансуванні проектно-будівельних робіт знову стає актуальним створення 

певної номенклатури уніфікованих блоків, на основі яких можливе формування 

різних типів навчально-виховних комплексів. 

Аналіз показує, що певні принципи блок-модульного методу можуть бути 

використані в сучасних умовах з урахуванням нових тенденцій в архітектурно-

будівельній галузі при будівництві навчально-виховних комплексів «Дитячий 

садок - початкова школа». В роботі запропоновано номенклатуру блок-модулів, 

які можуть формувати  найбільш розповсюджених типів навчально-виховних 

комплексів для житлових утворень з різною чисельністю населення, у яку 

включено п'ять типів НВК різної місткості - від 180 до 540 учнів. В основу 

планувальної структури покладено ідею універсального використання 

приміщень дитячого садка і початкової школи з виділенням блоку спільних 

приміщень для обслуговування всього навчального комплексу. 

Отже для задовольняння потреб жилих районів з різною чисельністю 

населення, доцільно розробити п'ять типів навчально-виховний  комплексів. 

Типізовані функціональні елементи, розроблені для приміщень приміщень 

групових осередків дитячого садка, включать наступні функціональні одиниці 

(Тип І): роздягальня, ігрова, спальня, туалетна, буфетна. Блок приміщень 

навчальних секцій початкової школи включає в себе (Тип ІІ): клас-ігрову, 

спальню, туалетну, рекреації, гардероб, учительську, класні приміщення для 2-

4-х класів, кабінет іноземної мови, універсальне приміщення для груп 

поздовжніх дня, майстерня для ручної праці (див. рис.1). В блок загальних 

приміщень комплексу винесено (Тип ІІІ): фізкультурно-спортивний, музично-

хореографічний та актовий зали, басейн, кабінети для гурткових занять, 

бібліотеку, кімнати медичного обслуговування, їдальню, адміністративно-
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службові приміщення, гардероб. Ця зона являє собою своєрідний 

комунікаційний та інформаційний центр. Через центральну зону навчально-

виховний комплексe здійснюється зв'язок з іншими навчальними блоками. На 

основі загальних умов диференціації навчально-виховного комплексу автором 

розроблено вимоги до архітектурно-планувальних рішень різних типів 

функціональних блоків.  

 
Рис.1. Схема формування навчально-виховних комплексів 

«Дитячий садок – початкова школа» 

Уніфіковані параметри блок - модуля обрані в результаті узагальнення 

досвіду проектування начальних закладів, а також аналізу типологічних 

досліджень, проведених в напрямку пошуку ефективних об'ємно-планувальних 

рішень навчально-виховних комплексів.  
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Із запропонованих функціональних блок-модулів можна комбінувати 

навчально-виховні комплекси різної місткості. В роботі виділені наступні види 

комплектацій: Тип I - дитячий садок на 3 групи і школа на 4 класи 4 + 4, Тип ІІ - 

6 + 8, Тип ІІІ - 9 + 12, Тип ІV - 3 + 8, Тип V - 6 + 12. З урахуванням цих вимог 

запропоновані два варіанти вирішення навчально-виховного комплексу з 

функціональних блоків, розроблених на основі планувально-конструктивних 

одиниць. Розроблена номенклатура  функціональних елементів дає  можливість 

проектувати найбільш поширений за місткістю та композицією навчально-

виховні комплекси.  

В роботі запропоновані різні варіанти архітектурно-планувальних рішень 

функціональних елементів, блок приміщень групових осередків дитячого садка, 

блок приміщень навчальних секцій початкової школи, блок спільних 

приміщень: 

 Варіант І - складаються з однієї об'ємно-просторової чарунки на одну 

групу дитячого саду, в якому запропоновано 4-ри схеми,  

 Варіант  ІІ - що складаються з двох груп дитячого садка; 

 Варіант  ІІІ - три групи дитячого садка,  

 Варіант  ІV - чотири групи дитячого садка; 

 Варіант V (блок приміщень навчальних секцій початкової школи) - з 

типізованих функціональних елементів т, що складаються з однієї, двох з 

трьох груп в об'ємно-просторової осередки. 

 Варіант VI (блок спільних приміщень) - з типізованих функціональних 

елементів з 2 схем загальних приміщень для дитячого садка і початкової 

школи. 

Функціональний елемент – Вар.-ІІ, характеризується  більш високою 

містобудівною маневреністю, дозволяє компонувати будівлі різної місткості з 

градацією в дві групи (40 місць), та багато варіантів архітектурно-планувальних 

рішень. При даному планувальному рішенні спрощується процес почергового 

будівництва, і зміни місткості функціональної комірки, в разі необхідності, 

можуть здійснюватися шляхом відключення або приєднання окремих блоків, не 

змінюючи ємкість адміністративно-господарського блоку. 

В цьому відношенні укрупнений функціональний елемент Вар. ІV має певні 

переваги, і рішення на його основі будівлі відрізняються великою 

комплектністю. Однак застосування блоку на чотири групи робить споруди 

менш гнучкими в планувальному відношенні. При даних схемах блокування 

для кожної місткості був і розроблений самостійні блок спільних приміщень, 

що повністю забезпечити потребу будівництва як і нових, так і 

реконструйованих районах при різних гірничо-геологічних, кліматичних і 

містобудівних умовах. 
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Найбільш раціональним слід вважати комбінований метод проектування 

навчально-виховних комплексів на основі застосування обох типізованих 

елементів Вар.-ІІ, Вар.-ІV. Це забезпечує більшу варіабельність в 

містобудівному плані, дозволяє зберегти мінімальну градацію по місткості та 

надає можливість проектувати невеликі навчально-виховні комплекси з 

дрібніших об'ємно-просторових елементів, а великі з найбільших. 

Таким чином, при використанні обмеженої кількості типізованих 

функціональних елементів можна досягнути широкої варіантності 

композиційних рішень, гнучкості функціонально-планувальної структури 

комплексу, зниження загальних будівельно-експлуатаційних витрат. 

Для забезпечення архітектурної виразності будинків НВК,споруджених на 

основі типізованих блок-елементів, велике значення має опорядження блоків, їх 

кольорове вирішення, характер малих архітектурних форм, благоустрій 

території та інші елементи дизайну середовища.  
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Аннотация 

Рассмотрено учебно-воспитательный комплекс как архитектурное сооружение на 

основе применения типизированных элементов блок модулей, который позволят 

комбинировать учебно-воспитательные комплексы различной вместимости. 

Ключевые слова: сооружение, здание, блок модуль, учебно-воспитательных комплекс, 

жилая застройка. 

Annotation 

Considered educational complex as an architectural structure through the use of typed 

elements block modules that will combine educational complexes of various capacities. 

Keywords: building, building complex area, ground. 
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ПИТАННЯ АДАПТИВНОСТІ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 

МАЛОМЕТРАЖНИХ КВАРТИР ДО ПЕРСПЕКТИВНИХ ПОТРЕБ 

 

Анотація: розглядаються питання експлуатаційної гнучкості квартир 

соціального і доступного житла за різних умов заселення. 

Ключові слова: соціальне житло, житловий фонд, житлова політика, 

багатоквартирне житло, планувальна організація квартири. 

 

Постановка проблеми.На сьогодні в Україні склалася ситуація, коли 

проблема забезпечення широких верств населення доступним за ціною, 

комфортним і якісним житлом є однією з найболючіших проблем сьогодення: 

соціальна квартирна черга постійно поповнюється з числа вимушено 

переселених сімей, а матеріальний стан пересічних українських громадян не 

дозволяє наважитися на придбання власного житла, навіть при декларованій 

підтримці держави. 

Незважаючи на кризу та складне соціально-економічне становище в країні 

слід відзначити суттєвий ріст житлового будівництва у великих містах, зокрема 

і у Львові, деяке урізноманітнення планувальних рішень квартир на ринку 

житла. Проте діяльність будівельних компаній спрямована переважно на 

будівництво комерційного житла, задовольняючи при цьому попит економічно 

забезпеченої категорії населення. Разом з тим така позитивна тенденція не 

сприяє вирішенню нагальних житлових проблем найменш захищеної категорії 

населення. Пропозиції на ринку житла обмежуються вузьким спектром квартир 

новобудов, які не придатні для щільного заселення за соціальною чи доступною 

нормою; зростає попит на квартири малих площ.  

Формулювання цілі статті. Архітектурна задача полягає у пошуку 

специфічних об’ємно-планувальних рішень, які в умовах жорсткого дефіциту 

площі квартир, обумовленого обмеженими фінансовими можливостями 

потенційного споживача і держави, забезпечили б максимально можливий 

рівень комфорту, а також передбачення можливостей експлуатаційної 

гнучкості малометражних квартир з урахуванням перспективних потреб. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми житлової політики в країнах 

Європи та формування соціального житла закордоном розглядали у своїх 

працях Бачинська Л., Водецька О., Гнесь І., Доросевич Т., Ісаєнко Д., 

Марварова И., Кияненк К., закордонним досвідом будівництва соціального 
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житла займалися Адамчевська-Вейхерт Х., Анісімова И., Бокова А., Букер З., 

Кушнірук І., Кононова С., Непомнящий О., Попова-Знаменська С., Рєпіна Ю., 

Дурманов В., російський досвід даного питання розглядали Орлов А., 

Верьовкіна І., Шагов Н. та ін.. Переважна більшість досліджень, однак, 

зосереджена навколо питань організаційного характеру, розпланування 

територій, конструктивних та естетичних проблем житлової забудови, 

залишаючи поза увагою рівень квартири, її розпланувальної структури та 

комфорту проживання. 

Методи дослідження. Основою для статті стали узагальнення та 

систематизація наукових досліджень, та практичних розробок в галузі 

проектування житла закордоном, аналіз розпланувальних рішень 

малометражних квартир (на прикладі ~50 об’єктів); проведене натурне 

обстеження 800 квартир 1960-80-х рр. будівництва у м. Львові з аналізом 

інвентарних планів квартир, фіксацією планувальних характеристик (обмірами) 

та всіх змін та перепланувань, яких зазнали квартири в процесі їх експлуатації 

та стихійної реконструктивної діяльності мешканців; а також багатоступеневі 

соціологічні дослідження та вивчення попиту на ринку житла. [1,4] 

 Основна частина. Передбачення на етапі проектування квартири 

можливості її трансформації в більш комфортну є важливим засобом 

запобігання морального старіння і дозволяє: 

- більш тривале використання квартири сім’єю на різних стадіях її 

розвитку; 

- змінити розподіл площі між приміщеннями квартири мінімальними 

засобами і забезпечити комфортне використання соціальних квартир для менш 

щільного заселення, чи навпаки використання доступних для більш щільного; 

- комфортної експлуатації квартир за умови зміни статусу і форми 

власності в майбутньому враховуючи потреби потенційного власника, з його 

способом життя і демографічною структурою сім’ї.  

Власник квартири повинен мати можливість не лише вибрати найбільш 

прийнятний для нього варіант (наприклад у випадку придбання квартир 

доступного житла), але й проводити внуріквартирні трансформації в процесі її 

експлуатації із врахуванням розміру, вікового складу, побуту сімї на різних 

етапах її життєвого циклу. Формування внутрішнього простору квартири 

повинно враховувати вільне розміщення міжкімнатних перегородок 

(стаціонарних а також і пересувних), різні варіанти компонування і переліку 

сучасного інженерного і побутового обладнання при фіксованому положенні 

входу в квартиру, віконних прорізів і вертикальних інженерних комунікацій [2].  

У межах фіксованих контурів квартири можуть бути передбачені варіанти 

планування з різним розвитком функціональних зон, наприклад: 
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- парадно-представницької зони, розвинутим передпокоєм, об’єднанням 

простору загальної кімнати (вітальні) і кухні (обладнаної електропобутовими 

приладами і механічною вентиляцією), з можливістю розділення рухомою 

перегородкою; 

- робочої зони (кабінет, майстерня тощо), пов’язані з тенденцією 

здійснення професійної діяльності вдома і пристосуванням житла одночасно і 

під офіс;  

- спальної зони – для потреб комфортного розміщення необхідної кількості 

ізольованих спальних місць для складних сімей з кількох поколінь 

- з облаштування єдиного простору студії-майстерні для осіб творчих 

професій з невеликими побутовими приміщеннями. 

Різноманіття можливих планувальних варіантів залежить від 

конструктивної системи будинку, площі квартири, її конфігурації в плані, 

положенні входу в квартиру, орієнтації приміщень. Для малометражних 

квартир також існує можливість застосувати деякі прийоми гнучкого 

планування: об’єднання простору загальної кімнати і примикаючої до неї кухні 

або однієї з кімнат; об’єднання ігрової зони двох суміжних спалень, 

розміщених при освітленому фронті при ізольованому розміщенні спальних 

місць; розділення суміжних спальних кімнат меблевою перегородкою; 

відділення раніше прохідної зони кухні в окреме непрохідне приміщення тощо; 

висоту житлових приміщень доцільно передбачати близько 2,7м.  

Кількість можливих планувальних варіантів залежить від площі квартири, ї 

конфігурації в плані, орієнтації приміщень, вирішених в одному чи двох рівнях. 

Можливості трансформацій в квартирах  що розміщені в багатоповерхових 

крупно-панельних будинках (колишнього муніципального фонду, гуртожитки 

тощо…), з вузьким кроком поперечних несучих стін і перекриттями на кімнату, 

які мають жорстку конструктивно-планувальну структуру, дуже обмежені і 

зводяться лише до перерозподілу площ між приміщеннями, що розташовані 

вздовж освітленого фронту в глибині квартири [2; 3]. 

Необхідними елементами квартири при застосуванні різних прийомів 

планування і трансформації її внутрішнього простору є меблеві функціональні 

та розсувні перегородки, повне електрообладнання кухонь, сучасне оснащення 

санітарно-гігієнічних приміщень, різні види вбудованих і трансформованих 

меблів.  

Для квартир соціального і доступного житла окрім внутріквартирних 

трансформацій слід передбачати також міжквартирні - з об’єднанням двох 

суміжних квартир, в перспективі придатних для заселення складних сімей з 

кількох поколінь, або при зміні форми власності для комфортного заселення 

іншої сімї менш щільному заселенні. (табл. 1) 
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Таблиця 2 

Приклади об’єднання деяких квартир 
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Встановлено, що найбільшим попитом серед споживачів користуються 

квартири, планувальна структура яких дозволяє комфортне її використання 

сім’єю якомога довший час.  

Використання суміжних (спарених) дитячих кімнат, пів-кімнат дозволяє в 

швидкі терміни змінити кількість індивідуальних зон, на деякий час вирішуючи 

житлову проблему при зміні кількості членів сім’ї (розділивши «лежачі» 

кімнати чи об’єднуючи пів-кімнати). При зменшенні кількості членів сім’ї, а 

відповідно зі збільшенням рівня житлової забезпеченості, легко перетворити 

квартиру в більш комфортну для нового типу сім’ї шляхом об’єднання менших 

кімнат у велику, завдяки можливості об’єднання зони вітальні-їдальні з однією 

з кімнат, а також можливості при потребі відділити раніше прохідну зону кухні 

в окреме непрохідне приміщення і т.п. 

Висновки. 

Необхідною умовою при формуванні планувальної структури квартир 

соціального і доступного житла є їх стійкість проти морального старіння через 

забезпечення можливостей їх адаптації до перспективних потреб. Для 

забезпечення комфортної експлуатації квартир за різних умов заселення у 

межах фіксованих контурів квартири слід передбачати варіанти планування з 

різним розвитком функціональних зон і відповідно розподілом площ 

приміщень квартири. 

Такий підхід дозволить більш тривале використання квартири сім’єю на 

різних стадіях її розвитку; легке пристосування квартири для іншого типу сім’ї; 

забезпечити комфортне використання квартир при зміні статусу і форми 

власності квартир.  
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СВІТЛО ВІД СВІТЛА 

 

Анотація: у статті розглядаються питання природного, штучного 

освітлення православних храмів (види та розміщення світильників, системи 

освітлення). В сучасних храмах широко використовують електричні 

світильники. Лампади і свічки виконують образно-символічну функцію. 

Ключові слова: православний храм; природне освітлення; штучне 

освітлення; види світильників, системи освітлення. 

 

Постановка проблеми та аналіз дослідження. Світло в православному 

храмі є образом небесного, Божого світла і самого Христа, який в Євангелії 

іменується «Світло світу» (Ін. 8:12), «Світло істинне те, яке просвічує кожну 

людину, що йде у світ» (Ін. 1:9), або у Символі віри «Світло від Світла». «Бог є 

Світло, і немає в Ньому ніякої темряви», - написано в першому Посланні 

апостола Іоанна (Ін. 1:5). 
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Створення світлової атмосфери храму вирішується з церковної позиції, за 

якою світло в храмі має функціональне і духовно-містичне значення, пов'язане 

з богослужінням і церковною символікою. Система освітлення храму, яка 

вироблялася спільно з розвитком його архітектурної форми, богословським 

обґрунтуванням і символічним тлумаченням, стала канонічною, хоча і не має 

чітко сформульованого письмового свідоцтва. Вірно вирішене освітлення 

інтер'єру храму по канонічним законам (нерівномірне в різних зонах і не 

постійне в залежності від виду богослужіння) допомагає розкрити символіку 

окремих просторових зон, забезпечити потрібне освітлення настінних розписів, 

мозаїки,  ікон, які при цьому самі починають «випромінювати» світло. В 

кожній зі своїх частин (у олтарі, середньої частини і притвору) храм 

освітлюється різними джерелами світла, які традиційно були двох видів: вікна, 

пропускають всередину храму природне світло, а також лампади і свічки, що 

встановлюються в спеціально призначених для цього світильниках. 

Дослідженню проблем проектування освітлення внутрішніх просторів 

храмів були присвячені роботи багатьох дослідників: Саратовської Ю. Е., 

Салько A.M., Слєпцова О.С., Покровського Н.В., Троїцького Н.І., 

Успенського JI.А., Флоренського П.А.  

Мета роботи полягає в тому, що необхідно визначити системи 

розміщення світильників, організувати зовнішнє підсвічування фасаду храмів, 

виявити види світильників православних храмів. 

В роботі розглянуті задачі, які відносяться до вирішення необхідного (з 

позиції церкви) освітлення і створення світлової атмосфери православних 

храмів. Світло в храмі вирішує функціональне і духовно-містичне значення, 

пов'язане з богослужінням і церковною символікою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У плані православний храм 

має кілька частин. Кожна частина храму освітлюється по-різному. Притвор, що 

знаменує світ, що не пізнав Світло Христа, має надзвичайно слабке освітлення 

через невеликі отвори в стінах. Середня частина храму, що символізує 

виправданий Богом світ, який є образом майбутнього Царства Небесного має 

досить багато віконних прорізів, особливо у верхній частині, яка відповідає 

небесній сфері буття. Основний світловий потік виходить з головного барабану, 

що символізує Самого Христа. Значення вихідного з головних вікон Світла 

Христового підкреслюється зображенням в проміжках між вікнами святих 

апостолів, які несуть у світ світло Христової віри (рис. 1, рис.2).  

Біля вікон відображаються образи Ангельських Сил, які повідомляють 

нам про світ Божих осяянь. В олтарі де знаходиться престол Божий, у східній 

частині проектуються три вікна, що знаменують Боже Світло, а проникаюче в 
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ранкові години богослужінь перший промінь Сонця, який з’являється із сходу і 

знаменує самого Христа, якого називають «Сонцем Правди» [3]. 

  

Рис. 1. Верхнє освітлення храму Святих 

Володимира та Ольги. 

Рис. 2. Верхнє та бокове освітлення 

Володимирського собору. 

Допускається проектувати без природного освітлення цокольні поверхи 

храмів, приміщення олтарів, коридорів, комор, інженерно-технічних 

приміщень, лекційних залів, іконних крамниць та інших, крім приміщень з 

постійним перебуванням людей [4]. Освітлення штучним світлом можна 

передбачати в приміщеннях, які допускається проектувати без природного 

освітлення. Система освітлення передбачає: робоче, аварійне (евакуаційне) і 

ремонтне освітлення. 

У храмах місткістю до ста чоловік і більше передбачається аварійне 

освітлення для евакуації людей з храму проектується у олтарі, центральної 

частини храму, притворі, сходовій клітці на дзвіницю, а також електрощитових, 

вентиляційних камерах, теплових вузлів, насосних. Світильники евакуаційного 

освітлення приймаються з вбудованими акумуляторами [5]. Загальне 

освітлення храмів, як правило, виконується лампами розжарювання, які 

створюють ефект освітлення, близьке до традиційного. У бічних нефах 

розташовуються полікадила з числом світильників від семи до дванадцяти. По 

стінах розміщуються настінні бра з числом світильників від одного до трьох. 

Передбачається роздільне включення панікадил загального і місцевого 

освітлення у олтарі [6]. У середньовічній Європі вітражі пов'язані з 

архітектурою романських і готичних храмів. Асоціативний зв'язок «готика - 

вітраж» в першій половині XIX століття був нерозривним, і в тих рідкісних 

православних церквах, які були побудовані в «готичному» стилі, неминуче 

з'явилися різнокольорові скла олтарі [1]. 

Застосування жовтих віконних заповнень в храмах класицизму імітує 

яскраве сонячне світло. Золотисті промені, які падають зверху, кардинально не 
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змінювали атмосферу в храмі, не впливали на сприйняття суворих, релігійних 

картин. Круглі жовті вікна з гравіруванням нічим не нагадували різнокольорові 

готичні вітражі і сприймалися як елементи декоративного оформлення 

інтер'єру. Світильник з двома свічками має назву дикірієм, з трьома - трикірієм, 

з сім'ю - семисвічником, більше семи - полікадилом, а світильник, який має 

понад дванадцять свічок, - панікадилом. Останні підвішуються зверху в 

середній частині храму, полікадила - в бічних прибудовах; семисвічник 

ставиться у олтарі за престолом; дикірії і трикірії розміщуються по стінах для 

додаткового освітлення. Поблизу ікон ставляться високі свічники і світці. 

Перед іконами підвішуються і масляні лампади, «кадила». Горіння воску і єлею 

в церковних світильниках означає присутність Божого світла, що відрізняється 

від того, яким користуються для освітлення, так як Церква за церковним 

вченням, - це «Царство не від світу цього» (Ін. 17:14). Світильники, що 

встановлюються на певній висоті, символізують ту духовну висоту, з якої 

світло віри світить всьому світу. Семисвічник або «семилампадник», що 

знаходиться у вівтарі за престолом, веде своє походження від золотого 

світильника, який перебував у скинії - першому храмі єдиному Богу, 

спорудженому за Його велінням під час сорокарічної мандри ізраїльтян по 

Синайській пустелі. Світильник знаходитися ліворуч від входу в святилища; він 

має вигляд стебла з шістьма гілками, які відходять з обох сторін. На цих гілках 

поміщається сім лампад, в яких знаходиться чиста оливкова олія. Вони горять 

день і ніч у будь-який час. Світильник в храмі вважається символом Самого 

Бога, іменованого в книзі «Вихід» (10:17) «Світлом Ізраїлю». 

Панікадило, спускається зверху в центральну частину храму, і полікадила, 

що знаходяться в бічних прибудовах, безліччю своїх вогнів означають Небесну 

Церкву як збори, сузір'я людей, освячені благодаттю Духа Святого, освячені 

світлом віри, палаючих вогнем любові до Бога, що перебувають у світлі 

Царства Небесного. Ці світильники і опускаються зверху в ту частину храму, де 

стоять віруючі, тобто збори земної Церкви. Церква Небесна висвітлює своїм 

світлом Церкву земну, проганяє від неї темряву. 

Богослужбовий статут передбачає в одних випадках запалювання всіх 

світильників, в інших - тільки певної частини, в-третіх - майже повне 

погашення світильників. Вони запалюються і вдень, під час служб, коли світла 

з вікон достатньо для загального освітлення [2]. У статутних випадках церковні 

світильники під час вечірніх і нічних богослужінь можуть запалюватись в 

невеликій кількості, але повної темряви не буває: «Світло у темряві світить» 

(йо.1:5). При святкових та недільних богослужіннях розпалюються усі 

світильники, у тому числі і верхні – панікадила і полікадила, створюючи образ 

повного світла Божого.  
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Важливе символічне значення має винос з олтаря під час вечерні 

палаючої свічки, що означає живу присутність в храмі серед молільників 

Самого Христа. Це підкреслює у своєму дослідженні чину православної вечірні 

відомий богослов Н.Д. Успенський: «Сам Христос Спаситель назвав Себе 

Світлом світу (Ін. 8:12). Тихий світ вечірнього світильника нагадував їм 

(першим християнам) про Те, про Кого Євангеліст писав: "світлом правдивим 

Був той, хто просвічує кожну людину, що йде в світ" (Ін. 1:9)». При співі 

псалмів «Хваліть ім'я Господнє», «Сповідуйтеся Господеві» у храмі 

розпалюються всі світильники, Царські ворота відкриваються і священик зі 

свічкою, виходить з олтарю [2]. 

Канон ранній завершується вигуком священика: «Слава Тобі, що показав 

нам світло!» У давнину цей вигук попереджав появі сонячної зорі. В цьому 

вигуку мається на увазі і світло Сонця (схід), і Світло істини, так як Ісус 

Христос Сам сказав про Себе: «Я світло світу» (Ін. 9:5). Заутреня відбувалася 

вже в сяйві вранішнього Сонця, що символізує «Сонце Правди» — Ісуса 

Христа. 

Особлива роль у світловій атмосфері храму належить системі внутрішньої 

декорації, в тому числі облаштуванню стін мозаїками, фресками, а також 

розвішаних по стінах ікон, які сяють відбитим світлом. 

В мозаїчному зображенні надзвичайно важлива система золотих фонів, 

німбів. Рівномірне золоте сяйво створює сприйняття в якийсь інший, далекий 

від земного світу вимір, в сферу духовну. Дослідник візантійської мозаїчної 

декорації Отто Демус, відзначаючи особливості системи освітлення мозаїки на 

вигнутих поверхнях склепінь і купольних храмів, пише: «Подібно до того, як 

вітражі треба дивитися проти світла, мозаїка виявляє свою особливу чарівність 

при грі світла на вигнутій поверхні ...». 

Особливу важливість світла запалених лампад і свічок в сприйнятті ікон 

зазначає Павло Флоренський: «Далеко не байдужий спосіб, яким ікона 

освітлена, і, звичайно, для художнього буття ікони висвітлення її має бути саме 

те, ким вона була написана. Електричне світло вбиває фарбу і порушує 

рівновагу колірних мас. Не можна розглядати ікону в електричному світлі. 

Електричне світло знищує і психічну сприйнятливість». В сучасних храмах 

освітлення переважно здійснюється джерелами світла з електричними 

світильниками, що замінили живий вогонь, а за лампадами і свічками 

залишилася функція лише образно-символічна, що значно зменшила емоційний 

вплив на православне богослужіння, просякнутого животворящим молитовним 

горінням. Архітектурна творчість в організації світлових прорізів, а також 

творчість інженерів-електриків повинно бути засноване на суворому 

дотриманні канону, на знанні символічного значення світильників і системи 
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освітлення храму в цілому. Це допоможе уникнути спотворення його змісту, 

забезпечить у храмі створення світлового середовища, адекватного тому де 

проходить богослужіння. 

Сучасні спроби зовнішнього освітлення храмів мають декоративний 

характер. Для створення зовнішнього ефекту світлом прожекторів виділяються 

завершення храмів, підсвічуються найбільш цікаві з точки зору зовнішньої 

виразності фрагменти. Сучасна практика проектування зовнішнього освітлення 

храмів повинна здійснюватися спільно з символікою його складових частин в 

цілому: декоративний ефект поєднується з виявленням його сутності. Храм, 

який світиться спокійним світлом серед нічної темряви, означає світло 

Христової віри в людському житті: «Світло у темряві світить і темрява не 

обгорнула його» (Ін. 1:5). Архітектурне освітлення храмів дозволяє показати 

всю красу оздоблення церковних будівель у вечірній і нічний час доби, 

підкреслити історичну цінність пам'яток архітектури і виразність знову 

зведених будинків. Розробляється концепція архітектурного освітлення. 

Визначають будівлі, які будуть підсвічуватись і які необхідно сильніше 

виділити світлом. Основна увага приділяється фасадам будинків, які виходять 

на головні дороги, що ведуть до храму, або відкриваються спостерігачеві з 

видових точок. Розробка проектів дозволяє ще на початковому етапі до 

закупівлі світлотехнічного обладнання визначити, як буде виглядати храм в 

темний час доби і в разі необхідності провести необхідне коригування.  

При розробці концепції архітектурного освітлення храмів 

використовують кілька прийомів освітлення: загальне, локальне, акцентне 

освітлення. Вибирають спосіб виходячи з особливостей архітектури храму. 

Загальне освітлення дозволяє виділити світлом всю будівлю. Цей прийом 

дозволяє звести до мінімуму втручання в пристрій фасадів храмів, що особливо 

важливо при роботі з пам'ятками архітектури. При цьому сліпуче дію 

прожекторів зводиться до мінімуму завдяки використанню прожекторів зі 

спеціальною оптикою і насадками. Загальна освітлення зазвичай реалізовують 

за допомогою опор освітлення різної висоти, на яких встановлюється певна 

кількість прожекторів. 

Локальне освітлення застосовується для виділення окремих частин 

фасаду, при цьому прилади встановлюють безпосередньо на фасаді будівлі. 

Акцентне освітлення використовується при виділенні світлом певних 

архітектурних елементів, що прикрашають храм. Основне освітлення 

вимикається, включають прожектори проекційного освітлення. Цей прийом 

надзвичайно ефектний. Він може бути використаний під час святкових служб 

та заходів. 
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Після того, як розрахунки освітленості виконані, необхідно нанести 

розміщення світлових приладів на план, щоб спеціалістам з монтажу було 

зрозуміло, в якому місці і як саме вони повинні бути встановлені. 

Висновки. «Вещи явленные суть воистину иконы вещей незримых. Свет 

незримый некоторым образом все же бывает зрим, тогда и зримый, 

чувственный свет может восприниматься как икона, образ незримого» - сказано 

святим Діонісієм Ареопагитом. Створене Богом Світло храму відмінне від 

природного зовнішнього, матеріального світла. І зовнішнє світло потрапляє 

всередину храму лише як образ цього нематеріального світла і в дуже 

обмеженій кількості. Світлом по суті для церковної свідомості є тільки Боже 

світло, світло Христа, світло майбутнього життя в Царстві Божому, яке 

символічно відображається архітектурою православного храму. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы естественного, искусственного освещения храмов 

(виды и размещение светильников, системы освещения). В современных храмах широко 

используют электрические светильники. Лампады и свечи выполняют образно-

символическую функцию. Ключевые слова: православный храм; естественное освещение; 

искусственное освещение; виды светильников, системы освещения. 

 

Abstract 

The article discusses the issues of natural, artificial lighting of temples (the types and 

placement of fixtures, lighting systems). In modern temples is widely used by electric lamps. Lamps 

and candles perform figurative and symbolic function. 

Keywords: Orthodox Church; natural lighting; artificial lighting; types of lamps, lighting 

systems. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ОФІСНИХ 

КОМПЛЕКСІВ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 

Анотація: визначено задачі та особливості формування торговельно-

офісних комплексів під час реконструкції промислових будівель. Визначено 

критерії вибору можливого використання існуючої будівлі та розглянуто 

питання щодо доцільності перепрофілювання. 

 

Ключові слова: реновація, реконструкція, перепрофілювання. 

 

Вступ. У період XІX–ХХ ст. промислові підприємства будувалися  

переважно у передмісті, але з часом, поступово, опинилися повністю в 

структурі міста. На даний час, в результаті економічної кризи, багато з них 

частково або взагалі не використовуються. Адаптивне використання існуючих 

будівель, споруд, комплексів шляхом зміни їх функціонального призначення 

(реновації) дає змогу запобігти подальшому внутрішньому і зовнішньому 

занепаду виробничих підприємств та повернути їх в структуру міста. При 

цьому санітарно-захисна зона промислового підприємства перетворюється на 

корисну міську територію, площі, що звільнилися, адаптуються, виходячи з 

комерційної і соціальної привабливості ділянки. Сучасною тенденцією 

реновації промислових будівель є: надання нової функції невиробничого 

характеру промисловим об’єктам; збереження історичної канви міста; 

вирішення естетичних і етичних проблем існування старих заводів; збереження 

промислових будівель, що є пам’ятниками архітектури; перетворення 

промислових пам’яток архітектури на композиційні домінанти архітектурно-

ландшафтного середовища міста; зміна функціонального призначення 

промислових будівель відповідно до соціально-економічних потреб сьогодення; 

виконання реновації промислових будівель залежно від їх історичних, 

архітектурно-художніх, функціонально-планувальних, об’ємно-просторових та 

конструктивних особливостей. Надання нової функції невиробничого характеру 

промисловим об’єктам направлено на розвиток ділових, торгових, наукових і 

культурних функцій, що орієнтовані на обслуговування населення. 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що закордонний досвід реновації 

промислових об’єктів поширюється як на типові нейтральні об’єкти, так і на 
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пам’ятки промислової архітектури [1 – 5]. Для вітчизняної практики характерне 

поширення процесу реновації, в основному, на типові нейтральні промислові 

об’єкти, які виконують торговельну функцію [6 – 10]. Аналіз цих робіт 

свідчить, що формування торговельно-офісних центрів на основі реновації 

існуючих промислових будівель комплексно не розглядалось. В роботах [11, 

12] зазначено, що в Україні існує негативний досвід освоєння не 

функціонуючих промислових об’єктів, коли відбувається хаотична реновація – 

самостійний розвиток території на основі її розподілу між приватними 

власниками, що характеризується поліфункціональним використанням 

території, невпорядкованою перебудовою чи забудовою, відсутністю 

прогнозування розвитку окремих елементів системи.  

Постановка мети і задач досліджень направлені на визначення задач та 

особливостей формування торговельно-офісних комплексів під час 

реконструкції промислових будівель, критеріїв вибору можливого 

використання існуючої забудови та вирішення питання щодо доцільності 

перепрофілювання. 

Результати досліджень. Створення торговельно-офісних комплексів 

потребує забезпечення необхідного простору для процесів суспільної 

діяльності людей, організації руху людських потоків, зорового сприйняття і 

видимості, створення світлового та інсоляціонному режиму, сприятливого 

повітряного середовища. Принципова різниця використання внутрішніх 

просторів промислових і громадських будівель вимагає приведення 

внутрішнього середовища промислової будівлі у відповідність до нової 

торговельно-офісної функції, адже до будівель громадського призначення 

існують специфічні архітектурно-планувальні, санітарні, пожежні та інші 

вимоги [13 – 20], яких необхідно дотримуватись.  

Таким чином, розроблення проекту реновації промислового об’єкта 

потребує застосування комплексного підходу, що ґрунтується на всебічному 

аналізі всіх факторів, які зумовлюють можливість такого виду робіт. Можна 

виділити п’ять основних факторів, які впливають на вирішення 

перепрофілювання промислової будівлі і до яких обов’язковим є дотримання 

нормативних вимог (рис. 1): 

   1. Містобудівні – місце розташування об’єкта реконструкції (на периферії, в 

серединних або центральних районах); соціально-демографічна характеристика 

району (потреби населення); забезпечення пішохідної та транспортної 

доступності; створення комфортного рекреаційного середовища; наявність 

вхідних вузлів та комунікацій; 

   2. Архітектурно-художні – історико-культурної цінності об’єкту; масштаб 

та характер метричних членувань існуючої будівлі; характеристика силуету 
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споруди; матеріал з якого виконана будівля; естетичний; збереження в 

композиції елементів властивих для промислової забудови; 

   3. Об’ємно-планувальні – формат; потужність; гнучкість планувальної схеми; 

поверховість будівлі; висота приміщень; наявність ліфтів та інших видів 

механічного транспорту; наявність шляхів евакуації; освітленність, інсоляція, 

тепловий захист, звукоізоляція; 

   4. Функціонально-технологічні – формування інформаційно-розподійного 

простору; ефективне співвідношення площ; цілісність планувального рішення; 

стимулювання потоків відвідувачів; забезпечення логістичних потоків 

відвідувачів; 

   5. Конструктивні – технічний стан будівлі та її основних конструктивних 

елементів; вогнестійкість; конструктивна адаптивність; енергоефективність. 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема аналізу 
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Важливо, що аналіз містобудівних, об’ємно-планувальних, 

конструктивних, естетичних факторів (рис. 2) дає змогу заздалегідь визначити 

питання щодо можливості та доцільності перепрофілювання і як буде 

відбуватися реновація (табл. 1): 

– легко (без суттєвих капіталовкладень); 

– з незначними затратами (влаштування додаткових евакуаційних виходів, 

капітального ремонту існуючих несучих конструкцій, перепланування 

приміщень);  

– зі значними затратами, коли крім вище перерахованих факторів існує 

необхідність в підсиленні чи заміні окремих конструктивних елементів 

існуючої будівлі (постає питання доцільності та економічного обґрунтування 

перепрофілювання); 

– взагалі недоцільно, коли забезпечення нормативних вимог, що ставляться до 

громадських будівель неможливе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні фактори, що визначають можливість та 

доцільність реновації промислової будівлі 

естетичні конструктивні містобудівні об’ємно-планувальні 

технічний 

стан будівлі  

та її окремих 
конструктивних 

елементів 

вогнестійкість 

будівлі 

висота 

приміщень 

наявність 

ліфтів та  

інших видів 
механічного 

транспорту 

наявність 

шляхів  

евакуації 

освітленість, 

інсоляція, 

тепловий захист, 

звукоізоляція 

місце 

розташування 

об’єкта 

реконструкції 

наявність  

вхідних вузлів  

та комунікацій 

конструктивна  

адаптивність 

енергоефективність 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО АНАЛІЗУЮТЬСЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ 

РІШЕННЯ ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ПРОМИСЛОВОЇ БУДІВЛІ В ГРОМАДСЬКУ 

поверховість 
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Таблиця 1 

Основні фактори можливості та доцільності реновації промислових 

об’єктів під будівлі торговельно-офісних комплексів 

Г
р

у
п

а 
ф

ак
то

р
ів

 

Вимоги 

Вирішення питання щодо реновації 

Легко 

(без 

суттєвих 

капітало- 

вкладень) 

з 

незначними 

затратами 

зі  

значними 

затратами 

взагалі 

недоцільно 

1 2 3 4 5 6 

М
іс

то
б

у
д

ів
н

і 

Місце 

 розташування 

об’єкта 

реновації 

периферія       

середні райони       

центральні 

райони       

наявність 

вхідних  

вузлів та 

комунікацій 

відповідає 

вимогам      

не відповідає 

вимогам 
      

О
б

’є
м

н
о
-п

л
ан

у
в
ал

ь
н

і 

висота будівлі 

(H, м) 

H ≤ 9      

3 < H ≤ 26,5        

26,5 < H ≤ 47       

H > 9       

висота 

приміщень, м 

H > 3        

H < 3       

наявність 

ліфтів та  

інших видів 

механічного 

транспорту 

відповідає 

вимогам      

не відповідає 

вимогам 
      

наявність 

шляхів 

евакуації 

відповідає 

вимогам      

не відповідає 

вимогам 
      

освітленість, 

інсоляція, 

тепловий 

захист, 

звукоізоляція 

 

відповідає 

вимогам      

не відповідає 

вимогам 
      



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 
 

377 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

К
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

і 

технічний  

стан будівлі  

та її окремих  

конструктивних 

елементів 

І  

«нормальний»      

ІІ  

«задовільний»       

ІІІ  

«непридатний  

до експлуатації» 

      

ІV  

«аварійний» 
     

вогнестійкість 

будівлі 

відповідає 

вимогам      

н
е 

в
ід

п
о
в
ід

ає
 в

и
м

о
га

м
 

Вибухо-

пожежної та 

пожежної 

небезпеки 

      

поверховість       

площа поверху       

вогнестійкість 

будівельних 

конструкцій 

      

конструктивна  

адаптивність 

І метод  об’ємно-

планувальної 

перебудови 
     

ІІ метод  об’ємно-

планувальної 

перебудови 

      

ІІІ метод  

об’ємно-

планувальної 

перебудови 

      

Енерго- 

ефективність 

відповідає 

вимогам 
     

не відповідає  

вимогам 

      

Е
ст

ет
и

ч
н

і збереження існуючої 

композиції 

     

використання нових 

композиційних  

прийомів 

      

В торговельно-офісних центрах торгівля являється основною функцією, 

однак частину площ займають офіси. Ці дві функції не повинні заважати одна 

одній. Тому при реновації функціональну організацію внутрішнього простору 
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торговельно-офісної будівлі необхідно виконувати за принципом угруповання 

приміщень, що полягає у виявленні взаємозв’язків між окремими 

приміщеннями (або їх групами) при збереженні їх чіткого розмежування. 

Сім основних схем поєднання просторів усередині будинку можна 

пристосувати при реконструкції промислових об’єктів під торговельно-офісну 

будівлю: чарункова, коридорна, анфіладна, зальна, центрична, павільйонна, 

змішана або комбінована . При цьому необхідно застосовувати функціональне 

зонування (горизонтальне або вертикальне), тобто розбивку на зони з 

однорідних груп приміщень, виходячи із спільності їх функціонального 

призначення і внутрішніх взаємозв’язків.  

Організація торговельно-офісної будівлі представлена на рис. 3. Ядро 

(найголовніше по функції і розміром приміщення) має взаємозв’язок зі 

структурними вузлами або групами приміщень по горизонталі (в площині 

поверху) і вертикалі (між поверхами). При цьому важливе значення має 

наявність в існуючий будівлі шляхів евакуації, ліфтів та інших видів механічного 

транспорту. Влаштування при реновації шляхів евакуації згідно до нормативних 

вимог може виявиться взагалі економічно недоцільним.  

 

 
 

Рис. 3. Схема організації торговельно-офісної будівлі 

 

В таблиця 2 наведено найбільш поширені типи промислових будівель, які 

відрізняються за часом будівництва, будівельними параметрами та 

конструктивним рішенням (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Можливість перепрофілювання промислової будівлі 

за класифікаційними ознаками 
Тип 

промислової 

будівлі 

 

Класифікаційні ознаки 

 

Торгівельно

-офісна 

будівля 

1 тип одноповерхові будівлі з повздовжніми або поперечними 

несучими стінами з цегли з підвалом та дахом XIX сторіччя 

(наявність замкнутих та напіввідкритих внутрішніх 

просторів коридорного, галерейного і анфіладного типів) 

так 

2 тип одноповерхові каркасні будівлі з не уніфікованими 

будівельними параметрами, з ліхтарями чи без ліхтарним 

покриттям кінця XIX - початку XX сторіччя (наявність 

відкритих внутрішніх просторів з колонами) 

так 

3 тип одноповерхові одно прольотні та багато прольотні будівлі 

кінця XIX - початку XX сторіччя (наявність відкритих 

внутрішніх просторів) 

так 

4 тип будівлі різної поверховості з повздовжніми або поперечними 

несучими стінами з цегли з підвалом та дахом XIX сторіччя 

(наявність замкнутих та напіввідкритих внутрішніх 

просторів коридорного, галерейного і анфіладного типів в 

декількох  

рівнях) 

так 

5 тип 3-5 поверхові будівлі з дахом з металевим або 

залізобетонним каркасом, несучими або самонесучими 

стінами з не уніфікованими будівельними параметрами 

другої половини XIX сторіччя (наявність відкритих 

внутрішніх просторів з колонами в декількох рівнях)  

так 

6 тип будівлі змішаної поверховості з нерегулярною сіткою колон, 

з підвалами, цегляними несучими або самонесучими стінами 

та несучими конструкціями із монолітного залізобетону, 

1930-і роки (наявність відкритих внутрішніх просторів з 

колонами в декількох рівнях)  

так 

7 тип багатоповерхові (3-5 поверхів) будівлі, збудовані в XX 

сторіччі з уніфікованими або не уніфікованими 

будівельними  

параметрами: сітки колон 6 х 6 метрів, висота поверхів 4,2 – 

4,8 метрів, каркас з збірних залізобетонних конструкцій 

(наявність відкритих внутрішніх просторів з колонами в 

декількох рівнях)  

так 

8 тип інженерні споруди (труби, водонапірні башти, газгольдери) – 

як візитна картка, елемент середовища.  

Існує 

приклад 

перепрофіл

ю- 

вання 

комплексу 

газгольдерів 

у Відні, 

Австрія 
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Аналізування таблиці 2 свідчить, що практично кожен з 8-ми типів 

промислової будівлі за класифікаційними ознаками можливо перепрофілювати 

під торгівельно-офісну будівлю, натомість постає питання щодо виконання 

вимог до факторів, що зазначені в таблиці 1 та доцільності перепрофілювання.  

Розміщення торговельно-офісних функцій в перебудованих промислових 

об’єктах відбувається шляхом розміщення функцій, які відповідають 

конструктивно-планувальним характеристикам існуючої будівлі, або не 

відповідають властивостям існуючої будівлі, і вимагають вживання додаткових 

архітектурно-планувальних заходів. В умовах реновації можна застосувати 

один з трьох методів об’ємно-планувальної перебудови промислових будівель. 

Вибір методу залежить від об’ємно-планувальних, історико-культурних 

характеристик існуючих об’єктів, а також від можливості виконання 

містобудівних і функціональних вимог до громадських будівель:  

І метод – максимальне збереження існуючої структури промислової 

будівлі, що застосовується за умов її значної історико-культурної цінності 

та/або відповідності планувальних характеристик вимогам до організації 

торговельного закладу, неможливості просторового розвитку об’єкту. Це 

відбувається при використанні умовної моделі торговельно-офісного комплексу 

в існуючій об’ємно-планувальній структурі при повному її збереженні. 

ІІ метод – максимальне збереження зовнішньої оболонки разом зі зміною 

об’ємно-планувальної структури промислової будівлі, що застосовується за 

умов її значної та середньої історико-культурної цінності, при цьому зміни 

відбуваються в межах зовнішнього огородження. Виконання вимог до 

функціонально-просторової організації торговельно-офісного комплексу 

досягається за рахунок виявлених об’ємно-планувальних прийомів реновації, 

а саме: 

– повне об’єднання простору за рахунок звільнення від внутрішніх стін, 

перегородок, колон і міжповерхових перекриттів; 

– часткове об’єднання простору за рахунок створення атріумів і багаторівневих 

інформаційно-комунікаційних просторів; 

– розподіл існуючого простору шляхом зведення додаткових поверхів, галерей, 

антресолей; 

– включення самостійної конструктивно-планувальної системи; 

– перепланування із встановленням стаціонарних та трансформованих 

елементів; 

– організація простору за допомогою встановлення об’ємних блоків; 

розмежування простору за допомогою встановлення обладнання. 

III метод – максимальна зміна існуючої планувальної структури і 

зовнішньої оболонки. Цей метод застосовується при невідповідності вимог 
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торговельно-офісних функцій вихідним характеристикам форми, незначною 

історико-культурною цінністю промислового об’єкту. В такому випадку 

виконання вимог досягається за допомогою прийому зміни габаритів будівлі: 

– винесення окремих функцій у надбудову; 

– винесення окремих функцій у прибудову; 

– нове будівництво в комплексі; 

– перекриття подвір’їв; 

– будівництво вставок між корпусами; 

– об’єднання декількох будівель під загальним мега-простором. 

Таким чином під час реновації промислових будівель під об’єкти 

торговельно-офісного призначення необхідно вирішити наступні задачі: 

– вибір не функціонуючого промислового об’єкту реновації; 

– визначення історико-культурної цінності об’єкту реновації; 

– визначення технічного стану будівлі та її основних конструктивних  

 елементів; 

– проведення аналізу архітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

промислової будівлі; 

– аналіз факторів, що зумовлюють можливість та доцільність реконструкції 

промислової будівлі під об’єкт торгівельно-офісного призначення; 

– вибір методів та прийоми об’ємно-планувальної перебудови промислової 

будівлі, враховуючи історико-культурні цінності об’єкту (або його частин); 

– розроблення варіантів архітектурно-планувальних рішень торговельно-

офісної будівлі; 

– вибір оптимального рішення на основі показників економічності та 

ефективності. 

– упровадження результатів досліджень в проект реконструкції промислового 

об’єкта. 

 

Висновки 

Результати досліджень можливо використовувати під час проектування 

торговельно-офісних об’єктів при реновації промислових будівель. 

Практичні рекомендації, що наведені в статті, дозволяють залежно від 

фактичного стану існуючої будівлі (чи комплексу будівель) та сукупності ознак 

її містобудівних, об’ємно-планувальних, конструктивних та естетичних 

параметрів вирішити питання щодо можливості реконструкції під час 

розроблення передпроектних рішень, що загалом дає змогу скоротити терміни 

проектування та оптимізувати сукупні витрати. 
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Аннотация 

В статье определены задачи и особенности формирования торгово-офисных 

комплексов во время реконструкции промышленных зданий. Определены 

критерии выбору возможности использования существующего здания и 

рассмотрены вопросы целесообразности перепрофилирования.  

Ключевые слова: реновация, реконструкция, перепрофилирование. 

 

Annotation 

In the article, there are defined the problems and peculiarities of formation of 

trade and office complexes during the reconstruction of industrial buildings. There 

was defined the selection criteria for the possible use of the existing building and 

considered the issue of the feasibility of repurposing. 

Key words: renovation, reconstruction, repurpose. 
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ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ ЯК МЕТОД 

ВИВЧЕННЯ ТИПОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

 

Анотація: у статті розглянуто зміст і розуміння  архітектурної типології в 

контексті індустріальної епохи та в сучасній соціокультурній ситуації. 

Типологія архітектури розглядається як динамічний процес, який розвивається 

від об'єктної до просторово-середовищної типології. Архітектурне середовище 

представлено як типологічна система, об’єктний рівень якої є першим етапом 

вивчення для студентів. Викладено методику ефективного засвоєння 

відповідної дисципліни. 

Ключові слова: типологія, система, тип, простір, архітектурне середовище, 

 

У загальному розумінні типологія – це науковий метод, в основі якого 

лежить розділення (розчленування, дефрагментація) систем об'єктів та їх 

подальше групування з використанням загальних варіантів або типів. Типологія 

будівель і споруд як один із важливих розділів архітектурної теорії, практики та 

освіти визначає кількісні та якісні параметри проектування та будівництва 

архітектурних об’єктів відповідно до певного рівня розвитку матеріальних та 

духовних потреб суспільства. При цьому для сучасної архітектури характерна 

величезна кількість різноманітних стилістичних напрямків і течій. Теоретики та 

практики архітектури свідчать про певний несистемний характер її сучасного 

розвитку. Наприклад, видатний Рем Кулхас характеризує сучасну архітектуру 

як хаотичний простір, який знаходиться в постійній зміні і тому не залишається 

в пам'яті людини надовго [1]. Це може бути обумовлено тим, що наразі 

відношення до типології, яка традиційно надавала системності архітектурній 

діяльності, дещо змінюється. Так, критичне ставлення до архітектурної 

типології пояснюється зокрема тим, що принципи функціональної типології в 

постіндустріальному світі вже не є однозначними, оскільки передбачають 

досить жорстку стандартизацію та прагматизм за рахунок типізації, що 

здебільшого не прийнятне для будь-якого виду творчості. Між тим саме 

типологія могла б стати елементом творчого відображення в архітектурі. 

Архітектурна типологія покликана систематизувати середовище 

життєдіяльності людини для його подальшого розвитку і вдосконалення, тому 

проблеми, пов'язані з нею, лежать в області теоретичного осмислення 
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принципів виділення типів і їх взаємозв'язку із соціокультурним контекстом 

епохи. 

Епоха індустріалізації стимулювала розвиток так званої об'єктної 

типології, заснованої на функціональному підході та спрямованої на масове 

будівництво. Функціональна типологія стандартизувала технологію і 

запропонувала окрему функцію у якості технологічного стандарту. Кожен 

архітектор здебільшого спеціалізувався на проектуванні певного типу будівель. 

Нові монотипи вбудовувалися в існуючу типологічну систему. Саме тоді було 

зафіксовано три великі групи об'єктів: житлові, громадські, промислові або 

виробничі будівлі та споруди. З часом були виділені в окрему групу 

транспортні об’єкти, які по сукупності своїх функцій є одночасно виробничими 

і громадськими. Залежно від багатьох факторів у різні часи в різних регіонах 

світу ці типологічні групи архітектурних об’єктів по-різному насичувалися та 

розвивалися. При цьому можна виділити наступні характеристики 

функціональної типології: спеціалізація, стандартизація, фрагментованість, 

ієрархічність (від більш загальної групи до конкретного типу). 

Сучасна архітектура, яка формується у постіндустріальну епоху, 

характеризується нескінченним процесом створення все нових і нових 

різновидів або типів архітектурних об’єктів. Здебільшого вони мають досить 

короткий життєвий цикл. Фактично архітектори зосереджені на створенні не 

тільки матеріальної, а й функціональної унікальності. Тому мабуть необхідна 

більш універсальна одиниця розуміння типу, яка співвідносилася б з типом 

мислення, типом соціокультури. В основу такої типології може бути покладено 

простір або архітектурне середовище, тоді тип визначається як сукупні 

уявлення про їх організацію. Архітектурну типологію сьогодні доцільно 

розглядати як процесуальне явище, яке знаходиться в постійному розвитку, як 

процес, який розвивається від об'єктної до просторово-середовищної 

типології [2]. 

Будь-який тип архітектурно-просторового середовища має досліджуватись 

з урахуванням властивостей типологічних складових елементів, а саме: 

структури (мережі зв’язків між елементами); організації (засобів формування і 

облаштування); принципів (основ розвитку). Такий підхід сприяє 

систематизації та структурному формуванню типології архітектурно-

просторового середовища, а також подальшого її використання у практиці 

проектування. 

Залежно від завдань, які має вирішувати архітектор, можна визначити 

ієрархію використання типології у просторово-середовищному проектуванні. 

На предметно-просторовому рівні об’єктами проектування є функціональні 

зони, окремі приміщення та їх групи як найменші типологічні елементи 
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архітектурного середовища. На об’ємно-просторовому рівні об’єкти 

проектування - це окремі будівлі та споруди як цілісні типологічні елементи. На 

архітектурно-планувальному рівні об’єктами виступають архітектурні ансамблі 

чи комплекси. Наступний рівень – планувальний – передбачає проектування 

окремих поселень (селищ, міст тощо) як найбільших типологічних елементів - 

фрагментів архітектурного середовища. При цьому контекстом для об’єктів 

проектування кожного ієрархічного рівня є архітектурно-просторове 

середовище наступного (вищого) рівня, складовою частиною якого вони 

являються [3].  

Слід зазначити, що, починаючи з об’ємно-просторового рівня, на якому  

об’єктами типологізації стають окремі будівлі та споруди, вони набувають 

якості багатофункціональних або комплексних. Трактування самого терміну 

«типологізація архітектурних об'єктів» - універсальність, яка відповідає 

сучасним тенденціям переходу від моно- до поліфункціі – передбачає наступні 

умови: 

комплексне врахування ціннісних та еколого-середовищних факторів; 

відкритість до розвитку і появи нових типів архітектурних об'єктів; 

евристична спрямованість на створення нових структур архітектурних 

об'єктів, які оптимізують характер взаємодії з середовищем. 

Сучасний розвиток архітектурно-просторового середовища об’єктивно 

спрямований на проектування та будівництво багатофункціональних об'єктів: 

будівель, споруд, комплексів. Це потребує нових підходів у межах 

архітектурної типології як науки, нових прийомів виділення типологічних 

елементів та відповідно нових методологій викладання майбутнім архітекторам 

дисципліни, яка наразі називається «Типологія будівель і споруд». Після 

подальших досліджень можливо необхідно буде вважати основною 

типологічною одиницею функціональну зону або простір як частину 

архітектурно-просторового середовища, 

Розглянемо сьогоднішню ситуацію щодо вивчення даної дисципліни. 

Згідно із наведеною вище типологічною ієрархією предметом її розгляду є 

об’ємно-просторовий або об’єктний рівень, тобто окремі будівлі та споруди. 

Основні вимоги будівельних норм і правил, що пред'являються до будівель і 

споруд, технологічні процеси, що відбуваються в них, а також характер 

основних видів життєдіяльності людини дозволяють розділити ці будівлі та 

споруди за їхнім призначенням на чотири основні групи, які містять певну 

кількість кожна підгруп: 

житлові будинки (індивідуальні та блоковані,  середньої поверховості, 

багатоповерхові,  галерейні та коридорні);  
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громадські будівлі та споруди (заклади виховання, навчання і підготовки 

кадрів, будівлі закладів охорони здоров`я, будівлі та споруди для спортивних і 

фізкультурно-оздоровчих закладів, будівлі та споруди культурно–

просвітницьких і дозвіллєвих закладів, будівлі закладів торгівлі, громадського,  

побутового обслуговування, культові споруди); 

транспортні об’єкти (споруди для пішоходів, вуличного і позавуличного 

громадського транспорту, аеровокзали, залізничні, морські, річкові вокзали);  

виробничі будівлі та споруди. 

Розроблено нову методику вивчення дисципліни з урахуванням новітніх 

уявлень про типологізацію, сучасних підходів до ієрархічного розподілу 

функціональних просторів як типологічних одиниць. 

Кожне практичне заняття складається з аналізу поточного лекційного 

матеріалу у вигляді студентських презентацій, а також виготовлення графічної 

роботи (Ф4) зі схемою функціонального зонування поточного типологічного 

об’єкту та його замальовкою (загальний вигляд – перспектива, фасад тощо) 

(рис.1-4) [4]. Кінцевим результатом є виконання альбому графічних робіт (Ф3) 

«Типологічний аналіз архітектурних об’єктів» (рис.5-6). Для виготовлення 

альбому обирається щонайменше 10 об’єктів. Розміщується візуальна 

інформація про об’єкт (один чи два на альбомному аркуші) та текстова 

інформація, сформована на основі тріади Вітрувія - користь, міцність, краса. 

Таким чином проводиться аналіз обраних будівель чи споруд шляхом 

детального висвітлення наступних типологічних факторів: функціональне 

призначення, зонування та особливості архітектурно-планувального рішення 

(користь); конструктивна система об’єкту, по можливості з описанням їх 

зв’язку із призначенням та плануванням (міцність); образне рішення, 

особливості формоутворення та естетичні якості (краса). 

Функціональні процеси, що протікають у будівлях і спорудах різного 

призначення, мають свої особливості і в основному визначають загальну 

композиційну схему об’єкту тієї чи іншої типологічної групи. З метою 

правильного вирішення завдань архітектурної композиції різні функціональні 

процеси, які здійснюються в будівлі, необхідно привести в певну систему у 

вигляді схеми взаємозв'язку процесів, що виражає одночасно взаємозв'язок і 

послідовність розташування приміщень. 

Таким чином архітектурна типологія будівель і споруд обґрунтовано 

формулює основні принципи формування типів будівель і споруд з 

урахуванням їх особливих рис і характеристик. Вона розкриває поняття 

функціонального зонування, формування схем групування приміщень, формує 

соціальні, ідеологічні, функціональні, конструктивно-технічні, економічні, 

містобудівні та архітектурно-художні вимоги, визначає класифікацію і 
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номенклатуру типів і видів будинків, встановлює основні нормативні 

параметри проектування - визначення складу, розмірів, характеру 

функціонально-технологічних зв'язків приміщень та їх обладнання. 

          

Рис.1. Схема функціонального зонування та загальний вигляд театру 

 

 

  

Рис.2. Загальний вигляд оперного театру 
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Рис. 3. Схема функціонального зонування та загальний вигляд театру 

 

 

    

 

Рис.4. Схема функціонального зонування і просторова концепція кінотеатру 
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Рис.5. Приклад оформлення альбомної сторінки 

 

 

 

Рис.6. Приклад оформлення альбомної сторінки 

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 
 

391 

Література: 

1. Колхаас, Р. Лекция в ЦДА [Электронный ресурс] / Р. Колхаас. – 

URL: http://www.a3d.ru/architecture/stat/157 

2. Шебек Н.М. Типологічні особливості «корисного» архітектурного 

середовища / Н.М. Шебек // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. 

збірник / Відпов. ред. Куліков П.М. – К., КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С. 176-

182. 

3. Шимко В. Т., Гаврилова А. А. Типологические основы проектирования 

архитектурной среды. - М.: Изд-во «Архитектура-С», 2004. – 104 

4. Типологія будівель і споруд: практикум/ уклад.: О.В. Чемакіна, 

Л.М. Бармашина, І.А. Лисюк, - К. НАУ, 2016 -  64 с.  

 

Аннотация 

В статье рассмотрены содержание и понимание архитектурной типологии 

в контексте индустриальной эпохи и в современной социокультурной ситуации. 

Типология архитектуры рассматривается как динамический процесс, который 

развивается от объектной к пространственно-средовой типологии. 

Архитектурную среду представлено как типологический система, объектный 

уровень которой является первым этапом изучения для студентов. Изложена 

методика эффективного усвоения соответствующей дисциплины. 

Ключевые слова: типология, система, тип, пространство, архитектурную 

среду, 

 

Annotation 

The article deals with the content and understanding of architectural typology in 

the context of the industrial age and in the contemporary socio-cultural situation. 

Architecture typology is considered as a dynamic process that develops from object 

to space-environment typology. The architectural environment is presented as a 

typological system, the object level of which is the first stage of study for students. 

The method of effective assimilation of the corresponding discipline is outlined. 

Key words: typology, system, type, space, architectural environment. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ПІДВИЩЕНОЇ ЩІЛЬНОСТІ  

НА ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЯХ Р.ДНІПРО В М. КИЄВІ 

 

Анотація — у статті проаналізована загальна ситуація на прибережних 

територіях м.Києва та існуюча на ній  житлова забудова. Виявлено основні 

переваги організації житлової забудови підвищеної щільності на подібних 

територіях . 

Ключові слова: прибережна територія, житлова забудова підвищеної 

щільності, , комфортність. 

 

Постановка проблеми. Унікальний рекреаційний ресурс у вигляді річки 

Дніпро, прибережних територій, набережних, малих водойм має бути 

збереженим для прийдешніх поколінь. Для розвитку даного напрямку 

необхідно переглянути підходи до містобудівного освоєння прибережних 

територій, максимально розкривати зв`язок міста з річкою, раціонально 

формувати забудову  та втілювати заходи з благоустрою набережних. 

 

Мета. Проаналізувати сучасний стан прибережних територій та 

особливості високощільного будівництва житла біля води 

Основна частина. Дніпро - один з головних містоутворюючих факторів 

Києва. За «Стратегією розвитку м. Києва до 2025 року» у столиці діє 

стратегічна ініціатива «Дніпровська перлина», метою якої є збереження і 

розвиток прибережних території Дніпра, Київських схилів та островів.  

З огляду на особливості рельєфу прибережної смуги Дніпра, ділянок, 

придатних під житлову забудову в безпосередній близькості до води, не так вже 

й багато. Крім того, прибережні території водойм користуються попитом у киян 

для відпочинку у води, прогулянок тощо, в той час як їхній стан часто є 

незадовільним і має ряд важливих проблем [1]. 

 

Групи проблем, пов'язаних із сучасним станом прибережних 

територій: 

А – соціально-економічний: 
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• невідповідність сформованої в попередні періоди планувальної 

організації прибережних територій сучасним потребам суспільства; 

• соціальна неефективність, економічна нерентабельність більшості 

існуючих підприємств прирічкових зон; регресивний стан загальної маси 

промислової забудови, невідповідність її новим технологічним потребам, 

складність реорганізації старих підприємств під нові вимоги; 

• конфліктне питання юридичного права власності та режиму доступу до 

цих привабливих міських зон. 

Б – архітектурно-планувальний: 

• незбалансованість функціональних зон; хаотичність у розташуванні 

планувальних структурних елементів, відсутність чіткого комунікаційного 

каркасу; 

• проблема нерівномірності перерозподілу транспортних потоків, 

надмірного навантаження центральної частини міста та недостатня кількість 

мостових зв'язків; 

• конфлікт транспортних потоків і пішохідного руху;. 

В – екологічний: 

• забруднення акваторії як промисловими, так і побутовими стоками, 

річковим транспортним парком.  

• якість води у водоймищі не відповідає умовам, необхідним для 

відновлення екологічного балансу водообміну, що призводить до деградації 

середовища як екологічної системи;. 

Г – інженерно-геологічний: 

• проблема підтоплення прибережних територій; 

• проблема посилення ерозійних та карстових процесів, некерованого 

підняття рівня ґрунтових вод унаслідок техногенної діяльності; 

• проблема застарілих технологій організації зливостоку та очищення 

побутових та промислових викидів. 

Д – архітектурно-композиційний: 

• хаотичність і невпорядкованість архітектурно-композиційного рішення 

прибережних зон; здебільшого локальний характер забудови, що не завжди 

враховує принципи композиційної цілісності; 

• конфлікт просторової організації та природно-ландшафтної форми; 

• конфлікт нової та історичної забудови; 

• переважно низький естетичний рівень якості архітектурного 

середовища, особливо промислових зон [2]. 

«...Видова квартира...», «...квартира з видом на Дніпро...», «...панорамний 

вид на Дніпро ...». Пропозиції з подібними характеристиками останнім часом 

досить часто зустрічаються на ринку столичної нерухомості. Престижність 
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розташування, комфортність і видові характеристики відображаються на 

вартості подібних квартир, часом підвищуючи ціну в півтора-два рази. Але, не 

дивлячись на високі цінові позначки і обмежену кількість пропозицій у 

продажу, попит на видові апартаменти біля води зростає. І це не дивно: замість 

метушного міста, що проникає в кімнату через вікна, більшість віддає перевагу 

тиші і спокою водної гладі. 

Ріелтори підтверджують, що квартири в ЖК з видом на водоймище 

коштують щонайменше на 10-20% дорожче, ніж в аналогічних будинках без 

«водної переваги». При цьому, зазвичай до восьмого поверху у квартир так 

звана базова вартість, а з 8 по 18 поверх їх вартість зростає ще на 5-7%. 

Навіть при проектуванні багатоповерхових будинків на прилеглих до 

водойм територіях архітектори намагаються розташувати кімнати і вікна так, 

щоб максимально великій кількості мешканців обов'язково була видна вода. 

Погляди експертів щодо ступеня привабливості ЖК у води дещо 

розходяться. Дійсно, наявність водойми, річки або озера, безумовно, робить 

житло більш популярним для клієнтів за рахунок наявності зелених зон, парків 

та скверів поруч з житловим комплексом. Але будівництво будинку у води 

зазвичай обходиться забудовнику дорожче, ніж зведення житла на твердому 

грунті. Наприклад, для висотних житлових будинків, розташованих біля води, 

використовуються надійніші фундаменти, виключно водостійкі оздоблювальні 

матеріали та вікна з клімат-контролем [3]. 

 

 

Пошук архітектурних рішень ефективного і в той же час комфортного для 

людини типу житла буде актуальним завжди. Багато фахівців в цій області: 

Рис. 1. Приклади формування щільної житлової забудови 
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В.М. Лисиціан, В. П. Король, 

Е. С. Нестеренок, Е.Д. Капустян, Крістіан 

Шітіч, Л. Н. Русанова, Едвард Н. та інші - 

вивчали і аналізували типологію житла і 

її вплив на різні аспекти життєдіяльності 

людини. 

Існуючі до цього часу на 

пострадянському просторі два напрямки 

будівництва житлових будівель – 

багатоповерхові секційні житлові 

будинки та малоповерхові індивідуальні 

будинки – вже не задовольняють сучасні 

вимоги мешканців, щодо економічності 

та комфортності умов проживання, насамперед через високу вартість ділянок 

під будівництво або через втрату дворових просторів внаслідок збільшення 

висоти будинків. Тому ідея використання територій під житлову забудову з 

енергоефективних середньоповерхових будинків підвищеної щільності нині 

активно розвивається (Рис. 1.) [4]. 

Високощільна забудова створює затишний різноманітний простір (Рис. 2), 

органічно вписується в навколишнє середовище, зокрема м.Києва, зменшує 

вартість інженерних комунікацій за рахунок значного скорочення їх довжини, 

служить гармонійним доповненням до висотних будинків і дає змогу 

забудовувати території, які мають складну геологічну структуру, зокрема і 

прибережні. Крім того, характеризується високим рівнем компактності і 

комфортності для життя, щільна забудова середньої поверховості (до 8-9 

поверхів) дозволяє створити понад 50% видових квартир на верхніх поверхах з 

терасами. Поєднання  жорсткої конструкції і ступінчатих поверхонь створює 

уявний ландшафт, задуманий архітектором – відкритий, живий простір для 

життя, з двориками, маленькими садами на дахах і балконах, формуючи види 

на Дніпро та  головні пам’ятки Києва [5]. 

Висновки. На основі досліджень виявлено основні особливості та 

перспективи розвитку оптимізованиої житлової забудови на прибережних 

територіях р.Дніпро. Проте важливим залишається фактор, щоб створені 

людиною життєві зручності доповнювали неповторну природу, а не повністю її 

знищували. Найдоцільнішим нині прикладом організації житла біля води є 

високощільна малоповерхова забудова. Тоді коли ціна на квадратний метр 

дорогоцінної столичної землі зростає з кожним роком, використання такого 

житла стає одним з найбільш економічно-оптимальних рішень. Крім того , 

подібна забудова має цілий ряд переваг: підвищена комфортність, можливість 

Рис. 2. Пропонована забудова 
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будівництва на геологічно складних територіях, влаштування терас з видом на 

водний простір, вільне планування з вибором потрібної орієнтації, а також 

можливість поєднувати забудову з благоустроєм прибережної території [6].  
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Аннотация 

Ю.С. Дашко, А.А. Хлюпин. – «Организация жилой застройки 

повышеной плотности на прибрежных територіях р.Днепр в г.Киеве» 

В статье проанализирована общая ситуация на прибрежных территориях 

Киева и существующая на ней жилая застройка. Выявлены главные 

преимущества организации жилой застройки повышенной плотности на 

подобных территориях. 

Ключевые слова: прибрежная территория, жилая застройка повышенной 

плотности, комфортность. 

 

Abstract 

Y.S. Dashko, A. A. Hlyupin –"Organization of residential buildings of 

increased density on the coastal terraces of the Dnieper River in Kiev" 

The article analyzes the overall situation in coastal areas of Kiev and the 

existing residential development. We identified the main advantages of residential 

development of higher density in coastal areas. 

Key words: coastal area, residential development of higher density, comfort. 
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ЕТАПИ РОЗШИРЕННЯ ХУДОЖНІХ МУЗЕЇВ. 

 

Розглядаються причини виникнення розширення художніх музеїв, 

визначаються етапи розвитку та їх основні характеристики. 

Ключові слова: музеї, розширення музеїв. 

 

Розширення художніх музеі  в – явище, яке виникло на певному відрізку 

історичного розвитку, є природнім процесом, що сформовано самою суттю та 

логікою діяльності музею. Одним із завдань, що випливає з визначення музею, 

яке наддала Всесвітня Рада музеїв (ICOM), є “накопичення” артефактів. Данний 

процес призводить до необхідності збільшення існуючої площі музеїв, який 

здійснюється за рахунок приєднання існуючих, або добудови нових будівель[1]. 

Час виникнення перших розширень пов'язаний з моментом формування 

музею, як соціо-культурне явище, коли перші музе потребували необхідності 

збільшення своєї площі. 

Перший етап пов'язаний з використанням сусідніх приміщень та будівель. 

Попередником одного з найбільшого музею світу Лувр був замок –фортеця 

збудована за часів Філіпа – Августа (1190 р.). В час правління Генріха II та 

Карла IX були добудовані два крила. Архітектором Луї Лево в час правління 

Людовіка XIIIта Людовіка XIV збільшено палац у чотири рази. Перетворення 

королівського палацу у музей відбулося за часів Французької революції. 

Продовжив роботи по розширенню Лувра, як музею, вже Наполеон I. 

Архітектори Перс’є та Фонтен почали будівництво північного крила вдовж 

вулиці  Ріволі. Завершення будівництва Лувру сталося при Наполеоні III (1852). 

У 1983 році французський президент Франсуа Міттеран запропонував нову 

Велику реконструкцію Лувру, яку здійснив архітектор Йо Мін Пей. Планом 

передбачалось розширення музею за рахунок Міністерства фінансів, яке 

знаходилось на території музею та зведеня нової підземно ївхідної групи. Зараз 

у підземній частині розміщуються стоянки на 80 автобусів та 600 автомобілів, 

торгівельні площі, дослідні лабораторії, зали для презентацій та колекцій мод. 

В результаті проведення робіт, музей отримав подвійне збільшення 

виставкового простору до 60000 кв. метрів, п’ятиразове збільшення площі для 

наукової, технічної та адміністративної діяльності, тринадцяти разове 

збільшення площі для відвідувачів. 
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Традиційним прийомом розширення художніх музеїв до початку ХХ ст. 

було приєднання існуючих сусідніх приміщень, а потім і будівель, що 

розташовувались поряд. Такі розширення не призводили до зміни архітектурної 

вигляду будівлі. Цей прийом використовувався у музеї: Лувр (Франція, Париж), 

музей Вікторії та Альберта (Лондон, Велика Британія) та ін. 

Другий етап розпочався з 30 років ХХст. з ім’ям видатного архітектора 

Ле Корбюз’є. Він запропонував нові принципи архітектури, які здійснили 

великий вплив на архітектурну діяльність. Окрім цього, їм було запропоновано 

теоретичну модель музею “безмежного розвитку” (1939 р.).“Модель може бути 

змінена з урахуванням характеристики різних місцевих умов, клімату та 

будівельної техніки [2]. В основу був покладений природний принцип 

постійного росту равлика відносно центру (спіральна структура). В 

подальшому, Ле Корбюз’є постійно модернізовував схему, згідно до місцевих 

умов – музей сучасного мистецтва в Парижі (Франція, 1931.), музеї в місті 

Ахмедабад (Індія, 1956), Чандігарх (Індія, 1952 ), Національний музей західного 

мистецтва в Токіо (Японія, 1959). 

Визначним етапом розвитку розширення музеїв стало розширення поза 

територією земельної ділянки музею. Широкого розвитку процес набув в кінці 

ХХст.  Музей мистецтв в Денвері (арх. Д. Лібескінд), Ханс Арп музей 

(Німеччина, Майнц,  “Richard Meitr & Partners“) та ін. 

Розширення музеїв відбувалось не тільки на території земельної ділянки 

музею та поруч з нею, а й поза територією міста, де знаходилась основна 

будівля музею. Це дало змогу збільшити можливість представляти культурне 

надбання в інших містах і країнах світу.Так, музей С. Далі розташований в 

Барселоні, Парижі.Також, він мав два музеї на американському континенті – 

спочатку у штаті Огайо. Згодом, через збільшення кількості відвідувачів, був 

перенесений у нову будівлю  у штаті Флорида. 

Проведені дослідження виявили, що недостатність, або відсутність 

достатньої земельної ділянки призвели до проведення розширень музеїв поза 

межами їхньої території. Такі рішення дещо погіршили функціональний зв’язок 

поміж будівлями. Прикладом є  розширення музею Уітні (арх. Р.П’яно, Нью – 

Йорк, США); мережа музеїв сучасного мистецтва С. Гуггенхайма, музей 

С. Далі (арх. Ян Уеймут, С. Петербург, США 2010 р). та ін. 

Використання принципу зведення розширення будівель музею поза 

територією міста дало змогу появі такого явища як мережі музеїв. На 

сьогоднішній день у світі існує одна мережа музеїв С. Гуггенхайма, що 

охоплює різні країни та континенти. “Сьогоднішній авторитет Фонду, 

названого іменем американського громадянина Соломона Роберта Гуггенхайма, 

в художньому світі Заходу практично незаперечний. Велика колекція творів 
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сучасного мистецтва лягла в основу зібрань семи всесвітньо відомих музеїв 

[3,4]. Поширення зазначених ідей набули в Америці, Епропі, Африці, Азії. 

Сформована система, до складу якої увійшли музеї: Пеггі Гуггенхайм у Венеції 

в особняку на Великому Каналі; Соломона Р. Гуггенхайма м.Більбао, (Іспанія, 

арх. Ф.Гері, 1997); Соломона Р. Гуггенхайма м.Абу –Дабі, ОАЕ; Соломона Р. 

Гуггенхайма м.Гвадалахара, (Мексика, арх. ЕнрікеНортен); Соломона Р. 

Гуггенхайма м.Нью – Йорк, США (арх. Ф.Л. Райт, 1959); Соломона Р. 

Гуггенхайма Сохо м Нью – Йорк, США; Соломона Р. Гуггенхайма м Вільнюс, 

Литва (арх. Заха Хадід); 2 музея Соломона Р. Гуггенхайма м.Лас Вегас – 

Гуггенхайм Лас – Вегас та Ермітаж – Гуггенхайм (США, 2001); Дойче 

Гуггенхайм– Берлін, м.Берлін (Німеччина, 1997); розробка проекту музей 

Соломона Р. Гуггенхайма м.Пекін, Китай (арх. майстерня “СтудіоПей ЖУ”); в 

рамках спільної програми між міністерством культури Російської Федерації та 

Фондом С. Гуггенхайма передбачається розміщення у С.Петербурзі музею 

мистецтва XX століття; наміри відкриття музею Соломона Р. Гуггенхайма м. 

Гельсінки, (Фінляндія). 

Зведення розширення будівель музеїв вертикальної побудови пов’язане з 

недостатньою площею музейної території, неможливість розділення колекцій 

та експозиційного простору та необхідність проведення розширень. Така 

ситуація зумовила виникнення прийому вертикального розширення музеїв. При 

цьому, на відміну від розширення горизонтальної побудови, при вертикальному 

розширені існуючі функціонально – планувальні зони розташовуються по 

вертикалі і з’єднуються вертикальними комунікаціями. До найбільш вдалих 

прикладів слід віднести: Музей Тейт (арх. Herzog & de Meuron, Лондон, Велика 

Британія, 2012); музей сучасного мистецтва (арх. Snohetta, Сан – Франциско, 

США, 2016); музей С.Гуггенхайма (арх. Gwathmey Siegel & Associates 

Architects, Нью – Йорк, США, 1992); музей Уітні (арх. Р.П’яно, Нью – Йорк, 

США) та ін. 

З метою збереження історичної архітектурної спадщини та міського 

середовища на початку ХХІ ст. поширюється прийом розширень художніх 

музеїв нижче рівня поверхні землі. Одним з перших освоєннь підземного 

простору належить архітектору Й.М.Пею (Лувр, Париж, Франція 2000), а також 

музеям: Мауріцхейс (арх.“Hansvan Heeswijk Architects”, Гаага, Нідерланди, 

2011 – 2014); Штеделевському музею (арх. “Schneider + Scumacher”, Франкфурт 

– на – Майні, Німеччина, 2005), Джанеум музею (арх. Nietro Sobejano 

Arquitectos, Грац, Австрія 2011). 

При розширені музею Мауріцхейс (Гаага, Нідерланди, 2011 – 2014 р.) 

головною метою архітекторів було збереження існуючого історичного та 

архітектурного середовища. Будівлі двох музеїв були з’єднані 
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переходом, розташованим нижче рівня поверхні землі. Змінилось розташування 

головного входу. Тепер відвідувачі спускаються сходами, де розташовані 

білетні каси та інформаційний центр, а потім підіймаються до самих будівель 

музею. В новому крилі розміщуються: виставкові зали, кафе, музейна 

крамниця, художня майстерня, бібліотека, зала для глядачів. 

Використання підземних переходів для надання додаткових послуг 

відвідувачам використано при розширенні музеїв: Прадо (Мадрид, Іспанія, арх. 

Рафаэля Монео, 2007 р.), Лувр (Париж, Франція 2000, арх. Й.М. Пей, 2000 р.), 

Ханс Арп музей (Майнц, Німеччина, “Richard Meier & Partners”, 2007 р.). 

Kunstmuseum (Базель, Швейцарія, арх. Христос і Гантенбайн), Нельсон Аткінс 

музею (Канзас-Сіті, штат Міссурі, США). 

Наприкінці ХХст. подальший розвиток розширень призвів до появи 

тимчасових та мобільних форм розвитку музеїв. Їх час існування та здатність 

переміщення у просторі визначила прийняття особливих архітектурно – 

планувальних рішень. Основна функція зводиться до експонування творів 

мистецтва. Мобільний художній павільйон (арх. З.Хадід), Prada Transformer 

(арх. Р. Колхас), тимчасовий павільйон музею Хіршхорн (Diller Scosidio + 

Rentro), концептуальна мобільна галерея (Arquitectum, 2008). 

На основі проведеного автором узагальнення досвіду формування 

розширень музеїв можна поділити їх на 8 етапів: 

- перший – кінець XVIст. За рахунок сусідніх приміщень та будівель; 

- другий – з 30 років XXст. За рахунок зведення нових будівель; 

- третій – з середини XXст. За рахунок зведення нових будівель на  

  території земельної ділянки музею; 

- четвертий – з кінця XXст. За рахунок зведення нових будівель поза   

  територією земельної ділянки музею; 

- п’ятий – з кінця XXст. За рахунок зведення нових будівель поза   

  територією земельної ділянки музею та міста; 

- шостий – з 90 - х років XXст. За рахунок зведення нових будівель музею   

  вертикальної побудови; 

- сьомий – з кінця XXст. За рахунок зведення нових приміщень музею    

  нижче рівня поверхні землі; 

- восьмий – початок XXIст. За рахунок мобільних форм музейних 

розширень. 

Етапи розвитку розширеннь художніх музеі  в відрізняються від етапів 

розвитку музеі  в тим, що не мають початку та закінчення. Вони мають тільки 

початок, якии  продовжується і удосконалюється по сьогоднішніи   день. Типи 

розширень, які були сформувані на ранніх стадіях (“суміжне розширення”, 
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“розширення на відстані” зі з’єднанням і без з’єднання) мають свою 

актуальність і тепер. 
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Аннотация 

В статье рассматривается результаты исследования причин 

возникновения расширения художественных музеев, определяются этапы 

развития и их основные характеристики. 

Ключевые слова: музей, расширения музеев. 

 

Abstract 

The articl ediscusses the results of the study the causes of the expansion of art 

museums, defined the stages of development and the irmain characteristics. 

Keywords:museum, museums extension. 

 

 

 

 

УДК 725.34         Дикун Ж. Є. 

архітектор ЗАТ «ТРАНСПРОЕКТ» 

 

МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦІЇ МОРСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ 

ТЕРМІНАЛІВ 

 

Анотація: актуальність теми визначається необхідністю забезпечення 

активного використання існуючого фонду морських терміналів України, 

створеного протягом радянського періоду, приведення його у відповідність до 

сучасних нормативних вимог. Мета роботи створити покроковий алгоритм 

проектування нових та реконструкції існуючих МПТ. У статті наведені основні 

методи і види реконструкції терміналів. Результат даного дослідження може 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 
 

403 

бути використаний в навчальному процесі а також в методичній літературі в 

даній галузі. Висновком даного дослідження є методика реконструкції МПТ. 

Ключеві слова: реконструкція, методика, методи реконструкції, морські 

пасажирські термінали. 

 

При реконструкції морських пасажирських терміналів надзвичайно 

важливе значення відводиться методиці проектування. Спираючись на 

проведені дослідження, для проектувальників визначено основний алгоритм 

послідовних кроків по вирішенню архітектурно-просторової організації МПТ в 

умовах реконструкції. Архітектурна реконструкція зазвичай передбачається в 

чотири етапи (див. Мал.1). 

Етап перший. Збір вихідних даних - предпроектна стадія в рамках якої 

може проводитися загальне, комплексне і детальне обстеження об'єкта 

реконструкції. Загальне обстеження - це вивчення стану будівлі, збір 

статистичних та інших даних необхідних для проектування. Комплексне - 

виявлення зв'язків об'єкта з оточенням. Детальний - вивчення особливостей 

об'єкта і його елементів. Предпроектнедослідження передбачає використання 

методів: натурних обстежень, обмірів та фотофіксації, комплексну оцінку 

території, вивчення наявної проектно-кошторисної документації, опитування 

фахівців і персоналу підприємства, економічної оцінки на основі укрупнених 

показників. Матеріали обстеження зіставляються з існуючими нормами, 

вимогами і проектами-аналогами. 

Другий етап. Аналіз факторів впливу при реконструкції МПТ: соціально - 

економічного (зміна будівельних норм, створення безбар'єрного середовища, 

зміна потреб суспільства та ін.); природно - кліматичного (характеристика 

природного режиму узбережжя за метеорологічними, гідрологічними і 

геологічними умовами); містобудівного (зміна містобудівної цінності території, 

поява можливостей розвитку міста або порту шляхом зміни прилеглої 

забудови); транспортного (специфіка морських перевезень, сезонність і 

пульсуючий характер морських перевезень по відношенню до інших видів 

транспорту); гідротехнічного (розширення причальних ліній, вирішення 

складних днопоглиблювальних та інших заходів, необхідних для збільшення 

пропускної спроможності об'єктів); функціонально-технологічного (закритість 

об'єктів, як пунктів пропуску через державний кордон та чітка технологія 

обслуговування пасажирів прибуття, відбуття і транзитних пасажирів, як 

наслідок: створення технологічних і функціональних схем); конструктивного 

(підбір оптимальних конструктивних параметрів для різних по функції 

елементів планувальної структури); образно - символічного (представницька 

функція даних об'єктів і семантичний підхід до архітектури морських 
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терміналів). Результати аналізу містобудівних умов можуть бути оформлені у 

вигляді наступних схем: схеми функціонального зонування та транспортно-

пішохідних зв'язків з нанесенням основних композиційних осей і вузлів; схеми 

просторової організації району з показом морфології ландшафтних елементів, 

виділення забудови різного фізичного стану та об'ємно-просторових 

характеристик, фіксацією основних видових панорам, перспектив і 

композиційних акцентів. 

Серед інших передумов перебудови терміналів насамперед можна назвати: 

фізичний і моральний знос існуючих терміналів (старіння типів будівель; 

старіння параметрів будівель по пропускній здатності, площі та ін.; старіння 

об'ємно-планувальних рішень - функціональних зв'язків, зміна естетичних 

уподобань). Останнім у списку, але далеко не останнім в ієрархії значення, є 

фактор історико-архітектурної цінності терміналу, що підлягає реконструкції. 

Від цього фактора залежить остаточне композиційне і архітектурно-образне 

рішення будівлі. Другий етап доцільно завершити висновками економічної 

доцільності реконструкції або нового будівництва, надати техніко-економічне 

обґрунтування (ТЕО). 

Методичний підхід при реконструкції МПТ базується на необхідності 

поєднання виявлених основних факторів впливу з комплексним аналізом 

функціональної, об'ємно-просторової, конструктивної і інженерно-технічної 

структури об'єкта реконструкції, визначенні його архітектурно-художніх 

якостей, особливостей композиційної структури і візуального сприйняття. 

Висновком другого етапу має стати обґрунтування рекомендацій для 

вибору шляхів подальшого розвитку - реконструкція об'єкта МПТ, або нове 

будівництво. 

Третій етап передбачає вибір основного методу реконструкції, або їх 

поєднання, визначення засобів і прийомів реконструкції МПТ. До основних 

методів реконструкції можна віднести: мінімальну модернізацію (перебудова 

всередині, відновлення зовнішніх елементів), приховану реконструкцію (фасад 

і план не пов'язані між собою; план змінюється, а фасад - ні), метод 

морфологічного відповідності (фасад створюється з тих же елементів, що і 

оточення), метод морфологічного імітації (відповідність, підтримка образного 

вирішення забудови, ті ж мотиви, але з сучасних матеріалів), генеративний 

(осучаснення, відновлення новими методами, з огляду на контекст - близько до 

оточення; використовуються сучасні матеріали, дзеркальні поверхні, але 

зберігається ритм, пропорції і т.д.) і реноваційний метод (при маловиразному 

середовищі новий об'єкт стає акцентом з певною стилістикою). 
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Мал. 1. Методика проектування нових та реконструкції існуючих 

морських пасажирських терміналів. 
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За формою адаптації реконструкція буває реконструкція з розвитком 

основних функцій; реконструкція з доповненням нових функцій; реконструкція 

будівлі зі зміною функціонального призначення (внутрішньо-видова) 

трансформація (зовнішньо-видова). 

 Реконструкція терміналу з розвитком основної функції (збільшення 

пропускної спроможності, місткості того чи іншого функціонально - 

технологічного процесу) передбачає збільшення площ, прибудови, надбудови, 

приєднання приміщень іншого функціонального призначення, перерозподіл 

площ між приміщеннями зі зміною їх для створення умов розвитку основної 

функції, зміна площі за рахунок використання суміжних по вертикалі і 

горизонталі приміщень (використання підвалів, підсобних приміщень). 

Часткова реконструкція терміналу для паралельних функцій (перерозподіл 

площ між приміщеннями) відноситься до дуже великим терміналів, які мають 

великі зальні простору. Для цього використовується найсучасніше обладнання, 

що допомагає трансформувати простір під інші функції. 

Четвертий етап. Пропозиції з проектування. Визначається основний 

напрямок реконструкції, розробляється завдання на проектування та 

предпроектні пропозиції. Розробка проектної пропозиції - проектування 

архітектурно-будівельної реконструкції здійснюється методом варіантного 

пошуку на основі творчого осмислення результатів предпроектного 

дослідження. Доцільною є наявність двох стадій: проектні пропозиції і проект 

реконструкції. Стадія «Проектні пропозиції», в рамках якої розробляється 

принципова модель реконструкції, дозволяє ширше охопити об'єкт 

реконструкції, врахувати весь комплекс чинників і передбачити подальші 

перспективи розвитку об'єкта. Стадія «Проект» передбачає вироблення 

конкретних рішень з усіх аспектів реконструкції. Реконструктивні заходи 

повинні бути спрямовані на реалізацію головної концептуальної ідеї, закладеної 

в проектній пропозиції, і вирішення всього комплексу архітектурних завдань. 

Методично останній, четвертий етап, розподіляється на вирішення 

наступних завдань: рішення генерального плану, технологічна структура, 

функціональна і планувальна схеми, конструктивне і образно-композиційне 

рішення, формування внутрішнього простору. 

Висновки: пропонована методика проектування нових та реконструкції 

існуючих морських пасажирських терміналів має узагальнюючий характер. 

Використовуючи її в реальному проектуванні, слід мати на увазі, що при оцінці 

основних факторів, що впливають на реконструкцію МПТ, ієрархія значимості 

факторів може змінюватися, що неодмінно вплине на вибір напрямку 

реконструкції. 
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Аннотация 

Актуальность темы определяется необходимостью обеспечения возможности 

активного использования существующего фонда морских терминалов Украины, созданного в 

течение советского периода, приведения его в соответствие с современными нормативными 

требованиями. Цель работы создать пошаговый алгоритм проектирования новых и 

реконструкции существующих МПТ. В статьи приведены основные методы и виды 

реконструкции терминалов. Результат данного исследования может быть использован в 

учебном процессе а также в методической литературе в данной отрасли. Выводом данного 

исследования есть методика реконструкции МПТ. 

Ключевые слова: реконструкция, методы реконструкции, морские пассажирские 

терминалы 

Annotation 

The relevance of the topic is determined by the need to ensure the active use of 

the existing fund of marine terminals of Ukraine, which has been created during the 

Soviet period and bringing them into line with modern standards. 

The purpose of the article  isa creation of a step-by-step algorithm for the 

design of new terminals and the reconstruction of existing ones. The article 

considersthe main methods and types of reconstruction of terminals. 

The result of the research can be used in the educational process and learning 

programs in this sphere. 

The conclusion of this study is the methodology for the reconstruction of 

marine passenger terminals 

Keywords: reconstruction, methods of reconstruction, marine passenger 

terminals. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

МАЛОЭТАЖНЫХ ПАССИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В УКРАИНЕ 

 

Аннотация: разработаны типологические требования к объемно-

планировочным решениям малоэтажных пассивных домов в каждом из 6 

архитектурно-строительных климатических районов Украины. 

Ключевые слова: типологические требования, объёмно-планировочные 

решения, пассивные дома 

 

Постановка проблемы. При комплексном подходе к проектированию 

можно значительно снизить затраты на поддержание комфортных условий в его 

помещениях. Дома, построенные по стандарту «Passive House» [1] потребляют 

почти на 80% меньше энергии для отопления, чем аналогичные по кубатуре и 

составу помещений обычные здания. Также, в условиях Украины, очень 

важным является снижение расходов на охлаждение помещений летом. Однако 

в Украине ещё не конкретизированы типологические требования к таким 

зданиям в разных климатических условиях, что тормозит их проектирование и 

строительство, а проектируемые по этим стандартам энергоэффективные 

здания не находят должного отражения в научных архитектурно-строительных 

изданиях. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретической базой 

выполненных исследований в области оптимизации архитектурных решений и 

взаимосвязи планировочных решений с климатическими условиями являются 

работы ученых: В.А. Акопджанян, Б. Андерсона, Д.И. Антонюка, Ю.С. Асеева, 

М.М. Атаевой, О.К. Афанасьевой, М. Бродач, Л.Г. Вейцман, С.Г. Буравченка, 

Ю.Г. Бурханова, М.М. Захидова, Т.А. Кащенко, Г.А. Лебедева, Г.А. Лебедева, 

В.К. Лицкевича, В.П. Самойловича, С.Н. Смирновой, В. Файста, Н. Фостера, 

Г.Н. Хавхуна, Н.М. Шилы, Л.О. Шулдан, Т. Эрнст, I. Andresen, K. Engelund, P. 

Hernandez, P. Kenny, Ch. Moore, I. Sartori, D. Schüwer, W. Wang, K. Wittchen. 

Постановка задачи. Целью статьи является презентация результатов 

исследования по согласованию требований к объёмно-планировочным 

решениям малоэтажных жилых домов, отвечающих стандарту «Passive House», 

с климатическими особенностями разных регионов Украины. 
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Основная часть. Новое архитектурно-строительное районирование 

территории Украины [2], выделяет на территории Украины 6 климатических 

районов (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табл. 1 представлены основные типологические требования к объёмно-

планировочным решениям малоэтажных жилых домов в разных архитектурно-

строительных районах Украины. 

В I климатическом районе, рациональным является устройство системы 

аккумулирования тепла в виде вертикального солнечного коллектора на 

западном фасаде, а на южной стороне рационально размещать двухэтажную 

оранжерею для накопления солнечной энергии.  

Во II климатическом районе в связи с большими поступлениями 

солнечной энергии желательно оборудовать дом накопителями тепла с 

западной стороны и наклонным термосифонным солнечным коллектором в 

цокольной части здания с южной стороны. Это тепло по воздуховодам с 

помощью вентиляторов направляется в помещения, расположенные с северной 

стороны. Объёмно-планировочное решение домов должно обеспечивать 

сквозное или угловое естественное проветривание помещений в летний период, 

одностороннее проветривание не допускается. 

 

Рис. 1 - Архитектурно-строительное климатическое районирование территории Украины 
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В I, II, IIIА, V районах скорость ветра в январе больше, 5 м/с, которая 

считается критической для отнесения района к числу тех, где ветрозащита 

обязательна [2, 3]. В связи с этим целесообразно проектировать буферные 

помещения, защищающие здание от преобладающих зимой северо-западных и 

западных ветров. Таким образом, спальни целесообразно ориентировать на 

восточную сторону. Такая ориентация помещений создает наиболее 

благоприятные условия эксплуатации, так как жилое помещение достаточно 

инсолируется, не перегревается в жаркие летние дни и прогревается 

солнечными лучами зимой. В районе IIIА буферные помещения целесообразны 

также на южном фасаде. Их рационально проектировать в виде остеклённого 

объёма балконов на 1 и 2 этаже, который одновременно будет работать 

ловушкой тепла. В связи долгим отопительным периодом в этом районе и 

прохладным летом рациональным будет размещение дополнительной ловушки 

тепла в виде вертикального солнечного коллектора, совмещенного с 

теплоаккумулирующей стеной с западной стороны. 

В IIIБ и IV климатических районах, имеющих более мягкий климат, нет 

жёстких требований к применению буферных помещений. На южной стороне 

рационально размещать одноэтажные оранжереи для улавливания солнечной 

энергии для пассивного отопления и обогрева солнечным теплом жилых 

помещений дома. Также целесообразны окна максимальной площади на втором 

этаже на южном фасаде, которые будут способствовать пассивному обогреву 

жилых помещений дома зимой. На западном фасаде рекомендуется 

устанавливать вертикальный солнечный коллектор, совмещенный с 

теплоаккумулирующей стеной для обогрева солнечным теплом. 

В IV климатическом районе целесообразно размещение с западной 

стороны дома оранжереи, дополнительно оборудованной средствами 

солнцезащиты, а с южной – термосифонного коллектора над окнами, 

выступающего в летний период в качестве солнцезащитного устройства. Тепло 

от него по воздуховодам перемещается в помещения, расположенные с 

северной стороны.  

В V районе в дополнение к двухэтажным оранжереям на западном фасаде 

целесообразно размещать наклонный солнечный коллектор на южном фасаде. 

 

Выводы. Разработаны рекомендации по объемно-планировочным 

решениям малоэтажных пассивных жилых домов в каждом из 6 климатических 

районов Украины. 
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Анотація 

Розроблені типологічні вимоги до об'ємно-планувальних рішень малоповерхових 

пасивних будинків в кожному з 6 архітектурно-будівельних кліматичних районів України. 

Ключові слова: типологічні вимоги, об'ємно-планувальні рішення, пасивні будинки 

Annotation 

It has been developed the typology requirements of the architectural planning solution for 

low rise Passive House in six climatic zones of Ukraine.  

Key words: Typology requirements, architectural planning solution, Passive Houses 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО  

АНСАМБЛЮ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ 

 

Анотація: досліджується історія формування архітектурного ансамблю 

Почаївської лаври, визначено роль святині в історії та культурі України. 

Проаналізовано історичні передумови будівництва та архітектурно – 

планувальної структури комплексу. Виявлена закономірність між 

архітектурно – планувальною структурою лаври та суспільно – політичними 

чинниками, що впливали на архітектуру комплексу. Проведений аналіз 

планування комплексу та визначено його композиційні домінанти. 
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Ключові слова: об’ємно – просторова композиція, пам’ятка архітектури, 

соціально - політичні процеси, бароко, класицизм, модерн, архітектурний 

ансамбль, собор.  

 

Вступ. Періоди розквіту і занепаду суспільства може відображати 

архітектура. Архітектурний ансамбль Почаївської лаври, який формувався 

століттями, показує усі соціально – політичні процеси, що відбувалися на 

території Західної України, починаючи з ХV століття і до сьогодні. Лавра за 

свою довгу історію завжди знаходилась у центрі усіх історичних та політичних 

подій краю, відігравала важливу роль у популяризації християнських 

цінностей, була центром просвіти і культури.  

Метою статті є висвітлення процесу формування архітектурного ансамблю 

Почаївської лаври, аналізу архітектурно – планувальної структури комплексу та 

визначення його композиційних домінантів. 

Постановка проблеми та зв’язок з важливими науковими чи практичними 

завданнями. Всесвітньовідомий духовний християнський центр – Свято-

Успенська Почаївська лавра є важливою складовою духовного та культурного 

життя українського народу. У часи свого заснування вона була осередком 

українського православ’я. У травні 2016 року депутати Тернопільської обласної 

ради прийняли звернення до Президента і Кабінету міністрів стосовно 

повернення Почаївській лаврі статусу державного заповідника [15]. В умовах 

утвердження цивілізаційного вибору України через потреби розв’язання 

політичних і національно-культурних проблем новітнього державотворення 

знати історію свого краю, історію своїх святинь є надзвичайно важливо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток, української 

архітектури, в тому числі, й комплексу Почаївської лаври досліджено в «Історії 

української архітектури»[11]. Ілюстровані нариси про святиню [9, 12] та її 

значення в історії української культури та в національному відродженні 

України досліджувались істориками, краєзнавцями, архітекторами [5-8, 10, 13]. 

Проте, архітектурно – планувальна структура Почаївської лаври, її особливості 

та визначення архітектурних домінант не знайшли висвітлення у 

мистецтвознавчій науці, що становить актуальність даного дослідження. 

Задачі дослідження: дослідити процес формування архітектурного 

комплексу Почаївської лаври; провести аналіз планування ансамблю та 

визначити його композиційні домінанти. 

Виклад основного матеріалу. Перша письмова згадка про монастир 

відноситься до 1450 року (інші джерела наводять дату 1527 р.) Розвиток обителі 

починається з кінця 16 століття за меценатства місцевої поміщиці Ганни 

Гойської [9, с.131-136]. 
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У 17 столітті монастир був оборонною спорудою, його оточували кам’яні і 

дерев'яні мури з вежами, які з півдня прилягали до церкви та палісад. Подвір'я 

було вільне від забудови. Біля північної та східної куртин оборонних мурів 

стояли одноповерхові корпуси келій[11, с.168]. 

З 1713 до 1832 року, коли Почаївський монастир належав до греко - 

католицької церкви, відбувалася найбільша розбудова архітектурного 

ансамблю [4]. Під час реконструкції монастирського комплексу наприкінці 

ХVIII століття, було побудовано один з найкращих в Україні Почаївський 

Свято-Успенський собор у стилі пізнього бароко [1; 12, с.19-21]. Він став 

композиційною домінантою, яка підпорядкувала собі всю навколишню 

забудову та найяскравішим творінням європейського бароко другої половини 

ХVIII ст. на території Правобережної України [6]. Автори проекту (Г. Гофман, 

П. та М. Полєйовські, К. Кульчицький) радикально змінили об’ємно – 

просторову композицію ансамблю. Будівлі терасами розміщені на схилах з 

поступовим підвищенням до головного акценту — Успенського собору, який 

знаходиться на найвищій точці Почаївської гори [2, с.142-143]. 

Другою надзвичайно важливою спорудою монастиря була трапезна 

(арх. К. Кульчицький), збудована протягом 1771–1783 рр. - будівля 

комбінованого функціонального типу, в яких поєднуються церква, трапезний 

зал та господарські приміщення. Трапезна асоціюється з Тайною вечерею, має 

містичний зміст та виконує сакральну функцію. Її об'ємна композиція лінійна, з 

високою банею над східною частиною[11, с. 209]. 

У 1771 -1780 рр. були побудовані будівлі келії (арх. Гофман). Усі корпуси 

прямокутної форми, сполучаються між собою і з Успенським собором, 

утворюючи внутрішній двір розмірами. У 1825 р. на схилі гори побудований 

Архієрейський будинок у стилі раннього класицизму. Різна висота його 

фасадів: східний - триповерховий, південний - чотириповерховий, західний і 

північний – двоповерхові зумовлені складним рельєфом.  

Кам'яна стіна, споруджена на початку ХІХ ст. оточує частину монастиря. 

[9, с. 131-136]. До складу комплексу в межах мурів входило чимало 

господарчих і виробничих будівель, типографія, лікарня, іконописна майстерня, 

свічний завод, монастирський млин, архієрейський дім, поля, ліси, сади, городи 

й цвинтарі, які теж мали певну богословську символіку. Аналізуючи об’ємно-

просторову структуру Почаївської лаври бачимо, що при будівництві 

монастирського комплексу простежується намагання ізолювати монастир від 

довкілля. Огорожа крім оборонної функції мала значення межі двох світів-

церковного і світського, уподібнювала монастир місту, підкреслювала його 

самодостатність [4].  
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Вертикальним акцентом і важливим компонентом Почаївської лаври є 

п’ятиярусна дзвіниця, збудована у 1861-1871рр. (арх. Раструханов). У 1835 р. 

розпочалося будівництво парадної вхідної брами (арх. Михайловський). 

Напрямок під’їзду до монастиря не змінився. Святі ворота розміщені на одній із 

найнижчих точок монастирської території [8].  

У 1835 р. ансамбль монастиря поповнився двоповерховим Надбрамним 

корпусом, побудованим у стилі пізнього класицизму. У 1862 р. була освячена 

церква на честь Святої Трійці (Похвальна), розташована в східному крилі келій, 

а на початку 1860-х років перебудована Печерна Церква Святої Варвари. 

Неоднозначною пам’яткою Почаївської лаври є Троїцький собор, 

збудований у 1906 – 1912 рр. в стилі модерн (арх. О. Щусєв). Попри його 

незаперечну мистецьку цінність, він порушив художню цілісність 

архітектурного ансамблю доби бароко та класицизму [12, с. 26 - 29]. 

Сьогодні архітектурний комплекс Почаївської лаври і досі має величний 

вигляд, є неминущою цінністю національної та світової культурної 

спадщини (рис. 1). 

 
Рис.1. Панорама комплексу Почаївської лаври у ХХІ столітті. 

 

Висновки: 

Аналіз історії будівництва Свято-Успенської Почаївської лаври дає 

підставу стверджувати, що найбільші зміни об’ємно – просторової композиції 

ансамблю відбулась у ХVIII столітті за часів правління отців василіан. 

Формування архітектури Почаївського монастиря відбувалося під впливом не 

тільки релігійно-службових потреб, але й особливостей політичного, 
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економічного, культурного життя краю та держав, до складу яких він потрапляв 

у ті чи інші історичні періоди. 

Виявлено, що окрім сакральної, монастир виконував оборонну, культурну, 

соціальну, політичну, економічну функції. До складу комплексу входили 

господарчі та виробничі будівлі. Увесь архітектурно-містобудівний комплекс 

поєднує різночасові і різностильові споруди. 

Показано, що головним акцентом комплексу, який височів над усіма 

будівлями був собор. Трапезна домінувала над житловими і господарськими 

спорудами, а дзвіниця як невід’ємний композиційний центр - над трапезною. 

Святі ворота розміщені на одній із найнижчих точок монастирської території. 

Таким чином, забудова велась відповідно до функціональних зон та в забудові 

простежується чітка ієрархічна система. 

Доведено, що на формування ансамблю Почаївської лаври впливали 

різноманітні обставини, зокрема політичного, економічного, культурного 

характеру. Свій вплив мали й ті тенденції, які поширювалися в архітектурі та 

мистецтві, зокрема сакральному, різного періоду. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история формирования архитектурного ансамбля 

Почаевской Лавры, определена роль святыни в истории и культуре Украины. 

Проанализированы исторические предпосылки строительства и архитектурно-

планировочная структура комплекса. Обнаружены закономерности между архитектурно - 

планировочной структурой лавры и социально - политическими факторами, которые 

повлияли на архитектуру комплекса. Проведен анализ планирования комплекса и 

определены его композиционные доминанты.  

Ключевые слова: объемно - пространственная композиция, памятник архитектуры, 

социально - политические процессы, барокко, классицизм, модерн, архитектурный 

ансамбль, собор. 

Abstract 

The article highlights the history of the formation of the architectural ensemble of the 

Pochayiv Lavra and role of the sanctuary in the history and culture of Ukraine. The article analyses 

the historical preconditions for the construction and architectural – planning structure of the 

complex. The pattern between architectural-planning structure of the monastery and socio-political 

factors that influenced the architecture of the complex were discovered. The analysis of the 

planning of the complex was held and it’s compositional dominants has been determined. 

Keywords: Pochayiv Lavra, space-spatial composition, a monument of architecture, socio-

political processes, Baroque, neo-classical, Art Nouveau, the architectural ensemble, the Cathedral. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО 

АЕРОВОКЗАЛУ «ВІННИЦЯ» ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Анотація: розглядаються особливості перепланування Міжнародного 

аеровокзалу «Вінниця» при реконструкції та організація додаткової безпеки. 

Надається аналіз проблем реконструкції аеропортів в умовах розвитку 

інфраструктури і збільшення авіаперевезень, якісного вдосконалення 

архітектурно-планувальних рішень аеровокзалів, зі створенням терміналу та 

забезпечення організації додаткового захисту засобами архітектури. 

Ключові слова: реконструкція, аеровокзальний комплекс, термінал, 

антитерористична безпека. 

 

Постановка проблеми. Для України важливо мати мережу сучасних 

аеропортів, яка б відповідала поточній та довготривалій реалізації потреб 

населення в авіаційних перевезеннях. В даний час багато вітчизняних 

аеровокзалів застаріли та мають проблеми в сучасному функціонуванні, тому 

з’являється потреба перепланування аеровокзалу в сучасний термінал. На 

сьогоднішній день потужність, планування та архітектура більшості будівель 

регіональних аеропортів України не задовольняють сучасні вимоги споживача, 

проте стан конструкцій дозволяє їх підсилити та експлуатувати досить 

тривалий час шляхом повної або часткової реконструкції.  

На даний час актуальним є дослідження проблеми вдосконалення, 

реконструкції та дослідження особливостей перепланування Міжнародних 

аеровокзалів України при організації додаткової антитерористичної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми. Окремим аспектам 

архітектурних рішень проектування і практика будівництва аеровокзалів та 

аеропортів присвячено значна кількість наукових робіт вітчизняних вчених 

(В.Г. Локшин, А.Б. Бабков, Н.В. Кожевін, О.В. Семикіна). В розробці 

комплексних методів проектування, реконструкції та функціонування 

аеровокзалів внутрішніх і міжнародних ліній присвячені роботи [1-4], а також 

дослідження науково-дослідного інституту «Украеропроект». 

Мета статті. Визначити основні особливості перепланування 

міжнародного аеровокзалу «Вінниця» при його реконструкції та організації 
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додаткової безпеки засобами архітектури. 

Основна частина. Проаналізований закордонний та вітчизняний досвід 

особливостей перепланування міжнародних аеровокзалів при їх реконструкції. 

Закордонний досвід представлений багатьма прикладами перепланування 

аеропортів зі створенням багато функціональних терміналів таких як 

аеропорти: «Кассель-Кальде», «Магдебург-Кохштедт», «Падерборн-

Ліппштадт» (рис.1). 

Рис. 1. Аеропорт «Магдебург-Кохштедт» до реконструкції та після 

У процесі дослідження фахівцями було виділено наступні основні 

особливості реконструкції та проектування зарубіжних міжнародних 

аеровокзалів: 

- відсутність єдиних прийомів при реконструкції; 

- комерціалізація простору на шкоду ефективності процесу 

обслуговування пасажирів; 

- багатофункціональність і непомірне розростання простору аеровокзалу, 

що призводить до збільшення пішохідних відстаней [4]. 

 
Рис. 2. Аеропорт «Харків» до реконструкції та після 

Вітчизняний досвід перепланування аеровокзальних комплексів при їх 

реконструкції не такий великий, хоча стрімко розвивається (рис. 2). Виявлено, 

що у невеликих містах, в яких розташовані занедбані аеровокзали, було 

проведено реконструкцію та перероблено їх на нові термінали з організацією 

функцій додаткової безпеки. Прикладами таких аеропортів є аеропорти: 

«Чернівці», «Харків», «Умань», «Луцьк». 

Дослідження вітчизняного досвіду проектування міжнародних 

аеровокзалів і їх реконструкції показало наступне: 

- не достатньо враховано сучасні вимоги, що пред'являються до будівель 
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міжнародних аеровокзалів в інших країнах світу; 

- не враховувалося в повній мірі значення архітектурного образу (повітряні 

ворота країни)і специфіки її сприйняття; 

- не приділялося достатньої уваги питанням реновації і розширення 

існуючих міжнародних аеровокзалів. 

Механічне включення існуючої будівлі в новий комплекс на практиці 

призводить до статичності всього комплексу в цілому і одноманітності 

візуального ряду [3]. 

Тому дослідження перепланування Міжнародного аеропорту «Вінниця», 

що буде проведено, має охопити практику будівництва і проектування 

аеровокзалів, які потребують перепланування та реконструкції. Реконструкція 

будівель і споруд аеропортів – це їх переобладнання з метою часткової чи 

повної зміни функціонального призначення, облаштування нового ефективного 

обладнання, приведення до відповідності зі зміною нормативних вимог, 

покращення забудови пов’язане зі зміною комплексних рішень планування чи 

благоустрою території, розташуванням на ній нових будівель чи споруд, 

транспортних комунікацій, інженерних мереж, обладнання систем керування 

повітряним рухом, радіонавігації і приземлення повітряних суден та 

організацією соціально-побутового обслуговування [5]. 

Одним з аеропортів який потребує перепланування при реконструкції та 

організації додаткової безпеки був обраний Міжнародний аеровокзал 

«Вінниця». Міжнародний аеровокзал «Вінниця» збудований в 1983р., в ньому 

виконувалися окремі регулярні рейси, а в 1999 р. аеровокзал припинив 

функціонувати, приймаючи лише окремі чартерні рейси. В 2008 році за рахунок 

міських коштів починають проводитись роботи з відновлення аеровокзалу 

Вінниця та присвоєння аеровокзалу звання Міжнародного. Після чого виникла 

потреба у створенні нового терміналу з повною реконструкцією аеровокзалу, з 

розведенням пасажиропотоків в терміналі, забезпеченням безпеки аеропорту 

засобами архітектури, підсиленням конструкцій та створення комфортних умов 

для перебування пасажирів в аеропорту. 

Проаналізувавши сучасний стан Міжнародного аеровокзалу «Вінниця», 

було виявлено основні особливості перепланування та реконструкції: 

• функціональні; 

- розподілення пасажиропотоків; 

- створення додаткових функцій; 

• конструктивні; 

- теплоізоляція огороджувальних конструкцій; 

- оновлення конструкцій; 

- осучаснення форми та матеріалів конструкції; 
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• планувальні (безпека); 

- розведення пасажиропотоків по різним рівням; 

- підсилення конструкцій для протидії вибуховій хвилі; 

- використання новітніх матеріалів захисту опоряджувальних 

конструкцій. 

Процес перепланування необхідний у рамках підготовки до літньої 

активізації пасажиропотоку. Як результат очікується оптимізоване 

використання виробничих площ аеровокзалу, що у свою чергу сприяє 

підвищенню рівня комфорту при користуванні послугами аеровокзалу 

«Вінниця». Для цього передбачається: 

- на першому поверсі, в зоні прильоту, потрібно суттєво перепланувати 

сектор отримання багажу та реєстрації пасажирів. Це дозволить створити 

більше місця для тих, хто зустрічає, та розширити можливості для ведення 

комерційної діяльності; 

- значні зміни потрібно здійснити на другому поверсі. Так, зона 

обслуговування внутрішніх рейсів «вибуття» була суттєво реконструйована за 

рахунок перенесення лінії контролю авіаційної безпеки. Це дозволило 

розширити зону очікування для пасажирів і значно збільшити пропускну 

спроможність бізнес-зали. Внаслідок цього пропонується розділити 

пасажиропотоки, що не дозволяє пасажирам які прилітають та відлітають 

пересікатись в аеровокзалі. 

Перепланування та реконструкція виконують з урахуванням доступності та 

використання особами з обмеженими фізичними можливостями та іншими 

маломобільними групами осіб [5]. 

У процесі реконструкції аеровокзалу «Вінниця» з конструктивної точки 

зору потрібно забезпечити енергетичну ефективність і збереження тепла 

об’єкту. Системи опалювання, охолодження, освітлення і вентиляції повинні 

забезпечувати сприятливі та безпечні умови для перебування людини, а 

витрати енергії під час їх експлуатації мають бути раціональними з 

урахуванням кліматичних умов. Необхідно підсилити існуючі конструкції для 

експлуатації на більш тривалий час та створити захисні конструкції для 

забезпечення безпеки і доступності у використанні. Ці об’єкти повинні бути 

запроектовані і побудовані таким чином, щоб виключити ризики нещасних 

випадків або пошкоджень під час експлуатації та технічного обслуговування, 

таких як ковзання, падіння, зіткнення, опіки, ураження електричним струмом, 

травми від вибуху і руйнування окремих конструкцій. 

Для вирішення проблеми перепланування Міжнародного аеровокзалу 

«Вінниця» при реконструкції та організації додаткової безпеки, проблеми його 

вдосконалення існує два шляхи: повне знесення будівлі аеровокзалу та 
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будівництво нового терміналу; реконструкція з подальшим переплануванням, 

підсиленням несучих, огороджувальних конструкцій, створенням додаткових 

функцій в терміналі та організація забезпечення безпеки пасажирів та 

працюючих існуючого аеровокзалу. 

Доведено, що програма реконструкції залежить від пропускної 

спроможності аеропорту; розподілу руху між внутрішніми та міжнародними 

авіалініями; типу повітряних суден, які приймають; розмірів території 

аеропорту; наземних комунікацій; джерел фінансування. 

Проектування комплексної реконструкції будівельних об’єктів 

відбувається у три етапи: 

- обстеження існуючої забудови та її аналіз;  

- прогнозування змісту реконструктивних заходів на основі результатів 

обстежень; 

- розробка проектів реконструкції на термін реалізації генерального плану 

та за його межами. 

Висновки. Збільшення об’ємів пасажирських та вантажних перевезень для 

задоволення потреб населення та покращення умов авіаобслуговування може 

бути досягнуте лише на основі інтенсифікації, тобто внесення якісних змін в 

матеріально-технічний базис аеропорту, які дозволять більш продуктивно 

використовувати авіаційні потужності регіону, полегшить працю диспетчерів та 

інших працівників аеропорту.  

Програма реконструкції залежить від пропускної спроможності аеропорту, 

розподілу руху між внутрішніми та міжнародними авіалініями, типу повітряних 

суден, які приймають, розміри території аеропорту, наземних комунікацій, 

джерел фінансування. 

Отже в процесі дослідження були виявлені основні особливості 

перепланування Міжнародного аеровокзалу на прикладі аеровокзалу «Вінниця» 

при реконструкції та організації додаткової безпеки: функціональні, 

конструктивні, планувальні (безпека). Реконструкція інфраструктури аеропорту 

повинна вирішуватись комплексно, з урахуванням всіх аспектів проектування: 

планів, розрізів, фасадів, генерального плану.  

На основі дослідження сучасного стану аеровокзалу було виявлено, що 

доцільним шляхом є комплексна реконструкція та перепланування аеровокзалу 

зі створенням терміналу з додатковими функціями та організацією додаткової 

безпеки, яка забезпечить стабільне функціонування і максимальний рівень 

захищеності об'єкта, його пасажирів та відвідувачів, адміністративного та 

обслуговуючого персоналу від терористичних актів та ряду інших типів загроз. 
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Аннотация 

Рассматриваются особенности перепланировки Международного 

аэровокзала «Винница» при реконструкции и организации дополнительной 

безопасности. Дается анализ проблем реконструкции аэропортов в условиях 

развития инфраструктуры и увеличения авиаперевозок, качественного 

совершенствования архитектурно-планировочных решений аэровокзалов, с 

созданием терминала и обеспечения организации дополнительной защиты 

средствами архитектуры. 

Ключевые слова: реконструкция, аэровокзальный комплекс, терминал, 

антитеррористическая безопасность. 

Abstract 

The problem of improvement and reconstruction of Architecture International 

airport "Vinnitsa" is disposed. The analysis of the problems of reconstruction of 

airports in the development of infrastructure and increased air traffic, qualitative 

improvement of architectural and planning decisions terminal, with the creation of 

the terminal and provide additional protection by means of architecture are 

considered. 

Keywords: reconstruction of the airport complex, Terminal antiterrorist 

security. 

 

Kovtun T., Avdieieva N. 

Features international terminal redevelopment "Vinnytsa" for 

reconstruction and organization extra security 
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КУРОРТНА ДЕРЕВ’ЯНА ЗАБУДОВА СЕЛИЩА СОЛОТВИНО 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Анотація: досліджено рекреаційний потенціал, особливості природних 

ресурсів та загальну містобудівну ситуацію курортного поселення. На основі 

аналізу об’єктів дерев’янго будівництва, а також прилеглих до них територій, 

визначено їх позитивні та негативні характеристики. Результатом дослідження 

стали: розробка методичних рекомендацій щодо формування естетичного 

архітектурного образу курорту і вдосконалення функціо-нальності 

відпочинкових будівель і комплексів; сформульовані принципи розвитку 

сприятливого рекреаційного середовища; способи покращення загальної 

туристичної інфраструктури. 

Ключові слова: дерев’яна рекреаційна архітектура, Карпатський регіон, 

Закарпаття, бальнеологічний курорт, готель, ресторан, інфраструктура . 

 

Постановка проблеми. Нові соціально-економічні умови розвитку 

рекреаційної галузі Карпатського регіону, пожвавлення будівництва нових 

об’єктів та комплексів в курортних містечках зумовлюють потребу 

дослідження цих процесів. Закарпатська область більше від інших регіонів 

піддається впливам глобалізації. Тому в цих умовах (багатонаціональності та 

мультикультурності) потрібна чітка стратегія розвитку, яка повинна виконувати 

регулюючу функцію та впливати на архітектурно-планувальні рішення і 

композиційні прийоми в новому будівництві, враховуючи при цьому культурні 

особливості та потреби етнічних груп. Недостатній рівень розробки науково-

методичної бази щодо розвитку і планування курортних поселень спонукає до 

вибору для дослідження конкретних територій. Серед таких містечок 

виділяється смт. Солотвино у Тячівському районі, де існує ряд проблем не 

тільки в плані регулювання архітектурної діяльності, а й стоїть завдання 

збереження природно-кліматичних ресурсів та екології загалом.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Комплексних досліджень 

архітектури нових дерев’яних будівель та комплексів, особливостей 

рекреаційної галузі в селищі Солотвино не виявлено. Дослідження 

рекреаційних і культурно-пізнавальних можливостей Закарпаття та формування 

напрямів розвитку туристичної індустрії в регіоні представлені у працях 

Н.Ф. Грабчак [1]. У дослідженнях Г.В. Симочко та І.М. Волошин [2] висвітлено 
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особливості структурних елементів туристичного та природно-ресурсного 

потенціалу, а також визначено основні типи туристично-рекреаційних ресурсів 

Закарпатської області. Екологічну оцінку рекреаційного потенціалу 

солотвинських соляних озер Закарпатської області обґрунтувала 

О.Р. Манюк [3]. Також нею було розроблено програму дій щодо оптимізації 

використання природних ресурсів з метою збереження та покращення 

екологічного стану території. Отже, вищезгадані дослідження мають тільки 

опосередковане відношення до планування рекреаційних зон та до створення 

цілісного архітектурного образу і функціональної інфраструктури селища 

Солотвино. Є дослідження, спрямовані на репрезентацію регіону з метою 

популяризації  його культурних надбань, зокрема, архітектурних пам’яток. 

 Мета. Показати сучасний стан розвитку дерев’яної курортної архітектури 

та рекреаційної галузі селища Солотвино Закарпатської області. Для 

досягнення мети поставлено такі завдання: 1) на основі аналізу архітектурного 

образу та функціональних особливостей рекреаційних будівель та комплексів 

дати чітку характеристику основних проблем їх формування; 2) сформулювати 

принципи вирішення існуючих проблем в рекреаційному середовищі селища та 

недопущення їх в майбутньому. 

 Вступ. Закарпатська область має найкращі передумови для розвитку 

рекреаційних територій та є першою за кількістю наявних природних 

бальнеологічних ресурсів. У селищі Солотвино Тячівського району зосереджені 

унікальні природні рекреаційні ресурси, що не мають аналогів в Україні. Це – 

солотвинські соляні шахти, що використовуються в спелеотерапевтичних цілях; 

розсоли шахтних вод; карстові соляні озера, що утворилися на місці виходу на 

поверхню купола Солотвинського масиву кам'яної солі.  

 Ще наприкінці XIX століття на території соляних шахт був відкритий 

санаторій для лікування суглобів, де у ванни подавалася вода дерев'яним 

жолобом з шахти «Франца Йозефа». Пізніше на цьому місці, на глибині 300 

метрів у соляних печерах було розташовано алергологічну клініку – 

найглибший лікувальний заклад в Україні. Станом на 2016 рік шахти не 

функціонують через аварійний стан. 

 Сучасні солоні озера виникли в середині 50-х років XX-го століття і на 

сьогоднішній день є зоною відпочинку не тільки жителів Закарпаття, а й  

численних відвідувачів з цілої країни. Ці солоні озера розміщені на південно-

західній околиці с. Солотвино в урочищі Затон, на місці старої шахти 

«Кунікунда». 

 Соляний розчин і палагові грязі дають позитивний ефект при лікуванні 

багатьох захворювань, а саме: серцево-судинної системи, залишкових явищ 
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флебітів і тромбофлебітів, органів руху, нервової системи, урологічних 

захворювань, псоріазу, а також покращують загальний стан шкіри.  

 На сьогодні, на жаль, солотвинські соляні озера перебувають під 

загрозою зникнення. На цій ділянці території можлива техногенно-екологічна 

небезпека, пов’язана із процесами провалювання земної поверхні.  

 В дослідженні О.Р.Манюк розроблений комплекс практичних 

рекомендацій щодо вирішення екологічних проблем. Одним із пунктів є 

розширення рекреаційної зони селища, що дасть можливість не тільки впливати 

на геологічні процеси, а й сформувати більш привабливе архітектурне 

середовище для задоволення як лікувальних, так і естетичних потреб 

відпочиваючих [3, с.151-153]. Через анексію Криму, де також є можливість 

оздоровлення, щороку збільшуються потоки курортників, які, в першу чергу, 

потребують лікування в солоних водах Солотвино. Значного розвитку в селищі 

набув сезонний зелений туризм. Через першорядну потребу в оздоровленні 

більшість людей питання якості інфраструктури та сервісу відкидають на 

другий план, що негативно впливає на розвиток курорту. Саме тому виникає 

гостра необхідність аналізу існуючих проблем та на його основі формулювання 

стратегії розвитку приватного сектору відпочинкової галузі. 

 Виклад основного матеріалу. Аналіз території селища. Для розуміння 

проблеми розвитку стратегії відпочинкової галузі селища необхідно насамперед 

провести містобудівний аналіз. Це дозволить визначити можливості та 

обмеження для формулювання основних принципів розвитку відпочинкової 

зони. Першим завданням є стабілізація екологічної та геологічної ситуації не 

тільки для потреб промисловості та відпочинкової галузі, а й для нормальної 

життєдіяльності населення. Це є дуже важливим, оскільки в зоні лиха 

знаходяться не тільки промислові підприємства, а й заселені території селища. 

Проблемними є місця тісного контакту промислової та житлової забудови. В 

зоні ризику нових карстових провалів та просідань ґрунту заходиться близько 

трьохсот будівель, в тому числі і громадських. Руйнування ДП «Солотвинський 

солерудник» та шахти №8 значно пригальмувало розвиток відпочинкової 

галузі, яка тільки почала зароджуватись. Способи розв'язати ці проблеми 

висвітлені в дослідженнях науковців, які продовжуються й дотепер, а їх 

реалізація перебуває під контролем державних органів.  

 На розвиток відпочинкової галузі впливає стабільність у всіх сферах, а 

саме: екології, економіці та торгівлі, зеленому туризмі, розвитку 

інфраструктури. Важливим завданням є збереження конфігурації солоних озер, 

та лікувальних властивостей їх вод. Після завершення цих дій будуть 

можливими розбудова рекреаційних територій та створення нової якісної 

інфраструктури. 
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 Зі схеми аналізу території селища Солотвин (рис. 1) видно, що комплекс 

солоних озер є основним акцентом у формуванні містобудівної структури 

населеного пункту. З північно-східної сторони відпочинкова зона межує з 

житловою забудовою, а з південної - з промисловою. Вулична мережа ділить її 

на кілька частин, що є дуже позитивним фактором, оскільки це дає можливість 

сформувати щонайменше три основних центри. Значна кількість в'їздів на 

Рис. 1. Схема аналізу території селища Солотвин. 

територію дозволяє рівномірно розподілити транспортні потоки. Після 

вищезгаданих руйнувань у місцях карстових проваль утворились нові озера 

(рис. 2), що стало причиною нестабільності та побоювань при будівництві 

нових баз відпочинку. Хоча з іншої сторони, постали можливості для 
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збільшення та розвитку рекреаційної зони, будівництва нової інфраструктури, а 

також переорієнтації промисловості, що значно вплине на стабілізацію ситуації. 

 В цьому дослідженні поставлений акцент на проблеми формування 

дерев'яної архітекрури, оскільки для більшості споруджень будівельним 

матеріалом є дерево. Значна кількість баз відпочинку, закладів харчування, 

котеджів та малих архітектурних форм побудовані із застосуванням як зрубних, 

так і каркасних дерев'яних конструкцій. Для цілісного розуміння ситуації, яка 

склалася в селищі, необхідно проаналізувати особливості території, де 

розміщуються досліджувані об'єкти. На схемі аналізу території відпочинкової 

зони селища Солотвино (рис 2.) показані її планувальна структура, характер 

рельєфу, зміни у конфігурації солоних озер, розміщення баз відпочинку. Метою 

даного аналізу було не тільки фіксування теперішнього стану, але й 

формулювання стратегії дальшого розвитку відпочинкової зони і створення 

нової якісної туристичної інфраструктури. Цими заходами передбачено 

розвиток південно-західної частини відпочинкової зони, а саме: будівництво 

нових доріг, впорядкування територій, виділення ділянок для спорудження баз 

відпочинку та об'єктів туристичної інфраструктури. Для вирішення цих завдань 

необхідним є регулювання архітектурної діяльності та запровадження системи  

Рис. 2. Аналіз території відпочинкової зони селища Солотвин. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 
430 

контролю над якістю проектних рішень. Це забезпечить формування нового 

архітектурного образу відпочинкової зони селища, що в свою чергу привабить 

ще більшу кількість туристів.  

 Особливості дерев'яної курортної архітектури. Далі будуть розглянуті 

особливості архітектурно-планувальних рішень будівель та організації 

територій окремих баз відпочинку селища Солотвино. Оскільки відпочинкові 

заклади розраховані на сезонне використання, то значна їх частина не 

відзначається своєю естетичністю, також простежується нехтування нормами їх 

розміщення та певна спрощеність в організації прилеглих територій. 

 Неподалік від алергологічної лікарні розташована відпочинкова база 

«Магніт» (рис 3). На її території розташовані три двоповерхові котеджі на 20 

номерів, споруджені з оциліндрованого бруса. Вони мають прямокутну форму 

плану, вхід до номерів здійснюється через відкриті галереї із зовнішніми 

сходами, які захищені продовженням даху на випусках вінців зрубу по всій їх 

ширині та довжині. Вертикальні та горизонтальні членування галерей 

покращують естетичність головного фасаду. Стандартний номер складається з 

невеликої спальної кімнати та санвузла, номер-люкс має дві кімнати. На 

території є тринадцять одноповерхових дерев’яних котеджів для проживання 

сімей, а також будівля адміністрації закладу, ресторан і альтанки з мангалами. 

Варто відзначити наявність басейнів із солоною та прісною водою, загальних 

душів та санвузлів, що забезпечують комфорт відпочиваючих, які не 

проживають на цій відпочинковій базі. Поряд з базою відпочинку «Магніт» 

межує ще одна під назвою «Білий лелека» («Белый аист»). Житлові котеджі цих 

двох закладів відпочинку знаходяться на дуже близькій відстані один від 

одного, що є порушенням нормативів, які стосуються протипожежних розривів 

Рис. 3. База відпочинку «Магніт». Фото автора, 2016р. 
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між дерев’яними будівлями (які становлять 15м, (рис.4)) [4].  

 Через території відпочинкових баз «Магніт» та «Даллас» прокладена 

повітряна ЛЕП з напругою 110 кВт (рис. 4), охоронна зона якої становить 20м 

від проекції крайніх проводів. Котеджі, де проживають люди знаходяться за її 

межами, проте там є автостоянки, МАФи, басейн, лежаки для відпочиваючих, 

розміщення яких заборонено правилами охорони електричних мереж [5]. Таке 

нехтування правилами не тільки наражає на небезпеку відпочиваючих, а й 

призводить до зменшення естетичної привабливості архітектурного образу 

курорту. 

Рис. 4. Фотофіксація порушень нормативів при спорудженні баз відпочинку «Білий лелека», 

«Магніт» та «Даллас». Фото автора, 2016р. 

1. Недотримання протипожежних розривів між котеджами баз відпочинку «Білий лелека» та 

«Магніт». 

2,3. Порушення правил охорони електричних мереж баз відпочинку «Магніт» та «Даллас». 

 Найбільшою базою відпочинку, яка розрахована на проживання 200 

курортників, є  «Руслана». На її території розміщуються: триповерховий корпус 

на 85 місць, два триповерхові котеджі на 25 та 32 місця, два двоповерхові 

котеджі на 10 і 12 місць, ресторан, два озера та басейн із солоною водою, 

басейн для дітей з прісною водою, а також альтанки, мангали, гойдалки та 

спортивний та дитячий майданчики.  

 Варто відзначити, що будівлі, які розташовані на території бази 

відпочинку «Руслана» мають кращі об’ємно-просторові вирішення, ніж котеджі 

інших відпочинкових закладів. Це проявляється в формуванні композиції 

фасадів, в яких більш вдало застосовано засоби архітектурної виразності, які 

додають будівлям естетичної виразності. Акцентами на фасадах котеджів є 

галереї та зовнішні сходи, через які здійснюється вхід до відпочинкових 

1 2 3 
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номерів. На відміну від котеджів вищезгаданих баз відпочинку, на «Руслані» 

вони мають пророблені не тільки головний фасад, але й бічні, що підвищує 

естетичність будівлі. Чотирисхилі дахи котеджів, пропорційні співвідношення 

об’ємів та ліній надають їм спільних ознак та поєднують в комплекс. Цікавою 

спорудою є відкрита тераса ресторану, що знаходиться на березі озера та є 

просторовою домінантою південно-західної частини курортної зони. 

Видовжена в плані форма тераси має гранчасте завершення і такий же дах над 

нею. Елементи дахової конструкції вдало доповнюють інтер’єр ресторану. 

Проте підняті з площини скату покрівлі, так звані, слухові отвори порушують 

гармонійність та лаконічність цілої будівлі. 

Рис. 5. База відпочинку «Руслана». Фото автора, 

2016 р. 

1,2. Ресторан. 3. Житловий котедж зрубної конструкції, 4. Житловий корпус каркасної 

конструкції.Рис. 5. База відпочинку «Руслана». Фото автора, 2016 р. 

 

Висновки. Комплексний аналіз території курортної зони селища 

Солотвино показав, що існує ряд проблем, які необхідно вирішувати негайно. 

Для їх ліквідації потрібно залучати групи фахівців з різних галузей. Що 

стосується розвитку відпочинкових територій, збільшення їх привабливості та 

економічного ефекту від їх використання необхідно, в першу чергу, вирішити 

ряд проблем. Розроблення чіткого механізму для регулювання містобудівної та 

архітектурної діяльності, а також формування чіткої стратегії розвитку курорту 

дозволить здійснити визначені завдання: 

 Впорядкування торгівельних зон. 

1 2 

3 4 
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 Будівництво нових доріг, ремонт існуючих та рівномірний розподіл 

транспортних потоків. 

 Розробка системи заходів для збереження лікувальних властивостей 

солоних вод та загальної екологічної ситуації. 

 Стабілізацію геологічної ситуації. 

 Відведення територій для будівництва нових відпочинкових комплексів. 

 

Виконання комплексу цих заходів дозволить сформувати нове обличчя 

відпочинкової зони селища Солотвино. Будівництво нових об’єктів складатиме 

конкуренцію зеленому туризму та спровокує до покращення якості послуг для 

туристів.  

Позитивною тенденцією є те, що більшість будівель відпочинкових 

закладів споруджені із дерева. Застосовуються дві конструктивні схеми – зруб 

та каркас. Для спорудження зрубних будівель використовують оциліндрований 

брус або протеси. Каркасні житлові корпуси бази відпочинку «Руслана» 

зашальовані тільки з внутрішньої сторони, та що вся несуча конструкція є 

видимою ззовні. Загальна характеристика архітектурно-планувальних вирішень 

відпочинкових котеджів та корпусів досліджених закладів є неоднозначною. В 

ході обстежень були виявлені як позитивні, так і негативні їх характеристики. 

До позитивних ознак варто віднести: 

 Використання галерей для влаштування окремих входів до відпочинкових 

номерів. Такий прийом повністю ізолює їх один від одного та збільшує 

корисну площу будівлі. 

 В об’ємно-просторових вирішеннях відпочинкових будівель 

простежується намагання застосовувати характерні риси, елементи 

декорування та пропорції для закарпатського народного будівництва.  

 Наповнення відпочинкових будівель новітнім технологічним 

обладнанням. 

Нажаль, в процесі дослідження було зафіксовано ряд негативних 

моментів, які стосуються архітектурно-планувальних характеристик будівель: 

 Об’єкти відпочинкової галузі будувались із розрахунку тільки сезонного 

функціонування, тобто вони на даний момент не пристосовані для 

експлуатації в зимовий період. 

 Об’ємно-планувальні вирішення об’єктів однієї бази відпочинку часто є 

різностильовими та розміщені на території без певного порядку, що 

порушує загальний архітектурний образ курорту. 

 Особливо негативними є допущені порушення нормативів при  

будівництві відпочинкових об’єктів, через що з’являються ризики для 

відпочиваючих потрапити в небезпечну ситуацію. 
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Особливості організації територій відпочинкових баз мають змінний 

характер тобто піддаються трансформація, через те, що більшість із них 

розвиваються. Характерними їх ознаками є: 

 Спорудження відкритих басейнів із солоною та прісною водою через 

ситуацію, яка склалася в 2010 році внаслідок змін в природно-

ландшафтній, екологічній та геологічній ситуації.  

 Встановлення великої кількості однотипних малих архітектурних форм 

(альтанки мангали, гойдалки, декоративно оздоблені в’їзні брами, 

обладнання дитячих та спортивних майданчиків). 

 Наявність загальних душів та санвузлів низької якості на територіях баз 

відпочинку для людей, які не проживають на ній, а тільки купаються в 

басейнах. 

Але ситуація, яка склалася, не є катастрофічною, більшість негативних 

факторів можна усунути шляхом жорсткого контролю та накладення на 

порушників штрафних санкцій за невиконання будівельних норм та законів. 

Наступним завданням є недопущення в майбутньому порушень, особливо в 

питанні дотримання санітарних, протипожежних та охоронних розривів між 

будівлями. 

Важливим є завдання, яке стосується переведення рекреаційної галузі з 

сезонного на круглорічне функціонування способом збільшення частки 

використання природно-кліматичних ресурсів території для лікувально-

оздоровчих цілей, при максимальній увазі на збереження цих ресурсів. Це, в 

першу чергу, вимагає спорудження нових будівель з більшим переліком 

функцій та послуг, які в них надаватимуться, а саме: криті басейни, 

інгаляторії, соляні кімнати, лазні, купальні. І акцент повинен бути на 

круглорічному ї функціонуванні. Це підвищить якість послуг, сприятиме появі 

нових типів будівель та їх архітектурно-планувальних рішень.  
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Анотація: стаття присвячена основним аспектам просторової та 

архітектурно-планувальної організації технополісу як нового архітектурного 

утворення. Представлена основна класифікація технополісів. Акцентується 

увага на тому, що дані об'єкти грають істотну роль в економічній, соціальній, 

культурній складових життя людини. Авторами розглянуті основні принципи 

архітектурно-планувальної організації технополісів. 

Ключові слова: технополіс, інноваційний центр, наука, модульне 

будівництво, структура, економіка, модернізація, високі технології. 

Постановка проблеми, її зв'язок з важливими соціальними та 

економічними задачами. Створення високих технологій на базі досягнень 
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фундаментальної і прикладної науки це не нове завдання, адже ще в 

радянські часи голосно звучав термін «впровадження», створювалися науково-

виробничі об'єднання, міжгалузеві науково-технічні комплекси. Вони, звісно, 

виправдали себе у практичному плані, але не змогли вирішити досить велику 

кількість актуальних проблем, що є важливими у містобудуванні. Матеріальне 

середовище гальмувало розвиток інноваційних процесів.  

Щоб створити нові установи та підприємства (чи розширити, збільшити та 

оновити вже існуючі) було потрібно досить багато часу (близько 7-10 років 

необхідно було, щоб здати будівлю в експлуатацію від видачі завдання на її 

проектування). До того ж, не всі пропозиції та проекти були реалізовані.  

Домінуючою тенденцією прогресу світової економіки є її перехід від 

індустріальної до постіндустріальної фази розвитку, головними ресурсами якої 

є творчий, інтелектуальний потенціал людини і створювані нею високі 

технології [1]. Саме тому увагу привертають технополісні структури, що 

функціонують в Західній Європі, Північній Америці, Південно-Східній Азії. 

Адже у їх складі виникають цілі  інкубатори інновацій, які можуть поєднувати 

під своїм дахом і науково-технологічні фірми, що використовують ризиковий 

капітал; і наукоємні виробництва, орієнтовані на впровадження досягнень 

нових технологій; і освітні комплекси, зайняті підготовкою кадрів; сервісні 

підрозділи, що сприяють не тільки виробництву нової продукції, а й її 

поширенню; також телекомунікаційні центри, які забезпечують можливості 

ділового спілкування людей. 

Отже, технополіс  це науково-промисловий комплекс, створений для 

виробництва нової прогресивної продукції або розроблення нових 

наукомістких технологій на базі тісних відносин з університетами і науково-

технічними центрами. У ньому поєднуються наука, техніка і підприємництво, 

здійснюється тісне співробітництво між академічною наукою, підприємцями, 

місцевими і центральними органами влади. 

Головною умовою стрімкого зростання інноваційного потенціалу України 

є активізація науково-інноваційної діяльності та тісна взаємодія науки і 

виробництва. У нашій країні поштовхом до цього процесу стало Розпорядження 

Президента України «Про порядок створення і функціонування технопарків та 

інноваційних структур інших типів», видане 22 травня 1996 р. [2].   Також, у 

наступні роки було прийнято низку законів Верховною Радою України, 

Постанов Уряду України [3]. Наприклад, у 1999 р. було ухвалено Закон України 

«Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу 

«Курортополіс Трускавець» і створено перший в Україні технополіс [4]. 

В Україні протягом кількох десятиліть створювалася досить велика 

кількість науково-виробничих комплексів; однак це було зроблено поза 
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ринковими економічними умовами і у відсутності конкуренції, тому не можна 

сказати, що їх діяльність виправдала сподівання, що на них покладалися. На 

теперішній час, в умовах розвитку в Україні нового інформаційного суспільства 

та «економіки знань», процес створення вітчизняних центрів інновацій - 

технополісів, які повинні мати велике як економічне, так  і соціальне значення, 

набуває піку своєї актуальності. 

Мета роботи: обґрунтування основних  принципів просторової та 

архітектурно-планувальної організації технополісів та їх впливу на 

містобудівну, соціальну, економічну, культурну сферу життя населення. 

Розгляд останніх  публікацій з теми. Проблеми інноваційного розвитку в 

українській економіці та становлення інноваційної інфраструктури  науково-

технологічних парків та полісів (саме вітчизняних) стали об'єктами 

дослідження багатьох вчених в Україні, таких як: П. Бубенко, А. 

Гальчинського, В. Геєця, В. Семиноженко та ін. [3]. 

Матеріали дослідження. Аналіз світового досвіду демонструє, що 

економічне зростання досить розвинутих країн, а також їх окремих регіонів вже 

давно базується на використанні сфери знань і високих технологій, а їх 

ефективне поєднання гарантує прогресивний розвиток нації та людства. Однією 

з найбільш вдалих форм такої інтеграції є технополіси. 

Функцією технополісу є максимальне використання унікального науково-

виробничого та трудового потенціалу великого міста, його зручного економіко-

географічного положення через формування життєво важливої для інноваційної 

діяльності інфраструктури. 

Основою технополісу є його науково-дослідний комплекс. Він готує 

радикальні прориви в технології на основі фундаментальних наукових 

досліджень міжгалузевого характеру, які визначають перспективи розміщених 

у ньому виробництв. 

Технополіси істотно різняться за масштабами, структурою та обсягом 

послуг, які надаються, за рівнем наукомісткості, складом учасників. До складу 

технополісів можуть входити: 

  науково-дослідні організації та установи; 

 промислові підприємства; 

 культурно-побутові об'єкти; 

 комунальні та інформаційні мережі; 

 проектно-конструкторські центри та дослідні виробництва; 

 фінансово-кредитні установи; 

 торговельні, посередницькі, консультаційні та інші структури. 

Таким чином, поєднання технопарків з житловими районами, суспільно-

інформаційними центрами і рекреаційними зонами перетворює їх в технополіси 
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- відносно самостійні, комплексні містобудівні новоутворення. Технополіс   

це скоріше не структура, а образ. 

На містобудівному рівні інноваційні центри можна класифікувати 

наступним чином:  

 за розміром (малі, середні, великі); 

 по розміщенню щодо міст (в центрі, серединній зоні, на околиці, за 

межами міста); 

 за умовами будівництва (на незабудованих територіях, на 

промислових територіях, які вибули зі свого використання) [5]. 

Найбільш вдалими, раціональними та функціональними інноваційними 

центрами виявилися технополіси (наукові містечка), в яких зосереджені об'єкти 

як освіти, науки, ділової активності, виробництва, так і житла та деякі 

комплекси громадських центрів [5]. 

Варто зауважити, що звичайне перенесення, копіювання зарубіжного 

досвіду формування технополісів на вітчизняний ґрунт не можливе. Оскільки 

розвиток наукових досліджень та новітніх технологій на заході концентрувався 

у великих університетах і, таким чином, був пов'язаний з ними. Саме тому 

створені інноваційні центри тяжіють до центрів освіти і стають однією з 

функцій нових містобудівних форм. В Україні за радянських часів наукові 

центри складалися на самостійній основі галузевій (галузеві НДІ) та 

академічній (наукові центри академії УРСР), а тому мають розвинену структуру 

просторової організації (розміщуються розкинуто на території держави), що 

ускладнює їх злагоджене функціонування і не включає в себе об'єктів освіти. 

Представляють інтерес останні проектні розробки вітчизняних 

інноваційних центрів  технопарк і технополіс «П'ятихатки» (Харківської 

області). Також, розташовані у Донецьку три технополіси: «Вуглемаш», 

«Ресурси Донбасу», «Еко Донбас». Однак в силу відсутності чіткого 

законодавчого визначення і функціонального взаємозв'язку всі інноваційні 

центри працюють з малою віддачею. Характерною рисою для України є те, що 

вони розташовуються в існуючих будинках, частково перероблених та 

відремонтованих. Архітектурно-планувальна організація вітчизняних 

технополісів в основному залишилася такою ж, як і була закладена ще при їх 

будівництві [6].   

Просторовим та містобудівним ядром будь-якого технополісу повинна 

бути його наукова, а також виробнича частина.  

Для того, щоб функціонування технополісу отримало максимального свого 

показника та підтвердило очікування, в регіоні, де він  розміщений повинні 

бути відповідні науково-освітні, соціальні, містобудівні та архітектурно-

художні умови, наявність інфраструктури і необхідної транспортної мережі. 
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Розвиток просторових, архітектурно-планувальних, а також 

конструктивних рішень технополісу відбувається в напрямку застосування 

універсальних будівель, які були б багатофункціональними та дозволяли 

здійснювати швидку заміну їх функціонального призначення. Світова тенденція 

будівництва подібних центрів на теперішній час орієнтована на мобільні 

(збірно-розбірні, модульні, ніздрюваті, та ті форми та об’єкти, що здатні 

трансформуватися) та швидко зведені будівлі та споруди з урахуванням 

принципів художньої виразності, образності зовнішнього опорядження, 

гармонійного його поєднання як з інтер’єрним рішенням, так і з навколишнім 

середовищем. Також, поширення набуло використання при будівництві 

сучасних матеріалів та конструкцій, що дозволяють створити будівлі з 

мінімальним енергоспоживанням.  

Процес проектування, саме будівництво та взагалі подальший розвиток та  

функціонування сучасного технополісу вимагає безперервного узгодження 

роботи багатьох факторів, що відображаються і в просторовому та 

архітектурно-планувальному  вирішенні, а саме: 

1. Створення інноваційних центрів (технополісів) обумовлено 

науково-технічним прогресом, де головну роль відіграє наука.  

2. Просторова та архітектурно-планувальна організація залежить від 

великої кількості різноманітних чинників та впливів: розміщення, виду, типу 

технополісу, шляхів включення його в існуючий ландшафт та навколишнє 

середовище, аналізу існуючих  архітектурно-будівельних традицій, стану 

оточуючої інфраструктури та транспортної мережі, наявності місцевих вищих, 

середньотехнічних  навчальних закладів, НДІ та необхідних підприємств.  

3. При будівництві віддається велика перевага швидко зведеним 

модульним будівлям,  з використанням сучасних будівельних та 

оздоблювальних матеріалів, конструкцій. Також, велике значення відіграють 

акценти та виразні форми й об’єми.  

4. На даний момент технополіси в Україні зводяться на базі вже 

існуючих НДІ, проте зміни в архітектурно-планувальну організацію, закладену 

ще при їх будівництві не вносяться. 

5. Намічається та поступово приходить в Україну тенденція створення 

технополісів з використанням багатофункціонального відкритого простору ( що 

відображає сучасні тенденції). 

6. Для того, щоб проектувати і будувати технополіси необхідно 

розробити  нормативну документацію, якої не вистачає на сьогодні в державі. 

Загальні висновки. Таким чином,  розглянуті найважливіші питання по 

просторовій та архітектурно-планувальній організації інноваційних центрів  
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технополісів. На основі вищевикладеного можна виокремити наступні 

принципи просторової та  архітектурно-планувальної організації технополісів:  

1. Принцип доступності  технополіс має розміщуватися поруч з 

розвиненою суспільно-інформаційною та інженерно-транспортною 

інфраструктурою. 

2. Принцип оптимальних, раціональних зв’язків  у технополісі має 

відбуватися декілька функціональних процесів, які необхідно  розподілити на 

першочергові (головні) та другорядні, а також розмежувати їх потоки.  

3. Принцип ієрархічності будівель та споруд  технополіс 

розглядається  як цілісна система, тому ієрархія його окремих частин 

відображає ієрархічні відносини між їх функціональним призначенням.  

4. Принцип гнучкості простору  в просторовій та архітектурно-

планувальній організації технополіс має складну, комплексну структуру, проте, 

вона має бути досить мобільною, гнучкою та швидко реагувати на можливі 

зміни, корективи та нові тенденції. 

5. Принцип екологічності, гармонії людини та природи  

антропогенний вплив на оточуюче середовище має бути мінімізований,  

архітектура технополісу повинна вписуватися в оточуючу природу, а його 

архітектурно-планувальна організація має базуватися на наявній ситуації,  

існуючих природних умовах та особливостях місцевості. 

6. Принцип лаконічності форм та об’ємів  організація простору 

технополісу має базуватися на лаконічності, раціональності та відмові від 

усіляких історичних тенденцій прикрашання та перенавантаження оточення.  

7. Принцип символічності  будівлі та споруди першочергово мають 

відображати свою функцію, доносити її до людини через емоційне сприйняття,  

через посилання, що зашифроване у самій формі, задумі будівлі чи споруди. 

8. Принцип багатогранності форми  використання форми, як 

елементу, який стимулює чуттєвість, інтуїтивне, творче та раціонально-

аналітичне сприйняття архітектури людиною. 

Усі наведені принципи мають спільність та повинні узгоджуватися між 

собою. Кожен з них має бути уточненим у ході проектування і отримає своє 

значення (вагомість) у відповідності оточуючих факторів та впливів [7]. 
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Аннотация 

Качура В.В., Хлюпин О.А. Пространственная и архитектурно-

планировочная организация технополисов - рукопись.  

Статья посвящена основным аспектам пространственной и архитектурно-

планировочной организации технополиса как нового архитектурного 

образования. Представлена основная классификация технополисов. 

Акцентируется внимание на том, что данные объекты играют существенную 

роль в экономической, социальной, культурной составляющих жизни человека. 

Авторами рассмотрены основные принципы пространственной и архитектурно-

планировочной организации технополисов. 

Ключевые слова: технополис, инновационный центр, наука, модульное 

строительство, структура, экономика, модернизация, высокие технологии. 

 

Abstract 

Kachura V.V., Hlyupin O.A. Spatial and architectural-planning 

organization of technopolises  – The manuscript. 

The article is devoted to the main aspects of the spatial and architectural-

planning organization of the technopolis as a new architectural formation. The basic 

classification of technopolis is presented. Attention is focused on the fact that these 

objects play an important role in the economic, social, cultural components of a 

person's life. The authors consider the basic principles of spatial and architectural 

planning organization of technopolis. 

Keywords: technopolis, innovation center, science, modular construction, 

structure, economy, modernization, high technologies. 
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аспирант кафедры Архитектуры зданий и сооружений 

Харьковского национального университета городского хозяйства 

им. А.Н. Бекетова 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛАНДШАФТА И АРХИТЕКТУРНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ КОМПЛЕКСОВ ВСЕМИРНЫХ 

ВЫСТАВОК 

 

Аннотация: в данной статье проведено исследование ландшафта 

комплексов Всемирных выставок. Выявлены взаимосвязи ландшафта и 

архитектурно-пространственной среды комплексов Всемирных выставок. 

Ключевые слова: Всемирные выставки, ЭКСПО, экспозиция, архитектура 

Всемирных выставок, павильон, ландшафт. 

 

По мере того, как стремительное развитие современных строительных 

технологий предоставляет архитекторам все большую степень свободы в 

выборе приемов формообразования новых зданий, становится очевидным, что 

именно с технологией создания архитектурных объектов связаны 

нереализованные возможности в обеспечении устойчивости среды. [1] 

Всемирные выставки — самые интересные среди различных видов 

выставок, они способны максимально удовлетворить потребности человека в 

современной информации. 

Традиция устройства Всемирных выставок-парков сложилась в ХХ в. 

ЕКСПО которые являются выставками-гигантами, международными торгово-

промышленными выставками-ярмарками, выставки достижения народного 

хозяйства. 

Природный ландшафт - важнейший фактор для композиции любого 

архитектурного объекта. Общеизвестно выражение: здание «вписалось» в 

ландшафт. Под этим подразумевается гармоничное сочетание его с рельефом, 

использование эффекта отражения в зеркале водоема, масштабные 

соотношения с массивами зеленых насаждений и т.д.  

Взаимосвязь архитектуры и природы исторически обусловлена и 

развивается вместе с обществом. 

При сравнительно одинаковых природных данных облик комплекса или 

композиционное решение отдельного сооружения определяются творческим  

методом архитектора, его профессиональным мастерством, знанием 

национальных традиций, пониманием природы. [2] 
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На примере выставки, которая проходила в 1958 г. в Брюсселе, отчетливо 

заметно влияние ландшафта на композицию комплекса.  

Комплекс ЭКСПО в Брюсселе 1958 года располагался в отдалении от 

центра города в северной его части, где в 1935 году на территория парка 

Хейсель уже проходила крупная международная выставка, получившая в 

Бельгии название «столетней», в честь столетия образования Бельгийского 

государства. Некоторые из павильонов той выставки хорошо сохранились к 

1955 году, когда здесь началась подготовка к очередному смотру. Старые 

здания были реконструированы, поскольку сносить эти постройки было 

невыгодно. Здесь расположилась Бельгийская часть выставки. 

За счет части парка Лакон территория была увеличенна до 200 га. На 

дополнительном участке расположились павильоны стран-участниц. Важную 

роль в разработке генерального плана сыграл ландшафт территории. Так 

бельгийская часть, расположившаяся на практически ровном плато, имела 

регулярную планировку. Международная же экспозиция имела свободную 

планировку, вторящую ландшафту парка. 

Вся территория делится посередине заглубленным вытянутым прудом на 

два участка — возвышенный ровный у главного входа и холмистый с богатыми 

зелеными насаждениями у парка Лакон, что и стало основой функционального 

зонирования выставки. Сектор иностранных павильонов стал наиболее 

интересной зоной. Благодаря умело вписанной в природу архитектуре 

павильонов и их свободной расстановке на холмистом рельефе были созданы 

разнообразные живописные виды. Мастерство в достижении взаимосвязи 

природы и архитектуры проявили архитекторы Швейцарии и Югославии. Их 

павильонам были свойственны гармоничное единство окружающего ландшафта 

и объемно-пространственных композиций, связь этажей с различными 

уровнями рельефа, живописными видовыми перспективами. 

В композиции интерьера включались самые различные растения, вплоть 

до сохранения существующих взрослых деревьев, которые оберегали при 

строительстве павильонов, пропускали их сквозь трассы, пешеходные мостики. 

Большая роль в вечернее время отводилась свету, который объединял все 

павильоны и сооружения в общую объемно-пространственную композицию. [3] 

Удачное сочетание двух контрастных приемов – регулярности в 

бельгийском секторе и свободной планировки в международном – дало 

возможность достигнуть общей ясности в структуре плана и вместе с тем 

развязывало творческую инициативу стран–участниц выставки. 

При проектировании комплекса Всемирной выставки 2015, которая 

проходила в Милане. архитектор Массимилиано Фуксасо наоборот 
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искусственно создавал ключевые ландшафтные элементы – каналы – для 

создания единого пространства. 

Комплекс был вынесен приблизительно на 15 км на северо-запад за 

пределы города и располагался в муниципалитетах Rho и Pero и занимал 

площадь 1,1 км
2
. [4] Бывшая промышленная территория была застроена менее 

чем за 5 лет. Генеральный план комплекса Всемирной выставки был построен 

по принципу древнеримских лагерей легионов. В центре создано искусственное 

озеро и открытый театр. [5] 

Также случается так, что территория, выбранная для проведения 

Всемирной выставки, первоначально планировалась для создания 

общественного центра, в связи с удобным расположением и ландшафтом, 

подходящим для строительства. Идея использовать ее для ЭКСПО возникает 

позже, в процессе развития генерального плана города. 

Так Всемирная выставка 1962 года проходило в Сиэтле на территории 

29,9 га между 1й и 5й авеню, Мерсер-стрит и Дэнни-уэй. Территория 

представляла практически ровный участок с регулярной планировкой. Главным 

архитектором выставки был Пол Тири. В 400 м расположен парк Миртл 

Эдвартс, раскинувшийся на берегу системы заливов Пьюджет. 

Часто крупные водоемы являются решающим пунктом при выборе 

территории: они позволяют архитектору создать систему видовых раскрытий и 

благоустроить зоны отдыха. Это можно проследить на примере ЭКСПО-1967 в 

Монреале и ЭКСПО-2010 в Шанхае. 

В 1967 году ЭКСПО принимал Монреаль. Большинство павильонов 

разместились на двух островах посреди реки Святого Лаврентия: 

существовавшем, но значительно увеличенном острове св. Елены и полностью 

искусственном острове Нотр-Дам, на который ушло 15 миллионов тонн грунта, 

извлеченного при строительстве монреальского метро. Острова и "большую 

землю" связывала монорельсовая дорога. 

Область проведения ЭКСПО-2010, Шанхай расположилась между мостами 

Наньпу (кит. упр. 南浦大桥) и Лупу (кит. упр. 卢浦大桥) через реку Хуанпу и 

заняла площадь 5,28 км² на обоих берегах (в том числе, 3,93 кв. км. - в районе 

Пудун, 1,35 кв. км. - в районе Пуси), всего в 6 км к югу от центра города. [6] 

Выставка построена на территории депрессивного района, властями городя 

были затрачены значительные материальные ресурсы на расчистку и 

благоустройство территории. 

Планировочная структура комплексов Всемирных выставок разнообразна 

и зависит от площади территории, условий размещения и ожидаемых нагрузок. 

 

Планировочные показатели выставочных парков: 
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Норма на одного посетителя, м
2
    55 

Рекреационная нагрузка, чел/га    180 

Примерное функциональное зонирование территории Международного 

ЭКСПО: 

       Площадь зоны, % 

Зоны      от площади территории 

 

Экспозиционная       40-60 

Научно-методической работы,, парковая, отдыха 10-20 

Общественного обслуживания    15-30 

Административно-хозяйственная    2-10 

 

Примерное зонирование территории для Всемирного ЭКСПО: 

       Площадь зоны, % 

Зоны      от площади территории 

 

Экспозиционная       30-40 

Парковая, развлечений, отдыха    40-60 

Административная         2-3 

Общественного обслуживания, хозяйственная    2-10 [7] 

 

После окончания выставки комплексы чаще всего преобразуют в 

общественные центры, для которых характерно: 

высокая степень инженерного благоустройства; 

умелое использование малых архитектурных форм; 

благоустройство существующих водоемов и устройство искусственных; 

разнообразные декоративные покрытия; 

устройство оранжерей с экзотическими растениями и др.  

В зависимости от места размещения, величины и функционального 

профиля ландшафт парка может быть приближен к природному или, наоборот, 

насыщен архитектурным элементами. Обычно это ансамбль, синтезирующий 

произведения архитектуры и садово-паркового искусства, в котором мастерство 

проявляется в достижении взаимосвязи природы и архитектуры. Гармоничное 

единство объемно-пространственного решения павильонов с окружающим 

ландшафтом достигается за счет увязки участков с различными уровнями 

рельефа, продуманной ориентации, создания живописных видовых перспектив, 

устройства малых декоративных садов при выставочных павильонах и 

обслуживающих зданиях. [7] 
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Наряду «с правильным размещением отдельных объектов на территории 

парка важнейшим элементом планировочной композиции является взаимосвязь 

объектов между собой и их место в общей структуре парка. Посетители парка 

пользуются ‚многочисленными культурно-просветительными и бытовыми 

учреждениями, организованными в парке, а также территорией для прогулок и 

отдыха. Жестко разгранитичивать территорию в соответствии с разнообразием 

характера ее использования невозможно. Отдых в парке органически 

сочетается с развлечениями и занятиями культурно-просветительного 

характера. 

Анализ значительного количества проектов показывает, что в практике 

применяются различные решения. Распространен, например, прием 

расчленения территории комплекса на зоны различной степени освоения. Зона 

активного освоения содержит объекты большой пропускной способности, 

сравнительно интенсивно застраивается и хорошо благоустраивается. Зона 

пассивного освоения, предназначенная в основном для отдыха и прогулок, и 

требует только элементарного благоустройства (дорожки, скамейки, поливной 

водопровод). [8] 

Известно, что гармония архитектурного сооружения и ландшафта может 

быть достигнута различными приемами - контрастом, нейтральностью или 

полным подчинением. Размещение архитектурных сооружений является 

формой преобразования природного ландшафта. Это преобразование может 

быть положительным (когда сооружение по форме, материалу, фактуре, 

масштабу и другим композиционным качествам гармонирует с ландшафтом) и 

отрицательным (когда архитектурные сооружения не просто контрастны по 

отношению к ландшафту, а даже нарушают его). [2] 

Опыт проектирования комплексов Всемирных выставок показывает, что 

для того, чтобы достичь высокой степени согласованности архитектурных 

объектов с ландшафтом, необходимо учитывать ряд композиционных приемов. 

Основополагающим является сопоставление пространственных форм зданий и 

сооружений и ландшафта. Архитектору часто приходится сталкиваться с 

такими особенностями и формами ландшафта, которые он мало чем может 

изменить (например, долины рек, равнины, озера, горные цепи и другие 

крупные ландшафтные формы). Они должны быть учтены при проектировании. 

Проанализировав комплексы Всемирных выставок было выяснено, что на 

стадии проектирования следует учитывать влияние рельефа местности на 

архитектурно-пространственную среду комплексов. Ландшафт диктует 

архитектору формы и их соподчинение. Невозможно проектирование 

комплекса ЭКСПО в отрыве от предполагаемой территории застройки. 

Отталкиваясь от международного опыта проектирования комплексов 
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Всемирных выставок, можно сделать вывод, что решение архитектурно-

пространственной среды непосредственно зависит от ландшафта выбранной 

территории. Зачастую рельеф и ландшафт являются основополагающими 

факторами, оказывающими воздействие на выбор участка строительства и его 

дальнейшую разработку. 
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Анотація 

В даній статті проведено дослідження ландшафту комплексів Всесвітніх 

виставок. Виявлено взаємозв'язки ландшафту і архітектурно-просторового 

середовища комплексів Всесвітніх виставок. 
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Abstract 

In the article you can found information about analyses of landscape  of 

complexes Worldwide exhibitions. The interrelations of the landscape and the 

architectural and spatial environment of the World Exhibition complexes are 
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ІПОТЕРАПІЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ АНІМАЛОТЕРАПІЇ В 
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Анотація: у статті надано стисла історична довідка анімалотерапії, її 

функції та види, дано опис іпотерапії, наведено статистику щодо стану дітей-

інвалідів в Україні, запропоновано архітектурно-просторову структуру 

комплексу з урахуванням розміщення блоку анімалотерапії та зроблено 

висновки щодо проектування центрів із таким видом реабілітації. 

Ключові слова: реабілітаційний центр, анімалотерапія, іпотерапія, діти-

інваліди, структура. 

 

Актуальність теми визначається не лише складною ситуацією на сході 

України (як одна з причин надзвичайно стрімкого зросту дітей-інвалідів), а й 

незацікавленістю держави у підтриманні цих дітей, у своєчасній діагностиці, 

відсутності належного лікування та контролю за цими хворими, відсутності 

медичного устаткування та спеціально навчених людей. 

Проблема, головним чином, полягає у відсутності спеціального 

обладнання, яке дозволяє людям з обмеженими можливостями пересуватися і 

вести повноцінний спосіб життя. 

Метою статті є дослідження, як саме вплине іпотерапія як один із 

видів анімалотерапії на архітектурно-просторову структуру реабілітаційного 

центру для дітей. 

Анімалотерапія - це різновид психотерапевтичної допомоги, при якій 

використовуються тварини.  

Неможливо відстежити, коли саме вона виникла. Зокрема відомо, що в 5 

столітті до н.е. давньогрецький лікар Гіппократ рекомендував практикувати 

лікувальну верхову їзду. Крім коней, в давнину в якості пет-терапії 

використовувалися і інші тварини - собаки в Греції, кішки в Єгипті, співочі 

птахи в Індії і т.д. 

Але тільки в другій половині 20-го століття анімалотерапія отримала 

глибоке наукове обгрунтування і була визнана медичним співтовариством як 
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самостійний метод лікування. Велику роль в цьому процесі зіграв 

американський психіатр Б. Левінсон, який привернув свою собаку до участі в 

терапевтичних сесіях для дітей. 

На сьогоднішній день така терапія, завдяки безлічі позитивних прикладів 

лікування, стала загальновизнаною методикою в світовому масштабі. У ряді 

країн, таких як США, Британія, Канада і Франція, є спеціалізовані медичні 

асоціації, які проводять конференції, семінари та дослідження, присвячені 

актуальним питанням застосування даної методики. 

Прийнято розглядати ефективність даної методики з точки зору ряду 

функцій (Табл.1). 

Функції анімалотерапії    Таблиця 1 

Назва Значення 

Психофізіологічна 
Полягає в знятті стресу, а також нормалізації роботи 

нервової системи та психіки в цілому. 

Психотерапевтична 

Проявляється в тому, що маючи контакт із тваринами, 

людина отримує навички, які сприяють і гармонізації 

міжособистісних відносин з іншими людьми. 

Реабілітаційна 
Спілкування з тваринами сприяє психічній, а також 

соціальній реабілітації. 

Інше 
Сприяє самореалізації, покращенню навичок 

спілкування із іншими людьми і т.д. 

 

Розрізняють також безліч видів анімалотерапії, проте найбільш відомими 

є 4 з них (Рис.1). 

Рисунок 1. Види анімалотерапії 

 

Іпотерапія («іппос» - від грецького «кінь», «терапія» - догляд, лікування) 

- лікування конем, або лікувальна верхова їзда. Унікальність іпотерапії полягає 
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в гармонійному поєднанні тілесно-орієнтованих і когнітивних прийомів впливу 

на психіку пацієнта (наприклад, вона передає вершнику рухові імпульси, 

аналогічні рухам людини 

при ходьбі). Показана для 

як для дорослих, так і для 

дітей з різними 

захворюваннями опорно-

рухового апарату, ДЦП, 

ЗПР, аутизмом, 

синдромом Дауна.  

За останніми 

даними статистики Міністерства 

 охорони здоров'я України людей із особливими потребами налічується 2,8 млн 

осіб (Рис.1).  

З них 154 тис. дітей-інвалідів, що становить 6% від загальної кількості 

(Рис.3). 

 

При проектуванні центру, 

одним із видів реабілітації якого є 

саме іпотерапія, основну увагу слід 

приділяти функціональному 

зонуванню території, що стане 

головним у формоутворенні 

архітектурного середовища. Варто 

розуміти, що розміщення на одній 

ділянці місця для коней (манежі, до- 

поміжні споруди) та усіх інших корпусів центру є досить складною задачею, а 

отже потребує найбільшої уваги.  

Для будівництва таких комплексів бажано обирати великі за площею 

ділянки, що будуть розміщені у лісистій місцевості на периферії або на 

достатньо великій відстані від центру поселення. Слід також визначити 

направлення переважаючих вітрів. Потім, використовуючи отримані данні, 

треба спроектувати блок анімалотерапії так, щоб він був не тільки максимально 

віддалений від інших корпусів, але й щоб вітер не доносив запахи та шум від 

нього в інші будівлі центру [3].  

За правильного підходу до функціонального зонування визначається 

склад основних і другорядних будівель і споруд, установлюються раціональні 

комунікаційні зв’язки - рух технологічного обладнання, відвідувачів і 

Рисунок 2. Причини інвалідності у дітей. 

Рисунок 3. Вікова структура дітей-

інвалідів. 
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персоналу. На основі цього принципу розробляється функціонально-

планувальна структура центру лікувальної верхової їзди [1]. 

 

Найбільш вдалою є наступна структура реабілітаційного центру для дітей 

(Табл. 2). 

Приклад структури реабілітаційного центру.   Таблиця 2 

 

У корпусі анімалотерапії варто врахувати розміщення на території 

комплексу конюшні, декількох левад, прогулянкових доріжок, а також 

ветеринарний блок. 

Даний тип споруд передбачений для маломобільних груп населення 

(зокрема для дітей-інвалідів), а отже має свої особливості при проектуванні, що 

значною мірою вплине на об’ємно-просторове вирішення центру. Будівлі 

мають бути одно- або двоповерховими, вхід до них необхідно обладнати 

пандусом або підйомником [2]. Формування архітектурно-художнього образу 

реабілітаційного центру пов’язане з тим фактором, що комплекс призначено 

для дітей з фізичними чи розумовими вадами та своєю психологією. Він може 

мати символічний характер, викликати у дітей різні асоціації з тваринного чи 

рослинного світу, а архітектура повинна бути дуже виразною та зрозумілою для 

сприйняття. 

 

Висновок. 

Таким чином, в проведеному дослідженні була створена максимально 

комфортна структура спеціалізованого закладу для комплексної реабілітації 

дітей, а також членів їх сімей з урахуванням розміщення блоку анімалотерапії 

(зокрема іпотерапії). З огляду на актуальність теми, слід наголосити на 

необхідності продовження комплексного дослідження і визначення основних 

принципів проектування об'єктів реабілітації дітей з функціональними 

обмеженнями. У таких комплексах мають проводитись наукові тренінги, 

навчання дітей (та їх батьків) як адаптуватись в сучасному суспільстві.  
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Аннотация 

Рябая Е.Ю., Хлюпин А.А. Иппотерапия как один из видов анималотерапии в 

архитектурно-просторанственной структуре реабилитационного центра для детей. – 

рукопись. 

В статье предоставлена краткая историческая справка анималотерапии, ее функции и 

виды, дано описание иппотерапии, приведена статистика о состоянии детей-инвалидов в 

Украине, предложено архитектурно-пространственную структуру комплекса с учетом 

размещения блока анималотерапии и сделаны выводы по проектированию центров с таким 

видом реабилитации.  

Ключевые слова: реабилитационный центр, анималотерапия, иппотерапия, дети-

инвалиды, структура. 

Abstract 

Ryaba K.Yu., Khlyupin A.A. Hippotherapy as one of the types of animal therapy in the 

architecturally spacious structure of the rehabilitation center for children. - The manuscript. 

The article presents the short historical reference on pet therapy, its key functions and kinds; 

there is a description of hippotherapy; also there is reference as for the situation with disabled 

children in Ukraine; it is proposed the architectural-spacial structure of the complex with 

accounting for the pet therapy unit location and conclusions as for the design of the centers with 

that kind of rehabilitation.  

Key words: rehabilitation center, pet therapy, hippotherapy, disabled children, structure. 
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АРХІТЕКТУРНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ФОРМУВАННЯ  

АТРІУМНИХ ПРОСТОРІВ У ЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ 

 

Анотація: у статті розглянуто приклади атріумних мало- та 

багатоповерхових житлових будівель; проаналізовано типи атріумних 

просторів, що широко розповсюджені в архітектурній практиці; розглянуто 

екологічні складові атріумів в структурі будівлі. 
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На сьогоднішній день, однією з передових ідеологій є концепція стійкого 

розвитку суспільства. Суть даної концепції полягає у необхідності досягнення 

балансу між задоволенням сучасних потреб суспільства та захистом інтересів 

майбутніх поколінь. Важливу роль у практичній реалізації вищезазначеного 

відіграє архітектурна діяльність. Сучасний етап архітектурного проектування та 

містобудування базується на засадах екологічності та енергоефективності. 

Такий напрям розвитку обумовлений виникненням екологічної та енергетичної 

криз, розвитком будівельних конструкцій та інженерних технологій. 

Відносно великої різноплановості та варіабельності архітектурних, 

конструктивних та інженерних рішень, екологічна архітектура має широкий 

спектр засобів та методів проектування. Одним із методів досягнення високих 

екологічних показників є включення атріумного простору в структуру будівлі.  

В якості прототипу сучасного атріуму, даний об'ємно-просторовий елемент 

сформувався у складі древнього житла, у вигляді внутрішнього двору[1]. 

Науково-технічний прогрес початку XVIII століття дав поштовх для широкого 

використання в будівництві скла та металоконструкцій. В цей час атріум 

набуває визначальної ознаки в якості сучасного екологічного архітектурного 

елементу, а саме, скляне накриття на металевому каркасі, що покриває та/або 

огороджує внутрішній багаторівневий простір. 

На сьогоднішній день, атріумні будівлі складають значну частину світової 

архітектурної практики. Будівлі громадського призначення займають більший 

відсоток в даній частині, але, не дивлячись на це, житлова атріумна архітектура 

різної поверховості стрімко набуває популяризації. 

Екологічна складова атріумної архітектури виявляється у здатності 

забезпечити будівлю додатковим освітленням, інсоляцією прилеглих 

приміщень; у створенні умов для природньої вентиляції, обігріву та 

охолодження, тобто, у покращенні мікрокліматичних показників будівлі 

вцілому. 

Одним із прикладів атріумного малоповерхового житлового будинку є 

будівля «Hollerstauden» в німецькому місті Інгольштадт, який був побудований 

архітектурною студією «Behnisch & Partner» у 2008 році (рис. 1, а). 

Горизонтальна комунікація забезпечується галереями, що розташовані по 

периметру атріуму. Головними функціями атріумного простору даної будівлі 

виступають освітлення, інсоляція та рекреація. 

Прикладом багатоповерхової атріумної будівлі є житловий комплекс 

«Атріум» в Івантеєвці (Росія), що був побудований у 2012 році (рис. 1,б). 

Екологічною концепцією житлового комплексу є двостороння інсоляція та 
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природнє освітлення квартир, що досягається за рахунок атріуму висотою в 

16 поверхів. 

Спільною характеристикою вищезазначених житлових об'єктів виступає 

єдиний тип об'ємно-просторової організації в структурі будівлі – вбудований 

одностінний атріум. Перевагою даного типу атріуму є здатність забезпечувати 

прилеглі приміщення додатковою інсоляцією та освітленням за рахунок як 

верхнього, так і бокового скління [2]. В країнах з помірним та холодним 

кліматом актуальною стане орієнтація атріуму на південну сторону з метою 

акумуляції та збереження тепла в будівлі. В жарких країнах рекомендовано 

орієнтувати атріум на північ. 

 Наступним прикладом малоповерхової атріумної архітектури є приватний 

житловий будинок «Lollipop House», що побудований у 2012 році в Південній 

Кореї (рис. 1,в). Будівля складається з трьох поверхів, які вертикально 

пронизані атріумним простором. Внутрішні приміщення забезпечуються 

достатнім рівнем інсоляції та освітлення за допомогою верхнього скління.  

У 2006 році в Москві за проектом архітектора А. Бавикіна було завершено 

будівництво 8-ми поверхового атріумного житлового будинку (рис. 1,г). 

Квартири в будівлі розташовані навколо галерей. В якості вертикальних 

комунікацій в атріумному просторі виступають панорамні ліфти. Атріум даного 

архітектурного об'єкту, а також, житлового будинку «Lollipop House» 

сформовані по єдиному типу – центральному розташуванні в об'ємі будівлі.  

Центральний тип атріуму є широко розповсюдженим в архітектурній 

практиці, і застосовується як в холодному, так і в жаркому кліматі. Враховуючи 

факт того, що верхнє скління забезпечує найбільшу інсоляцію, необхідно 

ретельно передбачити систему сонцезахисту [3]. 

Атріум центрального типу може продуктивно працювати в якості 

вентиляційного каналу в будівлях, що розташовані в теплих та жарких 

кліматичних умовах, а, також, в якості внутрішнього простору, що обігріває – в 

холодних. Для посилення ефекту покращення мікрокліматичних умов будівлі, в 

атріумі необхідно влаштовувати інженерно-технічні механізми в підвальних 

приміщеннях або на останніх поверхах біля скляного покриття. В залежності 

від функціонального призначення атріумного простору приймаються певні 

співвідношення параметрів висоти, ширини, довжини та ін. Ціль максимально 

освітити внутрішній простір в холодному кліматі передбачає розширення 

параметрів атріуму, в теплому – прямо протилежно. Також в атріумі 

центрального типу можлива організація зони рекреації з озелененням та 

іншими природними компонентами. 

Ще одним прикладом приватного атріумного житла є будинок в Уельсі 

(Британія), що був запроектований архітектором Оуеном Ллойдом та 
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інженером Ендрю Томасом (рис. 1, д). Атріум виступає в ролі об'єднуючого 

загального простору між двома крилами житлового будинку. Його головними 

функціональними характеристиками є створення рекреаційної зони та 

організації зимового саду.  

 
Рис. 1 Приклади атріумних мало- та багатоповерхових житлових будівель 

Подібну концепцію формоутворення має багатоповерховий атріумний 

будинок у Франції в місті Бордо (рис. 1,е). Атріум об’єднує два житлових 

корпуси та слугує громадським простором для всіх жителів будинку. Його 

комунікаційна функція полягає у забезпеченні зв’язку і доступу до квартир. 

Рекреаційне призначення реалізовується за рахунок організації зимового саду, 

облаштування дитячих майданчиків і зон відпочинку для дорослих. Екологічна 
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складова атріуму характеризується високим рівнем інсоляції та природнього 

освітлення, вентиляції та обігріву прилеглих приміщень. У складчасті скляні 

конструкції інтегровані сонячні панелі з південної сторони, з північної – 

елементи для випуску нагрітого повітря назовні, що відчиняються механічно. З 

метою обігріву землі і рослин зимового саду, в зимовий період сонячні промені 

проходять спеціально направленим шляхом. Певна кількість тепла 

акумулюється у внутрішніх стінах будівлі та у пішохідних доріжках, що 

вимощені в атріумі. Таким чином підтримується стабільний температурний 

режим і виключаються великі перепади. 

Атріум двох вищезазначених об'єктів формується по принципу пасажу і 

відноситься до наскрізного типу. Може використовуватись у будь-якому 

кліматі, але, потребує включення додаткових інженерно-механічних систем і 

оснащення, так як має досить велику площу скління. 

На сьогоднішній день атріумна житлова архітектура набуває значної 

популярності та широкої практичної реалізації. Під час аналізу мало- та 

багатоповерхових атріумних житлових будівель було виявлено їх екологічні 

характеристики. Грамотне включення атріумного простору в структуру будівлі, 

а саме, вибір правильної форми, доповнення та оснащення механічними 

системами, вибір облицювальних матеріалів забезпечать будівлю високими 

екологічними та енергоефективними показниками, а також створять придатну 

психо-емоційну атмосферу.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются примеры атриумных мало- и многоэтажных жилых зданий; 

широко применяемые типы атриумных пространств; экологические свойства атриумов в 

структуре здания. Ключевые слова: атриумное пространство, жилое здание, экологическая 

составляющая.  

Anotation 

The article examines examples of small and multi-storey atrium buildings; widely used types 

of atrium spaces; ecological properties of atriums in the structure of the building. Keywords: atrium 

space, residential building, ecological component. 

Snizhko Mariia 

Architectural and ecological formation of atrium spaces in residential buildings 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ АПАРТАМЕНТІВ 

ГОТЕЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛОРИСТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 

Анотація: у даній статті визначаються особливості формування інтер’єрів 

апартаментів готелів за допомогою колористичних засобів, розглядається 

психологічний вплив кольору в інтер’єрі на людину. Проаналізовано зарубіжні 

приклади створення дизайну апартаментів, на основі яких зроблено висновки 

щодо використання певних палітр кольорів. В оздобленні найкраще 

використовувати природні, екологічні матеріали, такі, як дерево й цегла. На 

основі вивчених класифікацій апартаментів та розглянутих прикладів інтер’єрів 

по кожній класифікації виведено діаграми використання кольорів в 

апартаментах різних типів. 

Ключові слова: інтер’єр, апартаменти, колір, готелі, колористичні засоби, 

психологічний вплив. 

 

Постановка проблеми: При розгляді сучасного стану апартаментів у 

готелях на території України формується  враження їх недосконалості, 

одноманітності кольорової гами та однотипності інтер’єрів. Актуальною є 

необхідність формування дизайну таких апартаментів на основі досліджень 

психологічного впливу кольорів на людину, взаємозв’язку сфери діяльності 

людини та кольорової гами інтер’єрів апартаментів. Враховуючи основні 

властивості поєднання кольорів, можливо створити більш різноманітні 

інтер’єри апартаментів в готелях, а також завдяки психологічному впливу 

кольору викликати в людини відчуття комфорту та затишку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій: В статті Артеменко Г.О. [1] 

розглянуто особливості ролі кольору у формуванні архітектурно – 

планувальних рішень інтер’єрів дошкільних закладів та шкіл. Виявлено, що 

колір є важливим елементом психологічного та візуального впливу на естетику 

сприйняття глядачами оточуючого середовища. Також дослідженням 

особливостей колірного вирішення інтер’єрів загальноосвітніх шкіл займалися 

Гнатюк Л.Р. та Кучеренко Ю.Е. [5]. У їх статті проаналізовано практику 

колірного вирішення інтер’єрів та виявлено особливості колористичного 
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рішення різних за функціональним призначенням зон. У статті Лижник Н.І. [7] 

досліджено вплив кольору на фізичний та психологічний стан людини та 

виявлено, що колір має лікувальну та урівноважуючу дію. У публікації 

Ковальова Ю.М. та Кфіа Д.В. [6] досліджено механізм впливу кольору на 

людину, проаналізовано практику проектування та сформульовано принципи 

кольорових рішень інтер’єрів психіатричних лікарень.  

У статті Юрченко О.С. та Кузнецової І.О. [8] досліджено психологічне 

сприйняття кольору в інтер’єрі готелів при аеропортах. На даних цього 

дослідження можна зробити висновки, що різні компоненти облаштування, 

атмосфера в певній сукупності впливають на прийняття рішень, особливості 

комунікації між людьми, психологічний настрій і поведінку. Колір інтер'єру 

впливає на психологічну та фізіологічну дію людини, полегшуючи або 

ускладнюючи її. Поєднання кольорів формують пластику інтер'єру, а також 

його просторову композицію.  

Взаємозв’язок дизайнерських засобів, що розвивають особливості поєднання 

корпоративного стилю готельних мереж з предметно-просторовим 

середовищем розглянуто у статті Бондаренко Б.К. та Кравець В.Й. [3]  

В статті Гнатюк Л.Р., Базильської О.В. та Терлецької М.В. [4] розглянуто 

характерні риси  футуристичного стилю в дизайні інтер’єрів та запропоновано 

концепцію  футуристичного дизайну інтер’єру готелю в Києві. Специфіці 

використання кольору в дизайні інтер’єрів спеціалізованих магазинів та зонам 

розташування кольорових акцентів у торгівельному просторі присвячено 

статтю Бондаренко І.В. [2].  

Дослідженням впливу кольору на людину займалося чимало науковців, ними 

було проаналізовано взаємозв’язок кольору та його вплив на людину в багатьох 

громадських приміщеннях, таких як школи, лікарні, аеропорти. Проте, 

особливостям дизайну інтер‘єру приміщень для тимчасового проживання, а 

саме - апартаментів в готелях, приділена невелика увага науковців, тому дана 

тема є актуальною для подальшого дослідження.  

Мета статті: виявлення найбільш оптимальних кольорів та їх поєднань 

для використання у дизайні інтер’єрів апартаментів. 

     Основна частина: Психологами виявлено, що колір має величезний вплив 

на емоційний стани людини, її настрій, психологічні характеристики й навіть 

самопочуття. Колір інтер'єру може значно вплинути на прийняття рішень, 

поведінку та особливості взаємодії між людьми. У залежності від тієї чи іншої 

навколишньої кольорової гами, людина може тривало зберігати позитивний 

настрій або швидко прийти до нервового розладу. Крім того, колір може по-

різному впливати на сприйняття навколишніх звуків і температури. 
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Для раціонального колірного вирішення інтер'єру готелю необхідно для 

кожного приміщення обирати колірну гаму з урахуванням її психологічного 

впливу на людину. 

Колірне вирішення інтер'єру можна оцінити за такими характеристиками: 

- колір діє збудливо, заспокійливо або пригнічуючи; 

- колір сприймається холодним або теплим, світлим або темним; 

- колір створює враження стисненого або вільного, єдиного або розчленованого 

об'єму; 

- колір викликає відчуття важкості або легкості деталей архітектури. 

Критеріями оцінки колірного вирішення інтер'єру готелів з цих позицій є 

різні властивості кольору і характер його впливу на людину. Найкраще людина 

буде себе почувати в апартаментах, виконаних в світлій, теплій, нейтральній 

кольоровій гамі з використанням пастельної палітри кольорів. Однак, 

одноманітність простору та кольорів набридає людині, тому необхідно 

доповнювати інтер’єр яскравими кольоровими акцентами. В оздобленні 

найкраще використовувати природні, екологічні матеріали, такі як дерево й 

цегла. Додаткового комфорту та затишку додасть використання озеленення. 

Дизайнери, що створюють інтер’єри апартаментів та номерів у готелях, 

повинні знати, які кольори можна й необхідно використати задля створення 

затишку та комфортної атмосфери  для відвідувачів.  

Апартаменти – номери в готелях, які за своїм плануванням та 

оформленням наближені до вигляду сучасних квартир. Ці приміщення 

включають місця для роботи, відпочинку та приготування їжі. 

Апартаменти нерідко виступають як найрозкішніші номери в готелях, що 

відрізняються у першу чергу розмірами. Це просторі номери, які можуть 

займати від декількох кімнат до цілих поверхів. У готельному бізнесі прийнято 

вважати, що апартаменти - це повністю обладнаний номер, в якому відвідувач 

проводить значну частину свого часу. 

В таких номерах найчастіше зупиняються люди, які приїжджають у 

відрядження по роботі, для них психологічний комфорт і відпочинок - 

невід'ємна складова хорошого життя і ефективної роботи. Тому дизайнер має 

врахувати всі потреби людини й створити таке приміщення, в якому буде 

комфортно працювати, а в неробочий час воно буде розслабляти і заряджати 

енергією. 

Апартаменти класифікуються за якістю своїх послуг, комфортом, площею 

та кількістю кімнат, а саме: 

 Апартаменти типу A (студіо), як правило, мають одну кімнату і 

сполучену з кухнею залу-вітальню. Площа: 40-45 кв.м. 
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 Апартаменти типу B включають дві окремі спальні кімнати, зал і кухню. 

Площа: 60-90 кв.м. 

 Апартаменти типу С складаються з трьох-чотирьох окремих кімнат, залу-

вітальні, їдальні і кухні. Площа: понад 100 кв.м. 

 Апартаменти класу люкс - це розкішні номери в пентхаусах, окремі вілли 

або резиденції. Вони складаються з двох і більше кімнат, мають особисту 

прислугу, максимально великий вибір послуг, власні басейни, дворецьких 

і так далі. В апарт-готелях такі номери, як правило, називаються 

«президентськими апартаментами». 

На основі аналізу закордонного досвіду формування номерів 

апартаментів в готелях виведено наступні діаграми. В дизайні інтер’єру 

апартаментів типу А (рис.1) переважають світлі, нейтральні, пастельні кольори, 

в особливості білий та бежевий. Темні кольори використовуються рідше, ніж 

світлі. Інколи робляться яскраві акценти на меблях та оздобленні.  
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Рис. 1 - Використання кольорів в апартаментах типу А 

  

В апартаментах типу В (рис.2) в інтер’єрі переважають світлі кольори. 

Темні кольори застосовуються в оздобленні та меблях. Яскраві кольори частіше 

за все використовуються тільки в декорі. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Світлі кольори

Темні кольори

Яскраві кольори

 

Рис. 2 - Використання кольорів в апартаментах типу В 
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Виявлено, що основними кольорами в інтер‘єрах апартаментів типу С 

(рис.3) виступають білий, сірий та бежевий. Темні кольори майже не 

використовуються.  
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Рис. 3 - Використання  кольорів в апартаментах типу С 

 

Дизайну апартаментів класу люкс приділена велика увага. В інтер’єрі 

переважають темні, приглушені кольори. Яскраві кольори майже не 

використовуються. В меблях, оздобленні та декорі використовуються найбільш 

якісні матеріали.  
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Рис.4 -  Використання кольорів в апартаментах класу люкс 

 

В останній час набувають популярності апарт-готелі, які пропонують 

дещо інший формат апартаментів, відмінний від тих, що вже давно існують. 

Апарт-готель - це комфортабельний готель, де замість стандартних номерів - 

повністю обладнані затишні апартаменти. У них є кухні з побутовою технікою, 

пральні і посудомийні машини, ковдри, подушки і посуд - тобто все необхідне 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 
462 

для повноцінного проживання. Відпочиваючі в апарт-готелях не залежать від 

часу роботи ресторану готелю. При бажанні вони можуть готувати на власній 

кухні і вирішувати, коли скористатися послугами готелю. 

Апартаменти в апарт-готелях - це, перш за все, зручний спосіб тривалого 

проживання. Вони розраховані, в першу чергу, на ділових туристів. 

Виявлено, що в дизайні апартаментів апарт - готелів (рис.5) переважає 

стримана, світла, тепла кольорова гама. В оздобленні використовуються дерево, 

цегла, натуральні та екологічні матеріали. 
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Рис.5 - Використання кольорів в апартаментах апарт-готелів 

 

Велику роль при створенні дизайну апартаментів та номерів готелю у цілому 

грає колір логотипів даних готелів. Часто колір логотипів компаній 

використовується як домінуючий чи як колір акцентів. 

Висновки. В дизайні апартаментів типу А переважають світлі, 

нейтральні, пастельні кольори; в дизайні апартаментів типу В - світлі кольори 

(50%), темні кольори - в оздобленні та меблях, яскраві кольори - тільки в 

декорі; в дизайні апартаментів типу С - білий, сірий та бежевий; в дизайні 

апартаментів  класу люкс - темні, приглушені кольори; в дизайні апартаментів 

апарт - готелів - стримана, світла, тепла кольорова гама.  

Перспектива подальшого дослідження. Подальші дослідження можуть 

бути спрямовані на розробку нових ефективних методів використання кольору, 

текстур та матеріалів при створенні апартаментів в готелях. 
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Аннотация 

Третьяк Ю.В., Кузнецова И.А., Сиводед М.М. Особенности 

формирования интерьеров апартаментов отелей с помощью 

колористических средств. 

В данной статье определяються особености формирования интерьеров 

апартаментов отелей при помощи колористических средств, рассматривается 

психологическое воздействие цвета в интерьере на человека. Проанализировано 

зарубежные примеры создания дизайна апартаментов, на основе которых 

можно сделать выводы про использование определенных палитр цветов. В 

отделке лучше всего использовать природные, экологические материалы, такие 

как дерево и кирпич. На основе изученных классификаций апартаментов и 

рассмотренных примеров интерьеров по каждой классификации виведены 

диаграммы использования цветов в апартаментах различных типов. 

Ключевые слова: интерьер, апартаменты, цвет, гостиницы, 

колористические средства, психологическое воздействие. 
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Tretyak Yu.V., Kuznyetsova I.A., Syvodid M.M. The features of 

apartment interior creation of hotels by using the coloristic methods. 

This article identifies the features of apartment interior creation of hotels by 

using the coloristic methods. It also considers the psychological influence of color in 

interior on human. Depending on foreign examples of apartment interior design 

creation, it can be made some conclusions about using of certain color pallets. In 

decoration, the best choice is to use natural, ecological materials, such as wood and 

bricks. After exploring the classification of apartments and considering examples of 

interior for each classification, there has been got out diagrams of color using in 

different types of apartments. 

Keywords: interior, apartments, color, hotels, coloristic methods, psychological 

influence. 
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Постановка проблеми. В кінці XX століття людство зазнало глобальної 

економічної кризи. Техногенний розвиток міст, шкідливі викиди в атмосферу, 

необережне використання природних ресурсів призводять до порушення 

природної рівноваги навколишнього середовища. Нині існує невідповідність 

видобування енергоресурсів їх використанню, людство споживає значно більше 

енергії, ніж може її добути. Зазначене спричинює активний пошук шляхів 

економії енергії та розвитку альтернативних джерел, знаходження способів 

екологізації архітектурного середовища.  

На даному етапі більшість країн по-новому ставляться до конструктивних 

характеристик масового житла, будівель промислового та громадського 

призначення, оскільки комунальне господарство споживає вагому частку 

енергії (понад 40% споживання теплової енергії та 20% електрики) і є одним з 

колосальних забруднювачів атмосфери. 

Суттєве втручання людини своєю діяльністю у природне середовище 

призвело до збільшення техногенного впливу на екосистеми. Щоб забезпечити 

власні потреби, людство, не задумуючись про можливі наслідки, швидкими 

темпами руйнує природний баланс довкілля. Негативні тенденції 

прослідковуються і в архітектурному середовищі. Використання в будівництві 

штучних матеріалів призводить до несприятливого впливу на екологічний стан 

архітектурного середовища та до погіршення стану здоров’я людей. Осередок 

життя людини – штучносформоване середовище, де протікають основні 

процеси життєдіяльності людини. Тому особлива увага має приділятися 

формуванню комфортного екологічного середовища. 

Особливої актуальності набуває питання впровадження новітніх способів 

екологізації будівництва ще на етапі архітектурного проектування і за тим, під 
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час експлуатації будівель. Оскільки Україна входить до Всесвітньої ради із 

зеленого будівництва, то важливим чинником розвитку країни є формування 

міського середовища відповідно до вироблених екологічних вимог та 

стандартів, розробка і впровадження новітніх методів архітектурного 

проектування екологічних будівель на загальнодержавному рівні. В наш час, на 

тлі загальної тенденції щодо зниження техногенного впливу на природу гостро 

постала проблема розробки та систематизації ефективних способів екологізації 

архітектурного середовища та їх активна популяризація у професійному 

середовищі архітекторів і будівельників. Цим зумовлюється актуальність 

публікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом вирішення 

питань у контексті екологізації архітектурного середовища у світі 

запропоновано велику кількість рішень, вироблено певні архітектурно-проектні 

прийоми. Дослідженням питань екологізації, енергоефективності та 

ресурсозабезпечення будівель та архітектурного середовища займалися такі 

вчені як: О. М. Тетіор, Н. А. Саприкіна, Ю. М. Шкодовський, С. П. Цигичко та 

інші [1, 2, 3, 4, 6]. 

Метою статті є визначення основних способів екологізації архітектурного 

середовища та їх стисла характеристика. 

Основна частина. Інстинктивно людина прагне жити в здоровому, 

естетично-привабливому, архітектурно-ландшафтному середовищі. Але 

сучасний стан архітектурного середовища, що створене архітекторами та 

будівельниками, зазвичай має згубний вплив на людину. Нині людство починає 

розвиватися на засадах концепції сталого розвитку та сталої (екологічної) 

архітектури. Основна мета – задоволення потреб суспільства, забезпечення 

високого рівня екологічного потенціалу середовища, його гармонізація в межах 

природного ресурсного потенціалу територій [3:10].  

За результатами глобального дослідження рівня екологічного стану 

виведено рейтинг країн світу (180 досліджуваних країн) за рівнем екологічної 

ефективності. Україна у цьому рейтингу посідає 44 місце, покращивши за 10 

років свої результати на 25%. Індекс екологічної ефективності є методом 

кількісної оцінки та порівняльного аналізу показників екологічної політики і 

відображає рівень забезпечення життєздатності екосистем і екологічного 

здоров'я населення. Екологічне здоров'я – це ті аспекти здоров'я людей, які 

визначаються станом навколишнього середовища (за визначенням Всесвітньої 

організації охорони здоров'я). Багато часу людина проводить в архітектурному 

середовищі, яке значною мірою впливає на стан її здоров’я. Погіршення 

природних показників у ньому спричинює потребу у підвищенні його 

природовідповідністі (екологічністі) з використанням різних шляхів, способів 
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та заходів екологізації. 

Процес екологізації являє собою системне впровадження різноманітних 

природозберігаючих, архітектурно-планувальних, технічних, інженерних, 

економічних рішень, які сприяють поліпшенню екологічного стану 

безпосередньо об’єкту та певної території, шляхом максимального збереження 

довкілля та підвищення ефективності використання природних ресурсів. В 

основі поняття екологізації архітектурного середовища лежить відповідний 

підхід до проектування, облаштування та обслуговування елементів 

середовища для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище та 

одночасного забезпечення комфортних умов життєдіяльності людини. 

Аналізуючи сучасні екологічні проблеми в архітектурному середовищі, 

можна виокремити два основні способи екологізації архітектурного 

середовища: за допомогою архітектурно-планувальних прийомів та внаслідок 

реалізації відповідних матеріально-технічних заходів. Залежно від цільового 

призначення архітектурного об’єкта, його рівня екологічності обираються 

належні прийоми і засоби проектування нових будівель та формування нового 

архітектурного середовища. 

Важливим способом екологізації архітектурного середовища для 

архітектора є використання відповідних архітектурно-планувальних прийомів. 

До найважливіших та дієвих прийомів пропонується віднести: 

1. Орієнтація будівлі з урахуванням інсоляції та природної аерації. При 

проектуванні будівлі важливо забезпечити необхідне провітрювання приміщень 

будівлі та необхідний рівень природної освітленості згідно чинних норм. 

Одним з планувальних прийомів захисту від вітру, який має значний вплив на 

тепловтрати будівель, є їх орієнтація відносно панівного напряму вітру торцем 

будівлі, де можуть розташовуватись технічні приміщення. Щоб забезпечити 

комфортні еколого-гігієнічні умови в будівлях, потрібно забезпечити достатню 

кількість сонячної радіації, мінімізувати перегрів споруди, забезпечити рівень 

природнього освітлення [5]. Необхідно орієнтувати вікна та інші світлопрозорі 

конструкції будинків на сонячну сторону (рис. 1). Проектуючи нову забудову 

важливо уникати затінення будівель, збільшуючи висотність з півдня на північ 

та влаштовуючи тераси. Для регулювання потрапляння сонячного тепла 

потрібно використовувати сонцезахисне обладнання, яке розташовується з 

південної сторони. Таке обладнання поділяється на: горизонтальне (екрани, 

піддашини, тентові покриття, горизонтальні жалюзі, віконниці, маркізи) та 

вертикальне (вертикальні жалюзі та ребра). 
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Рис. 1. Орієнтація житлових приміщень для забезпечення тривалості інсоляції, 

без перегріву: а – для I і II кліматичних районів; б – для III і IV кліматичних 

районів; 1 - припустима орієнтація; 2 - неприйнятна орієнтація 

 

2. Компактність будівлі. Передбачається спрощена компактність плану та 

компактність об’ємної форми, що зменшує тепловитрати та забезпечує 

герметичність. Максимально проста форма знижує теплообмін з навколишнім 

середовищем зменшуючи площу контактних поверхонь, особливо в північних 

та південних широтах. У розрахунках використовується коефіцієнт 

компактності плану будинку, тобто відношення периметру зовнішніх 

огороджень будинку до площі поверху. Оптимізація форми будівлі 

розробляється в залежності від району будівництва. 

3. Вписування об’єктів в природне середовище. Під час проектування 

будівель потрібно зберегти зелені зони, водойми та загальні особливості 

рельєфу. Досить цінним виявляється досвід проектування заглиблених або 

підземних будівель та споруд, частково або повністю розташованих під землею 

(рис. 2). Стіни чи покрівля цих будівель можуть бути обмежені грунтом або 

масивами гірських порід. Таке проектування забезпечує енергозбереження, 

оскільки грунт безпосередньо захищає будівлі від впливу навколишнього 

середовища та втрати теплової енергії. Заглиблені будівлі мають стабільний 

тепловий режим всередині, що створює комфортні умови для перебування 

людини з мінімальними енергозатратами. Суттєвою перевагою даного типу 

будівель є можливість їх спорудження на рельєфі з великим ухилом та в місцях 

з великим шумовим навантаженням. 
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Рис. 2. Типи заглиблених будівель залежно від ступеню заглиблення: 

 а) напівзаглиблені; б) заглиблені; в) врізані в схили 

 

4. Використання озеленення в архітектурному проекті. Передбачається 

озеленення всіх поверхонь будівлі (стін, даху) та території. Рослини 

забезпечують середовище киснем та здійснюють загальний сприятливий вплив 

на екологічний стан довкілля. Доцільним є використання озеленення в 

архітектурному середовищі шляхом влаштування зимових садів, вертикального 

озеленення, облаштування зелених терас, проектування суцільних поверхів, 

насаджених рослинами, озеленення прибудинкових територій тощо. 

Другим важливим та дієвим способом екологізації архітектурного 

середовища є використання низки матеріально-технічних заходів: 

1. Використання екологічно чистих сертифікованих будівельних 

матеріалів. Такі матеріали не обов'язково натуральні, можуть бути штучно 

створені людиною шляхом певної обробки, але при їх виробництві, 

експлуатації та утилізації не повинні використовуватися та виділятися отруйні 

речовини. Матеріали повинні мати сертифікат екологічної відповідності. До 

безпечних екологічно чистих матеріалів можна віднести найбільш традиційні, 

вироблювані на природній основі: цегла, камінь, бетон, обробні матеріали на 

основі глини, гіпсу, дерева, скла. Шкідливими та неекологічними будівельними 

матеріалами є матеріали з високою кількістю полімерів в їх складі  (пластики, 

лінолеум, покрівельні матеріали та лаки, фарби і матеріали на основі фенолів і 

формальдегідів.  

2. Вторинне використання сировини. Для економії сировинної бази та 

збереження природного середовища необхідна комплексна переробка 

сировини, рекуперація відходів. Екологічна політика країни має спиратися на 

ресурсозаощадливі технології.  

3. Енергоефективність та енергоощадливість будівель. Передбачається 

ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів та використання 

меншої кількості енергії для забезпечення потрібного рівня комфортності або 
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технологічних процесів на виробництві. Показником енергоефективності 

будівлі є кількість спожитої енергії на один квадратний метр загальної площі. В 

середньому ця величина становить 100 – 120 кВт•год/м
2
. Енергоефективною 

вважається будівля, де цей показник нижче від 40 кВт•год/м
2
. 

4. Використання  нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. На 

практиці широко застосовується енергія вітру, сонця, землі, тобто 

вітроенергетика, біоенергетика, сонячна енергетика та використання 

низькопотенційної енергії із застосуванням теплових насосів. При проектуванні 

архітектурного середовища використовують вітрогенератори, які 

використовують енергію вітру як постійне джерело енергії, установки 

земляного теплообмінника, сонячні батереї та колектори. 

Висновки. Завдання архітектора – застосування дієвих способів 

екологізації, починаючи від формування образу, архітектурного проектування, 

будівництва та до безпосередньої експлуатації, створюючи гармонійне 

екологічне архітектурне середовище. Забезпечення симбіозу природи, 

архітектури та людини можливе шляхом реалізації запропонованих вище 

способів екологізації.  

Отже, у результаті проведеного пошукового дослідження виділено два 

основних способи екологізації архітектурного середовища – архітектурно-

планувальні прийоми та відповідні матеріально-технічні заходи (рис. 3).  

Рис. 3. Способи екологізації архітектурного середовища 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 
 

471 

 

Література 

1. Сапрыкина Н. А. Биоклиматическая архитектура как ресурс новаторства 

идей / Известия вузов. Строительство. – 2004. – № 7. – С. 85 – 91. 

2. Табунщиков Ю. А. Энергоэффективные здания / Ю. А. Табунщиков, 

М. М.Бродач, Н. В. Шилкин – М. : АВОК-ПРЕСС, 2003. – 200 с. 

3. Тетиор, А.Н. Городская экология: учеб. пособие для вузов/ А. Н. Тетиор. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006.– 336с. 

4. Тетиор А. Н. Социальные и экологические основы архитектурного 

проектирования: учебное пособие. – М.: ACADEMIA, 2009. – 240 с. 

5. Маклакова Т. Г. Архитектура: учеб. / Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова, 

В. Г. Шарапенко, А. Е. Балакина; Под ред. Т. Г. Маклаковой. – М.: 

Издательство АСВ, 2004. – 464 с. 

6. Цигичко С. П. Основи екологічного формування архітектурних об’єктів / 

Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, 2010. – Вип. 59. – С.25 – 29. 

 

Аннотация 

Рассматриваются способы екологизации архитектурной среды с помощью 

архитектурно-планировочных приемов и соответствующих материально-

технических мер. 

Ключевые слова: архитектурная среда, экологизация, способы 

экологизации.  

Abstract 

The methods of ecologisation architectural environment using architectural and 

planning techniques and suitable technical measures are examined at the article 
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ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

КЛУБІВ ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМУ 

 

Анотація: розглядається проблема доцільності проектування відокремленої 

будівлі чи комплексу, що призначені для функціонування спеціалізованих 

клубів дельтапланеризму на базі вже стихійно сформованих дельтадромів, 

розробка концепції розвитку об’єктів пов’язаних з цим повітряним видам 

спорту в Україні та функціональні потреби у архітектурному проектуванні 

даних типів споруд. 

Ключові слова: дельтапланеризм, функціональне зонування дельтадрому, 

спеціалізований клуб, повітряний вид спорту. 

 

Постановка проблеми. В останній час дельтапланеризм стає все 

популярнішим міжнародним видом авіаційного спорту. Природні ландшафти 

нашої країни є унікальними та сприятливим для цього виду спорту, що 

офіційно у світі був визнаний 27 вересня 1974 року. Зараз в наший країні 

функціонує чимало спеціалізованих клубів та шкіл, що займаються навчанням 

та організацією польотів на дельтапланах. З 1990 року в Україні існує музей 

дельтапланеризму та сім відомих дельтадромів [1]. Нажаль, дотепер в Україні 

не має єдиної концепції розвитку мережі об’єктів пов’язаних з цим видам 

спорту. Дельтапланеризм стрімко набуває популярності і розвивається. У 

світовій практиці подібні клуби можуть мати суміжні функції з іншими 

повітряними видами спорту, такими, як паропланеризм, мотоделтапланеризм 

тощо [2]. Тому в наш час доцільно проектувати окремі будівлі чи комплекси, 

призначені для функціонування спеціалізованих клубів. Актуальним є 

будівництво саме клубів дельтапланеризму на базі вже стихійно сформованих 

дельтадромів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті [1] розглядається історія 

дельтапланеризму. У статті [2] розглянуто клуби дельтапланеризму, як нові 

функціональні об’єкти, досліджено нові технології та нові можливості авіаспорту. 

У статтях [3, 4] викладено основні поняття, щодо проектування об’єктів 

дельтапланеризму та зонування дельтадрому. 

Мета статті. Проаналізувати архітектурно-планувальну організацію 

клубів дельтапланеризму, враховуючи специфіку їх діяльності, розглянути 
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функціональні потреби при проектуванні клубів дельтапланеризму. 

Основна частина. Людині завжди подобався ризик та отримання гострих 

відчуттів, саме тому протягом своєї історії було винайдено багато 

екстремальних видів спорту. І одним з таких видів є дельтапланеризм. 

Дельтапланеризм – це повітряний вид спорту, де пілот здійснює польоти за 

допомогою безмоторного літального апарату, який має назву «дельтаплан» [4]. 

Дельтапланеризм, як визнаний міжнародний вид спорту, існує тільки 43 роки. 

На теперішній час в нашій країні офіційно існує 6 спеціалізованих дельтаклубів 

і мотодельтаклубів, де займаються організацією польотів і навчанням, та 7 

дельтадромів, де здійснюються польоти та проходять змагання. Музей, що 

присвячено дельтапланеризму, засвідчує зацікавленість людей у цьому виді 

спорту. На даний час в Україні відсутня єдина концепція розвитку об’єктів, що 

мають відношення до дельтапланеризму. Але попри це, цей вид спорту стрімко 

розвивається і збирає все більше прихильників. 

Зі світового досвіду відомо, що подібні клуби часто мають суміжні функції 

з іншими видами спорту, як повітряними, так і наземними. Наприклад, часто з 

дельтапланеризмом поєднують парапланеризм чи авіамодельний спорт [2]. 

Часто дельтадром може слугувати і сніжною трасою, тому може підтримувати 

лижний вид спорту. 

Аналізуючи проблему, виявлено, що доцільно будувати клуби 

дельтапланеризму біля вже стихійно сформованих дельтадромів. Це викликано 

необхідністю зручності транспортування обладнання. Оскільки 

дельтапланеризм відносно новий вид повітряного спорту, він не має розвиненої 

мережі об’єктів. Дельтаклуби існують у орендованих приміщеннях. Часто вони 

можуть знаходитися у складі авіа-музеїв, авіаційних комплексів, авіаційних 

клубах малої авіації. Але дельтапланеризм в наш час став цілком самодостатнім 

видом повітряного спорту і тому потребує незалежного окремого архітектурно-

планувального вирішення, як нового типу споруд. Часто дельтадроми 

утворюються стихійно на зручному ландшафті. В таких випадках майданчики 

дельтадрома не мають належного устаткування і не мають за собою 

архітектурного обґрунтування. 

За ствердженням фахівців дельтадром – це ділянка поверхні землі зі 

схилом, що підготовлена і маркована для розміщення, зльоту і посадки 

надлегких літальних апаратів [4]. 

Розвиток концепції мережі об’єктів, призначених задовольняти потреби 

дельтапланеризму, може позитивно сприяти подальшому розвитку вже 

існуючих ділянок, а також формуванню клубів дельтапланеризму з 

комплексною побудовою спеціальних споруд і будинків, оснащених 

дельтадромів з мережею зручного обслуговування з урахуванням специфіки 
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даного виду спорту. Призначенням клубу дельтапланеризму буде забезпечення 

своїх відвідувачів можливістю займатися вивченням дельтапланеризму, як 

теоретично, так і практично. 

Зі світового досвіду можна довести, що доречно розміщувати клуб 

дельтапланеризму недалеко від місця зльоту, наприклад, у підніжжя гори 

необхідно, але щоб будівлі не заважали можливим льотним трасам. 

Можна довести, що при функціонально-просторовій організації території 

клубу дельтапланеристів необхідно враховувати можливість зручної організації 

транспортування екіпірування і пересування самих відвідувачів. Це надаватиме 

відвідувачам деякі можливі зручності у користуванні інвентарем, яке може 

підійматися на гору за допомогою бугельного обладнання, прямо на майданчик 

збірки дельтаплана. Вершину схилу необхідно підбирати з таким розрахунком, 

щоб на ньому можна було розташувати: зону збірки дельтапланів, лінію 

передстартової готовності, лінію старту, стартовий командний пункт, 

посадковий майданчик у підніжжя схилу (рис.1). 

  
Рис. 1. Приклад схеми дельтадрому 

Виявлено, що при проведенні польотів, як у дельтапланеризмі, так і у 

парапланеризмі, бажана наявність посадкового майданчика також на вершині 

гори.  

Дослідженнями доведена необхідність використання конкретних 

параметрів при архітектурному плануванні дельтаклубів. Так розміри 

майданчика для збирання спорядження делтаплану залежать від кількості 

літаючих апаратів [3]. Для одного дельтаплана потрібна ділянка розміром 

12х8 м. Для десяти дельтапланів потрібен майданчик 120х8 м. Лінія 

передстартової готовності до старту також, як лінія старту позначається 

червоними прапорцями. Її довжина має бути не менше 20 м. Посадковий 

майданчик для одного дельтаплана має розміри не менше 50х50 м і 150х50 м – 
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для посадки трьох дельтапланів одночасно. Зони польоту і кордони 

дельтадромів позначаються характерними наземними орієнтирами. Також біля 

лінії старту має бути стартовий командний пункт [3] (рис.2). 

Дельтадром може мати декілька ліній старту на різних рівнях. Найвищі 

використовують професійні пілоти, а найнижчі призначені для новачків. 

Дельтапланеризм є досить небезпечним видом спорту. Хоча в наш час 

дельтаплани значно досконаліші стосовно конструкції і міцності за рахунок 

нових матеріалів, вони можуть легко пошкодитися, якщо їх невміло 

використовувати чи під час польоту в небезпечних погодних умовах. Так 

виявлена необхідність доцільного розташування у дельтаклубах приміщень: 

майстерень, де можна полагодити пошкодженій дельтаплан, а також медичного 

пункту, де у разі травмування пілоту нададуть необхідну допомогу. 

Для архітектурно-планувальної організації клубу дельтапланеризму 

необхідно враховувати розміри дельтаплану. При цьому тренажерні зали і 

ангари мають бути просторими і зручними (рис.3). Розміри зібраного 

дельтаплана у довжину варуються від 8 до 10 і більше метрів. Тому місця 

зберігання зібраних дельтапланів мають займати немалу площу, яку треба 

враховувати при плануванні. 

 

 

Рис. 2. Схема стихійно сформованого дельтадрому «Кругле городище» з 

проектними пропозиціями щодо дельта-клуба у Київській області 
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Рис. 3. Експозиційна та тренувальна зона з тренажером, зона зберігання 

літальних апаратів у ангарі в музеї дельтапланеризму в м. Маріуполь 

Висновки. Дослідженням доведено, що при архітектурно-планувальній 

організації подібного спеціалізованого клубу треба враховувати його дві 

основні функції: надання необхідних послуг стосовно дельтапланеризму і 

можливість відпочинку спортсмена. Таким чином, при архітектурно-

планувальній організації клубу дельтапланеризму треба формувати дві основні 

зони: робочу зону і зону відпочинку. Робоча зона, в свою чергу, поділяється на: 

зону навчання (навчальні класи, лекційні класи, тренувальні зали, майстерні); 

музеї, виставкові зали; кабінети персоналу; приміщення для зберігання 

екіпіровки та устаткування (склади, ангари); відділ адміністрації. Зона 

відпочинку включає: зону закладів харчування, кафе, буфети; технічний відділ; 

медичний пункт. Для підвищення комфортного перебування в клубі зона 

відпочину може налічувати приміщення релаксаційного призначення (сауни, 

бані), та приміщення короткочасного проживання (міні-готелі).  

Архітектурно-планувальна організація такого виду спорту, як 

дельтапланеризм набуває популярності, удосконалюється і розвивається. 

Новітній підхід до проектування клубів дельтапланеризму має на меті 

забезпечити комплексне поєднання в єдиній споруді наступних функціональних 

блоків, як: 

- навчально-тренувального; 

- музейно-виставкового; 

- спортивно-оздоровчого; 

- інженерно-технічного; 

- ремонтно-складського; 

- житлового; 

- блоку громадського харчування. 

Створення сучасних об’єктів, що будуть надавати можливість зручно 

навчатися і готуватися до польоту на дельтапланах, сприятимуть виведенню 

цього досить нового повітряного спорту на сучасніший рівень. 
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Аннотация 

Рассматривается проблема целесообразности проектирования отдельного 

здания или комплекса, которые предназначены для функционирования 

специализированных клубов дельтапланеризма на базе уже стихийно 

сформированных дельтадромов, разработка концепции развития объектов, 

связанных с этим воздушным видом спорта в Украине, функциональные 

требования в архитектурном проектировании данных типов сооружений. 

Ключевые слова: дельтапланеризм, функциональное зонирование 

дельтадрома, специализированный клуб, воздушный вид спорта. 

 

Abstract 

The problem of expediency is examined to design the separated building or 

complex, that intended for functioning of the specialized clubs of hang-gliding on a 

base already spontaneously formed hang-gliding aerodromes, development of 

conception of development of network of objects related to these air types of sport in 

Ukraine, functional requirements in the architectural planning of these types of 

buildings are considered. 

Keywords: hang-gliding, functional zoning hang-gliding field, specialized club, 

air type of sport. 

 

Fionova M., Avdieieva M. 

Features of an architectonically-plan organization of clubs of hang-gliding.  
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ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ТРЦ В 

РЕСПУБЛІЦІ КОНГО 

 

Анотація: в статті дана коротка історична довідка що до Республіки 

Конго, названі основні типи торгово-розважальних центрів та викладена схема 

організації ділянки будівництва.  

Ключові слова: торгово-розважальні центри (ТРЦ), ділянка під забудову, 

торгові споруди, магазини. 

 

Рушійною силою економічного розвитку суспільства є люди і їх 

цілеспрямована діяльність. Будь-яка цілеспрямована діяльність людини 

викликана потребою. Для задоволення постійно виникаючих потреб необхідні 

відповідні ресурси - природні, людські, виробничі, фінансові. Однак ці ресурси 

мають обмежені обсяги і нерівномірно розміщені щодо окремих регіонів, що 

викликає обмеження випуску окремого продукту. Ця обмеженість випуску 

продукту для кожного регіону окремо вирішується в сфері товарного обігу, 

шляхом розподілу, проведеного між регіонами відповідно споживчого попиту. 

Дослідження показали, що перші торгові будівлі та споруди з'являлися 

поблизу площ, храмів, місць відпочинку і навчальних закладів. Сучасне 

містобудування в Республіці Конго характеризується процесом бурхливого 

зростання міст і злиттям декількох населених пунктів в великі агломерації. При 

цьому чисельність населення міст значно зростає і, території їх розширюються. 

Тому розвиток мережі торгово-розважальних центрів (ТРЦ) в останні роки є 

дуже актуальними для розвитку економіки і архітектури Конго. 

У 1960 році, після здобуття країною незалежності, місто Браззавіль 

(рис 1) став столицею незалежної Республіки Конго. Браззавіль розташований 

на правому березі річки Конго, навпроти Кіншаси, столиці Демократичної 

Республіки Конго. Площа: 100 км². Це єдине місце в світі, де дві столиці 

знаходяться в межах видимості один одного (виключаючи Ватикан і 

Мальтійський орден). На північний схід від міста розташований острів Мбаму. 

Місто пов'язаний залізницею і автомагістраллю з портом Пуент-Нуар. 

Навколо Браззавіля знаходяться великі савани, в яких мешкають типові для 

даного биома тварини: антилопи, жирафи, гепарди, безліч птахів і змій. У річці 

Конго поширені крокодили. Ландшафт стосовно плоский, місто розташоване на 
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висоті 230 метрів над рівнем моря. Народи Конго мають багаті культурні 

традиції - музичні, танцювальні та художні. Повсюдно збереглися такі ремесла, 

як різьблення по дереву, коски, плетіння кошиків. Особливий інтерес 

представляють дерев'яна скульптура і маски з відмітними особливостями 

кожної етнічної групи. 

Рис. 1 Столиця Республіки Конго Браззавіль 

Клімат країни (Таб.1) Браззавіль, за винятком гірських районів, 

надзвичайно жаркий і вологий. Середньорічна температура в центральному 

регіоні становить + 21°С. добові перепади досягають 15°С. Клімат Браззавіля 

субекваторіальний, з добре вираженими сухим і вологим сезонами.  

Таблиця 1 

Климат Браззавиля 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный 

максимум, 

°C 

37 38 37 41 37 32 33 33 37 37 37 37 41 

Средний 

максимум, 

°C 

29 30 30 30 30 27 26 27 29 29 28 28 28,6 

Средний 

минимум, °C 
22 22 23 23 22 20 19 20 21 22 22 22 21,5 

Абсолютный 

минимум, °C 
18 18 16 18 17 13 12 11 17 17 14 13 11 

Норма 

осадков, мм 
154 136 170 196 124 7 2 4 34 136 254 171 1388 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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У Браззавілі розташований аеропорт Майя-Майя і залізничний вокзал на 

Конголезької океанічної залізниці. Місто є важливим річковим портом. Існує 

поромне сполучення з Кіншасою і Бангі. 

Громадський транспорт в місті представляє таксі, пофарбовані в зелений 

колір і автобуси. Вони здійснюють близько 20% транспортних перевезень в 

столиці. 

Браззавіль вважається культурним центром Республіки Конго. Тут 

знаходиться найбільша кількість початкових, середніх шкіл і професійно-

технічних училищ в країні. З 1972 року функціонує Національний університет. 

У місті знаходиться 2 інститути: Центрально-африканських досліджень і 

Пастеровский. 

Проголошення незалежності привело до створення нових соціальних, 

економічних і політичних умов розвитку країни. Це сильно вплинуло і на 

розвиток будівництва. З'явилася потреба в створенні нових типів будівель і 

споруд, в тому числі і торгово-розважальних центрах. 

Торгово-розважальні центри (ТРЦ) є порівняно новим для Конго 

(Браззавіль) типом багатофункціональних будівель, які формуються під 

впливом, розвитку в області торгівлі і індустрії дозвілля, розваг в нових 

соціально - економічних умовах. 

ТРЦ це комерційні об'єкти (об'єднання комерційних організацій), які 

здійснюють багатопрофільну діяльність, орієнтовану на задоволення потреб 

відвідувачів в торгівлі, харчуванні і побутовому обслуговуванні, дозвіллі і 

розваг. 

Типи торгових центрів в західноєвропейській практиці визначилися на 

основі принципів східчастої системи обслуговування. Ця система, пропонує 

організацію обслуговування і розміщення центрів виключно у відповідності до 

розчленуванням території міста на мікрорайони і райони, і своє перше класичне 

втілення отримала в містах-супутниках Лондона. Така система була визнана як 

в теорії, так і в практиці містобудування в багатьох країнах світу. Згідно з цією 

системою були визначені три типи торгових центрів: 

1. мікрорайонний, 300-500м пішохідної доступності, що забезпечує товарами 

повсякденного попиту, 

2. районний центр, який має в розпорядженні асортимент товарів як 

повсякденного, так і періодичного попиту і призначається для 

обслуговування житлового району з населенням до 40 тис. Чоловік в 

радіусі доступності 800-1200 м, 
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3. загальноміський торговий центр, що надає всьому населенню міста, а так 

само жителями тяжіє до нього населення максимальний вибір товарів і 

послуг. 

У Республіці Конго торгово-розважальні центри поділяються на дві 

основні групи: місцеві центри та торгово-розважальні центри міського 

значення. Місцеві торгові центри, основним підприємством яких є універсам, 

розташовуються в житловій зоні міст і призначаються для повсякденного 

обслуговування населення і в межах пішохідної доступності. До групи торгових 

центрів міського значення входять: районні торгові центри, розміщені в 

планувальних районах, і загальноміський торговий або торгово-розважальний 

центр, який обслуговує жителів усього міста і тяжіючих до нього населених 

пунктів. Такі центри розміщують в районі великих транспортних вузлів, 

перехресть вулиць, центральних площ і т.п. Останній тип ТРЦ (а саме 

загальноміський) в даний час практично відсутній. Будівництво таких центрів 

знаходиться в стадії розробки. 

Перш ніж приступати до проектування ТРЦ необхідно враховувати безліч 

місцевих факторів. (клімат, рельєф, демографію ...), а також проаналізувати 

містобудівну ситуацію і визначитись з типом ТРЦ. На це впливають наступні 

фактори: 

1. число, розміри і розташування існуючих магазинів основного напрямку 

торгівлі; 

2. розподіл, число і розміри стандартних магазинів, їх взаємозв'язок з 

магазинами основного напрямку торгівлі та їх вимоги, пов'язані з 

обслуговуванням; 

3. додаткові елементи доступності і зручності; 

4. входи і виходи об’єкту, пов'язують його з громадським транспортом, 

автостоянками, і шляхами руху покупців; 

5. розмір і розташування автостоянок; 

6. можливості орендарів впливати на проектування. 

Цілий ряд спеціальних проблем торгових центрів відноситься головним 

чином до критих центрів. 

На самій початковій стадії необхідно вирішити питання про те, яким буде 

центр - однорівневим або багаторівневим. Число поверхів залежати від розміру 

ділянки з урахуванням планувальних і економічних чинників. Багаторівнева 

організація торгово-розважального центру може бути викликана потребою в 

площі, що забезпечує економічну ефективність капітальних вкладень. Вибір 

ділянки, проводиться за участю архітектора, визначається ретельним 

економічним розрахунком. 
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Для забезпечення успіху багаторівневого торгово-розважального центру 

(а залучити покупців на верхні поверхи нелегко) необхідне не тільки мистецтво 

архітектора, але і великі витрати. 

Роздрібні торговці усвідомлюють цей факт і неохоче орендують 

приміщення на верхніх поверхах. Нижні галереї мають бути досить широкі для 

того, щоб вмістити центральні сходові клітини, що йдуть на всю висоту будівлі, 

так, щоб балкон по периметру "колодязя" сходів дозволив бачити верхні 

поверхи і вітрини магазинів на вищих рівнях. Нижні криті галереї можуть, 

через певні інтервали виходити у відкриті двори. Це дозволяє оглянути всю 

висоту будівлі, включаючи верхні поверхи. Такі елементи можуть бути 

елементом несподіванки, підкріпленим привабливим розташуванням 

ескалаторів і сходів, ліфтів, які запрошують покупців піднятись на інші 

поверхи. Ділянка будівництва з рельєфом може полегшити завдання 

архітектора, якщо зробити входи на верхньому рівні. У будь-якому разі, 

багаторівневі торгово-розважальні центри повинні забезпечити привабливий 

огляд всіх рівнів, бути обладнаними доступними відкритими ескалаторами або 

пасажирськими ліфтами, обслуговуючими всі поверхи і мати вихід 

безпосередньо до автостоянок. 

Ділянка, відведена під будівництво ТРЦ повинна мати жорстку 

організацію. Не допускається перетин господарської зони і зони відвідувачів 

щоб уникнути різних неприємних і небезпечних ситуацій (Рис. 2). 

 

Рис.2. Схема організації ділянки відведеної під ТРЦ. 
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Архітектурно-планувальні і конструктивні рішення ТРЦ, повинні сприяти 

можливості розширення торгової площі за рахунок неторгових і підсобних 

приміщень шляхом застосування гнучкого планування і сучасної технології 

(тари-обладнання, комплексної механізації і автоматизації торговельних і 

виробничих процесів за умови дотримання вимог пожежної безпеки). 
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Аннотация 

В статье дана краткая историческая справка относительно Республики  

Конго, названы основные типы торгово-развлекательных центров и  изложена 

схема организации участка строительства. 

Ключевые слова: тогово-развлекательные центры, участок строительства, 

торговое здание, магазины. 

 

Annotation 

In the article a brief background of the Congo Republic history is presented. 

Main types of shopping and entertainment centers are identified. The layout of  the 

construction site organization is described. 
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building, shops. 
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ВСЕОСЯЖНІ ПЕРЕВАГИ ЄДИНОГО ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ В 

САПР ALLPLAN 

 

Анотація: у статті проаналізований єдиний процес проектування в САПР 

Allplan. Виявлено безліч переваг проектування в системі автоматизованого 

проектування Allplan.  

Ключові слова: САПР Allplan, специфікація, обмін даними, модель 

будівлі. 

 

Постановка проблеми. Забудовників повинні задовольняти дедалі 

більшими вимогами. В будівництві повинні враховуватися сертифікати 

стійкості, безперешкодні доступи або свідоцтва протипожежного захисту. За 

допомогою САПР Allplan є можливість краще управляти проектом. 

Архітектори, фахівці з статики, інженери-конструктори і будівельники можуть 

звертатися до загальної моделі і таким чином розпізнавати випадково 

виникаючі конфлікти або постановки завдань ще до початку будівництва. Зміни 

в проекті можуть проводитися своєчасно і таким чином економити час і гроші. 

Всі необхідні види інформації про будівлю збираються в одній моделі. Завдяки 

цифровому обліку не виникають втрати документів або інформації у якого-

небудь учасника будівництва. Навпаки: процеси взаємодії між підприємствами 

якнайкраще координують, погоджують і здійснюють обмін інформацією та 

даними. Таким чином, виключаються джерела помилок або подвійна розробка 

проектів. Це не тільки відбивається в скороченні тривалості проектування, але 

дає також суттєву перевагу в конкуренції з іншими організаціями, які не 

використовують цей метод проектування. 

Мета. Виділити переваги єдиного процесу проектування в САПР Allplan. 

Основна частина. Програма САПР Allplan дозволяє вирішити цілий 

комплекс типових завдань для процесу проектування. Перш за все, за 

допомогою САПР Allplan можна досягти абсолютної однаковості підготовки 

документації шляхом введення стандарту оформлення проектної документації. 

Спочатку формується «Стандарт Бюро» компанії з урахуванням всіх 

особливостей оформлення документації і діючих нормативів. Також програма 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 
 

485 

забезпечує можливість зберігання і зручного використання типових 

напрацювань користувача: стандартні вузли і деталі легко доступні кожному 

учаснику проекту. Використовуючи каталог символів, інженеру більше не 

потрібно звертатися до старих проектів, щоб застосувати використане раніше 

типове рішення. 

 

Рис. 1 Приклад конструктивних вузлів в САПР Allplan. 

 

Як уже було відзначено вище, частина існуючих конструкцій будівель в 

проекті демонтується, а інша частина - зберігається. Інструмент «Перетворення 

для реконструкції» дуже допомагає при роботі з цими елементами. Даний 

інструмент дозволяє легко розподілити конструкції за типами 

«демонстративного», «збереженого» або «знову зводжуваного». Це сприяє 

розумінню роботи конструкцій і баченню проекту в цілому за рахунок наочної 

візуалізації і відмінностей в існуючих і знову зведених відображеннях 

конструкцій. Часом в проекті присутні елементи з дуже насиченим армуванням, 

наприклад - балки з отворами для проходження інженерних комунікацій. 

Використання режиму «Армування моделі» дозволить більш детально 

розглянути вузли складних сполучень елементів і контролювати зіткнення 

арматурних стержнів. 

Колосальною перевагою варто відзначити, що молоді фахівці, 

розробляючи ту чи іншу частину проекту, перестають сприймати конструкцію 
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як якісь абстрактні лінії на кресленні, а розуміють що це таке «в житті». Бачать 

конструктивну схему будівлі в повному обсязі .[1] 

 

Рис. 2 Приклад складного армування в САПР Allplan. 

 

Завдяки можливості повсюдного використання 2D і 3D режимів 

інженери-конструктори зможуть винести багато переваг від комбінування цих 

двох методів роботи. Керуючись принципом «замоделювати все, що можна» є 

можливість в створенні 3D моделі будівлі, окремих частин конструкцій і вузлів. 

Цей метод дозволить зняти з існуючої 3D моделі всі необхідні види перетинів, 

видів і вузлів, а також надає можливість швидкого і зручного редагування 

моделі і заснованих на ній креслень. Доопрацювання вузлів, перетинів і 

розрізів, а також частина робіт з армування здійснюється за допомогою 2D 

модулів. Навіть почавши працювати в 3D можна легко продовжити працювати 

з проектом в 2D і навпаки. Простота перемикання між модулями роботи в 2D і 

3D на будь-якому етапі проектування зробить процес проектування більш 

наочним, податливим до будь-яких змін, що в умовах сьогоднішнього 

проектування є дуже важливим фактором. 

Завдяки можливостям Allplan гарантовано можна досягти абсолютної 

прозорості процесу проектування. Тепер група інженерів на кожному з етапів 

розробки проекту може знаходитися в єдиному середовищі Allplan, працювати 

над єдиною моделлю будівлі. Засобами Allplan, такими як «Структура проекту» 

і «Структура креслень», обмін даними між учасниками проекту стає 

впорядкованим і простим, з технічної точки зору.  

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 
 

487 

 

Рис. 3 Приклад архітектурних елементів створених спеціалістами САПР 

Allplan. 

 

Обмін даними та видача завдань суміжним розділах здійснюється за 

допомогою імпорту креслень Allplan в формат DWG і PDF. Даний інструмент 

реалізований в Allplan найкращим чином. У формат DWG дані передаються з 

винятковою точністю. Більш того, навіть оформлення документації переданої в 

формат DWG може відповідати потрібному стандарту. Таким чином, замовник, 

архітектор і інші учасники проекту отримують достовірну інформацію з 

можливістю перегляду, друку, внесення коригувань і зауважень в зручній для 

них формі. 

 
Рис. 4 Можливість експорту проекту в САПР Allplan. 
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Для отримання додаткового ефекту в швидкості розробки і якості 

проектів необхідний новий підхід до вирішення поставлених завдань - підхід, 

що дозволяє легко впоратися з сучасними умовами проектування. За 

допомогою САПР Allplan проекти розвиваються дуже динамічно, потрібна 

постійна координація з іншими учасниками проекту, коригування прийнятих 

рішень з урахуванням побажань і вимог замовника, архітектора, фахівців усіх 

інженерних розділів. Сучасні будівлі являють собою живий організм, котрий 

використовується для забезпечення комфорту людей, які живуть, працюють і 

відпочивають в його середовищі. Для того, щоб побудувати такий організм, 

процес проектування повинен бути дуже чітко організований і налагоджений. 

САПР Allplan дозволяє користувачу не просто працювати з великим 

комфортом, а й досягти необхідного ефекту - знизити терміни проектування і 

підвищити якість випущених проектів, знизити ймовірність появи помилок і 

колізій. [2] 

Висновки. Проаналізувавши всі переваги даної САПР програми, можна 

зробити висновки, що модель будівлі в Allplan розробляється так само, як і в 

свідомості архітектора – в трьох вимірах, а двовимірні зображення, - ескізи, 

види і розрізи, робочі креслення і специфікації, - створюються і автоматично 

оновлюються на основі 3D-моделі, що полегшує роботу всім учасникам 

проекту. 
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проектирования в САПР ALLPLAN» 
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N.V. Himishinets, A.A. Hlyupin. - «Comprehensive benefits of the single process of design in 

CAD ALLPLAN» 

The article analyzes the unique design process in CAD Allplan. Many advantages in 

designing computer-aided design Allplan were discovered. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБКИ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТІНОВИХ БЛОЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

Анотація: розкриваються базові принципи проектування 

енергоефективних стінових блоків. Виконано аналіз ключових властивостей, 

якими має бути наділено енергоефективні стінові блоки. Наведено алгоритм 

визначення значень коефіцієнтів теплопровідності для різних матеріалів, з яких 

має бути виконано компоненти конструкції блоку. Запропоновано спосіб 

перевірки теплотехнічних властивостей стінових блоків, що проектуються. 

Розглянуто приклад аналізу властивостей вже розробленого енергоефективного 

керамічного багатопустотного стінового блоку. 

Ключові слова: енергоефективні стінові блоки, опір теплопередачі. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день питання енергозбереження 

в будівництві і житлово-комунальному господарстві охоплюють широкий 

спектр перспективних та важливих напрямків наукових і практичних 

досліджень, що проводяться спеціалістами будівельної галузі усіх 

прогресивних країн світу. Окремої уваги потребують питання вітчизняного 

енергоресурсозбереження, що в останні роки загострилися на фоні складної 

політичної та економічно-нестабільної ситуації в Україні. Та нажаль, наша 

держава досі вкрай залежна від імпортованих енергоресурсів.  

Одним із можливих шляхів виходу зі сформованої ситуації є постійне 

перейняття найкращих практик міжнародного досвіду щодо впровадження і 

використання новітніх будівельних технологій, матеріалів, конструкцій, 

виробів та обладнання, а також законодавча підтримка проектів зі збереження 

енергетичних ресурсів, що споживаються в різних секторах промислового, 

сільськогосподарського та будівельного виробництва.  

Важливим кроком у напрямку сталого енергетичного розвитку є постійне 

поліпшення будівельної нормативної бази та її приведення у відповідність до 

Європейських та світових стандартів. Слід зазначити, що особливо відчутно 

такі поліпшення почали здійснюватися протягом останніх п’ятнадцяти років.  

На сьогоднішній день будівельна галузь добре забезпечена необхідною 

нормативно-правовою документацією [1 – 14], спрямованою на підвищення 

енергоефективності об’єктів архітектури й до їх здачі в експлуатацію з 

енергетичним паспортом будівлі. При цьому, будівлі мають відповідати класу 
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енергоефективності не нижче С. Така вимога змушує проектувальників 

постійно вирішувати нові задачі, спрямовані на зниження обсягів споживання 

енергетичних ресурсів будівлями та спорудами. 

Однією з таких задач є підвищення теплоізоляційних властивостей 

огороджувальних конструкцій будівель. Ця задача суттєво відрізняється за 

підходом до вирішення в залежності від того, чи мова йде про нове 

будівництво, чи про термомодернізацію уже зведених будівель. Якщо в 

останньому випадку проектувальники переважно вдаються до влаштування 

додаткового шару зовнішнього теплоізоляційного матеріалу (утворюючи 

багатошарову конструкцію), то при новому будівництві виникає можливість 

застосовувати одношарові конструкції з такими матеріалами зовнішніх стін, які 

при відносно незначній товщині задовільняють нормативним показниками, 

зокрема нормативному опору теплопередачі, і не вимагають влаштування 

системи фасадного утеплення. 

Для одношарових зовнішніх стін найчастіше застосовуються пористі або 

багатопустотні конструкції підвищеного ступеню індустріальності, такі як 

керамічні, газобетонні, пінобетонні та інші блочні вироби, матеріалам яких 

характерні низькі значення коефіцієнтів теплопровідності. Пошук оптимальних 

параметрів таких блочних виробів є досить складним і актуальним завданням, 

вирішенням якого займаються інженери провідних компаній-виробників 

будівельних матеріалів та конструкцій.  

Формулювання цілей та завдання публікації. Розглянемо основні 

принципи проектування енергоефективних блоків для одношарових стінових 

огороджувальних конструкцій. Визначимо ключові вимоги до них та найбільш 

перспективні напрямки дослідження даного питання. 

Огляд основних відомостей. Як уже зазначалося, на сьогоднішній день в 

Україні найбільшого ужитку набули стінові блочні вироби з ніздрюватих 

бетонів, таких як газобетон та пінобетон.  

Газобетони виробляється шляхом введення до будівельної суміші 

газоутворювачих домішок (зазвичай дрібнодисперсного металевого алюмінію зі 

сильнолужним цементним або вапняним розчином). Ці домішки спричиняють 

виділення газоподібного водню, який спінює цементний розчин, утворюючи в 

тілі бетону сферичні, замкнуті пори діаметром 1…3 мм. 

Пінобетони виробляється шляхом замішування бетонної суміші зі 

стійкою піною за рахунок чого у тілі виробу в результаті твердіння розчину 

утворюються замкнуті пори (бульбашки) по всьому об'єму. 

Ніздрюваті бетони можуть також бути виготовлені шляхом додавання в 

якості заповнювача матеріалів, що мають пористу структури. До складу 

ніздрюватого бетону можуть вводитися заповнювач у вигляді шлакової пемзи, 
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перліту, вермикуліту, керамзиту, а також інших розповсюджених спучених 

матеріалів, що не сильно знижують міцнісні характеристики даного бетону. 

Ще одними менш розповсюдженими, але досить ефективними блочними 

виробами, є керамічні багатопустотні блоки. Деякі з них виробляються не лише 

з формуванням штучних крупних пустот, а й з додаванням спеціальних дрібних 

заповнювачів (таких, як деревина наприклад), що в процесі термічної обробки 

випалюються, утворюючи багаточисельні мікропустоти, заповнені повітрям. 

Також існують комбіновані блочні вироби підвищеного рівня 

енергоефективності, що передбачають застосуваннях не лише кераміки, а й 

теплоізоляційних (наприклад, волокнистих) матеріалів в тілі блоків, 

розміщених безпосередньо у пустотах. 

Окрім того, в окремих регіонах використовуються блочні вироби з 

місцевого природного пористого матеріалу. Для прикладу, в Україні з 

природних матеріалів найбільшого ужитку набув вапняк-ракушняк (зокрема в 

південних регіонах). 

Усі ці вироби характеризуються високим ступенем пористості. Повітря, 

яке міститься у порах, має значно нижчий коефіцієнт теплопровідності, ніж 

матеріал, що його утримує. Відтак, чим вища пористість матеріалу, з якого 

виготовлено блок, і чим ці пори більш закриті, тим вищий загальний опір 

теплопередачі результуючого виробу. Для наочності розглянемо фізичні 

параметри вище згаданих матеріалів (див. таблицю 1 нижче). 

Таблиця 1 

Фізичні параметри пористих будівельних матеріалів 

Назва матеріалу 

Характеристика матеріалу 

Щільність, 

[кг/м
3
] 

Теплопровідність, 

[Вт/(м·°С)] 

Міцність на стиск, 

[МПа] 

Пінобетон  400  0.12  3.4 

Газобетон*  300  0.08  2.5 

Керамзитобетон  500  0.18  3.6 

Керамічні блоки**  740  0.103  10 

Керамічні комбіновані блоки з 

внутрішнім ізоляційним 

матеріалом *** 
 690  0,08  7.35 

Вапняк-ракушняк  2100  0.3  2.5 

* Параметри взяті аналогічними до представлених на сайті компанії AEROC для газобетону 

марки D 300. 

** Параметри керамічних блоків взяті аналогічними до представлених на сайті компанії 

Wienerberger для блоків марки Porotherm 44 K. 

*** Параметри комбінованих блоків з внутрішнім ізоляційним матеріалом взяті аналогічними до 

представлених на сайті компанії Wienerberger для блоків марки Porotherm 44 T Profi. 

Основна частина. Дослідження пористих будівельних матеріалів 

показують, що їх теплопровідність знаходиться у близькій до лінійної 

залежності від щільності. Тобто зі збільшенням щільності матеріалу зростають 
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й його теплопровідні властивості і знижуються теплоізоляційні. Це 

пояснюється тим, що чим щільніший матеріал, тим його пористість нижча. 

Однак при цьому варто пам’ятати ще й про те, що блочні вироби 

огороджувальних конструкцій мають виконувати не лише ізоляційну, а й 

конструктивну роль. Аналізуючи властивості ніздрюватих бетонів (див. 

таблицю 1), легко помітити, що чим щільніший матеріал, тим його міцність на 

стиск вища. Це правило зберігається для переважної більшості будівельних 

матеріалів. Відтак, при проектуванні будівель та споруд архітекторам та 

конструкторам необхідно шукати баланс між несучою здатністю зовнішніх стін 

та їх теплоізоляційними властивостями, підбираючи матеріали і вироби для 

огороджувальних конструкцій. При цьому може виникнути необхідність не 

лише відмовитися від місцевих матеріалів, а й повністю змінити конструктивну 

схему будівлі, особливо, якщо зовнішні стіни внаслідок низької міцності їх 

матеріалів не здатні виконувати роль несучих огороджувальних конструкцій і 

можуть бути в кращому випадку самонесучими. Частково ця проблема 

вирішується шляхом застосування конструктивної схеми з несучим каркасом, 

хоча влаштування залізобетонного монолітного або металевого каркасу 

великою мірою збільшує складність та вартість будівельно-монтажних робіт. 

Стає очевидним, що більш універсальними є ті будівельні вироби, які 

можуть бути застосовані в якості несучих елементів зовнішніх 

огороджувальних конструкцій, зберігаючи високі теплотехнічні властивості. До 

таких виробів можна віднести сучасні керамічні блоки (для прикладу див. 

таблицю 1). Єдиною перешкодою широкому розповсюдженню зазначених 

виробів на вітчизняному ринку будівельного виробництва є їх висока ціна, 

зумовлена складністю виготовлення та часто необхідністю транспортування на 

значні відстані від місць виробництва. 

Одними із найбільш вдалих прикладів керамічних блочних виробів з 

високими показниками опору теплопередачі можуть слугувати керамічні блоки 

Porotherm австрійської компанії Wienerberger.  

Спробуємо сформулювати основні правила проектування керамічних 

стінових блоків для зовнішніх огороджувальних конструкцій, використовуючи 

в якості об’єкту дослідження конкретний приклад уже розробленого виробу. 

Для цього детально розглянемо процес проходження теплової енергії крізь 

товщу рядових керамічних блоків марки Porotherm 44 P+W (див. рис. 1). 

Розміри блоків складають 440248238 мм. Опір теплопередачі матеріалу в 

поздовжньому напрямку (паралельно грані довжиною 440 мм) становить 

R = 3.33 (м²К)/Вт, при умові, що блоки влаштовуються на теплоізоляційному 

полімерному розчині. Міцність блоку на стиск: 10 МПа. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 
 

493 

 

Рис. 1. Поширення теплової енергії крізь товщу енергоефективних керамічних блоків. 1, 2 

та 3 – позначення трьох варіантів елементарних траєкторій передачі теплової енергії з 

середини приміщення у зовнішній простір 

Проаналізуємо три найбільш типові для даного прикладу траєкторії 

проходження деякої довільної кількості теплової енергії q від внутрішньої 

поверхні до зовнішньої (з права на ліво на рисунку 1). Позначатимемо дану 

кількість енергії відповідно як q1, q2 та q3 для відповідних траєкторій. Запишемо 

формули для визначення опору теплопередачі, що чинитиме блок у зазначених 
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трьох випадках. Для цього умовно виокремимо елементарний фрагмент А 

конструкції стінового блоку (див. вузол А на рисунку 1 та відповідний 

рисунок 2).  

 

Рис. 2. Елементарний фрагмент конструкції стінового керамічного блоку 

Загальна формула для визначення опору теплопередачі конструкції 

виконаної з одного виду будівельного матеріалу (Rі), що містить повітряні 

пустоти, по довільному i-му перерізі (траєкторії) матиме наступний вигляд: 

  


З

n

1k

kiПП

m

1j

jiМВi RRRRR ,..,.  

     З

n

1k

ППkiПП

m

1j

МjiМВ 11  


..,..,. , 

(1) 

де: RВ та RЗ – опори теплопередачі внутрішньої та зовнішньої поверхні 

огороджувальної конструкції, м
2
·К/Вт; RM.i,j та RП.П.i,k – відповідно опори 

теплопередачі j-го прошарку матеріалу та k-го повітряного прошарку 

огороджувальної конструкції, м
2
·К/Вт; В та З – коефіцієнти тепловіддачі цих 

поверхонь, Вт/(м
2
·К); М.i,j та П.П.i,k – це відповідно товщини j-го шару 

матеріалу та k-го шару повітряного прошарку конструкції в і-му перерізі, м;  
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 M та  П.П. – це коефіцієнти теплопровідності матеріалу конструкції та її 

повітряних прошарків (або утеплювача у пустотах при його наявності) у 

розрахункових умовах експлуатації, що вимірюються в Вт/(м·К); m та n – 

кількість шарів матеріалу та повітряних прошарків (або утеплювача в пустотах 

у разі його наявності) конструкції блоку. 

В даному випадку вважатимемо радіаційну та конвективну складові 

процесу внутрішньої передачі теплової енергії такими, що не спричиняють 

впливу на поширення енергії по окремих із досліджуваних траєкторій. 

Траєкторії №1 та №2 є типовими для структури даного керамічного 

блоку. Зокрема опір теплопередачі огороджувальної конструкції практично не 

змінюватиметься при зміщенні траєкторії №2 вище або нижче, паралельно 

показаному положенню, в межах від точки входження елементарних обсягів 

теплової енергії q1 та q3. Опір теплопередачі блоку вздовж траєкторії № 1 

можна визначити за формулою: 

  


З

11

1k

k1ПП

12

1j

j1МВ1 RRRRR ,..,.  

     З

11

1k

ППk1ПП

12

1j

Мj1МВ 11  


..,..,. , 

(2) 

а, враховуючи, що всі крім першого та останнього матеріального прошарку 

рівні за величиною, й усі повітряні прошарки також рівні за величиною, тобто: 

 121М11М ,.,.  , (3) 

 111М41М31М21М ,.,.,.,. ...  , (4) 

 111ПП31ПП21ПП11ПП1ПП ,..,..,..,.... ...  , (5) 

формулу (2) можна спростити наступним чином: 

   ЗПП1ППМ21М11МВ1 1111021R  ....,.,. . (6) 

Опір теплопередачі блоку вздовж траєкторії № 2 можна визначити за 

формулою: 

  


З

25

1k

k2ПП

26

1j

j2МВ2 RRRRR ,..,.  

     З
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ППk2ПП

26

1j
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(7) 
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а, беручи до уваги, що, як і у попередньому випадку, всі крім першого та 

останнього матеріального прошарку рівні за величиною, й усі повітряні 

прошарки рівні за величиною, тобто: 

 262М12М ,.,.  , (8) 

 252М42М32М22М ,.,.,.,. ...  , (9) 

 252ПП32ПП22ПП12ПП2ПП ,..,..,..,.... ...  , (10) 

формулу (7) можна спростити наступним чином: 

   ЗПП2ППМ22М12МВ2 1252421R  ....,.,. . (11) 

Траєкторія №3 представляє окремий інтерес, оскільки вона включає усі 

ділянки, які може пройти тепловий потік по мінімальній відстані шляхом 

кондуктивної передачі енергії (трансмісійно). Опір теплопередачі блоку вздовж 

траєкторії № 3 за відсутності у її складі повітряних пустот можна визначити за 

формулою: 

   З

49

1j

Мj3МВЗ

49

1j

j3МВ3 11RRRR  


,.,. , (12) 

й знову враховуючи, що всі крім першого та останнього матеріального 

прошарку повторно рівні за величиною (через один), тобто: 

 493М13М ,.,.  , (13) 

 483М2j3Мj3М63М43М23М ,.,.,.,.,.,. ......   , (14) 

 473М3j3М1j3М73М53М33М ,.,.,.,.,.,. ......   , (15) 

формулу (12) можна спростити наступним чином: 

   ЗМ33М23М13МВ3 1232421R  ,.,.,. . (16) 

Проаналізуємо більш ретельно рівняння (6), (11) та (16). 

Перш за усе відмітимо, що у цих формулах замість класичного 

позначення опору теплопередачі (або термічного опору) RП.П.i,k використано 

його запис у формі відношення довжин до теплопровідностей: П.П.i,k /  П.П.. Це 

пов’язано з тим, що ДБН В.2.6-31:2006 (Теплова ізоляція будівель, таблиця И.1) 

[7] наводяться значення термічних опорів замкнутих повітряних прошарків для 

їх товщин з мінімальним кроком показників в 10 мм. У ДБН В.2.6-31:2016 [8] 

цих даних взагалі не наводиться. Відтак, для уникнення використання неточних 
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інтерполяційних методик при детальному аналізі структури виробу, більш 

доцільним буде саме такий запис термічного опору. Відповідні значення опору 

можна буде визначити, відштовхуючись від наступних міркувань. 

Загальний термічний опір блоку R в усіх перерізах (перпендикулярних 

площині стіни траєкторіях передачі теплової енергії) має бути приблизно 

однаковим та складати величину, одержану виробником шляхом лабораторних 

випробувань. Відтак, для блоку Porotherm 44 P+W, рівності (6) та (11) мають 

виконуватися при підстановці у них реальних товщин прошарків та величин 

теплопровідності з одночасною підстановкою R в якості R1 та R2. Так як 

величини  M та  П.П. є невідомими та присутніми в обох рівняннях, визначимо 

їх із відповідної системи, попередньо виконавши наступні підстановки для 

полегшення обчислень: 

 ММ 1k  , (17) 

 .... ПППП 1k  . (18) 

Отже, одержимо наступну систему: 

       

       







.

;

....,.,.

....,.,.

ЗПП2ППМ22М12МВ
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112512421R
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Або, враховуючи підстановки (17) та (18): 

   

   







.

;

....,.,.

....,.,.

ЗВПП2ППМ22М12М

ЗВПП1ППМ21М11М

11Rk25k242

11Rk11k102
 (19) 

Підставимо до цієї системи фактичні довжин прошарків згідно рисунку 2 

та заявлене виробником значення опору теплопередачі блоку; приймаємо 

коефіцієнти тепловіддачі поверхонь блоку наступними: В = 8.7 Вт/(м
2
·К) та  

З = 23 Вт/(м
2
·К) (з додатку Е, ДБН В.2.6-31:20026). Отримаємо: 









....

;...

..

..

1723k2720k1690

1723k1760k2550

ППМ

ППМ

  

Розв’язавши дану систему, одержимо: kM = 7.696 (м·К)/Вт та kП.П. = 6.888 

(м·К)/Вт. Скориставшись формулами (17) та (18), отримаємо шукані величини: 

 M = 0.13 Вт/(м·К) та  П.П. = 0.145 Вт/(м·К). 

Також підрахуємо термічні опори RП.П.1 та RП.П.2 повітряних прошарків із 

товщинами П.П.1 та П.П.2, що регулярно потрапляють у траєкторії №1 та №2 

відповідно. Вони становитимуть: RП.П.1 = 0.11 м
2
·К/Вт та RП.П.2 = 0.075 м

2
·К/Вт. 

Ці числа нижчі за нормативні, що не критично. Слід додати, що нормативні 
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значення опорів теплопередачі повітряних прошарків змінюються незначною 

мірою в межах 0.13…0.15 м
2
·К/Вт для товщин в діапазоні 0.01…0.3 м. 

Даний розрахунок вказує на те, що фактичний опір теплопередачі 

досліджуваного блоку може бути навіть вищим, ніж заявлено виробником, 

оскільки нормативні опори теплопередачі запроектованих пустот вищі. 

Повертаючись до аналізу опорів теплопередачі, що чинить блочна 

конструкція вздовж різних траєкторій, проаналізуємо останню з них, опір якої 

визначається за формулою (16). Очевидно, що даний опір повинен бути не 

меншим да опори траєкторій №1 та №2. Перевіримо це, підставляючи до 

зазначеної формули одержані розрахунковим методом коефіцієнти 

теплопровідності та фактичні довжини внутрішніх ребер блоку. Одержимо: 

R2 = 9.27 м
2
·К/Вт, що майже втричі перевищує встановлений опір конструкції 

R = 3.33 м
2
·К/Вт! 

Більше того, для перевірки очевидних найбільш слабких місць 

керамічного блоку, варто провести додатковий розрахунок опору теплопередачі 

по найдовшій його грані (довжиною L = 0.44 м в нашому випадку), оскільки 

теоретично саме це місце може представляти собою прямий місток холоду, так 

як дана грань навпростець й без розривів повітряними прошарками сполучає 

приміщення й зовнішнє середовище, забезпечуючи прямий трансмісійний 

перенос теплової енергії. Формула для визначення даного опору (позначимо 

його R4) матиме наступну спрощену форму: 

 ЗМВЗ4МВ4 1L1RRRR  . . (20) 

Підставляючи усі числові параметри, одержимо: R4 = 3.545 м
2
·К/Вт, що 

вище, ніж мінімально допустиме значення опору теплопередачі 

огороджувальної конструкції для І-ї температурної зони України (Rq min = 3.3 

м
2
·К/Вт), згідно таблиці 3, ДБН В.2.6-31:2016. 

Виконані аналітичні розрахунки дають можливість узагальнити підхід до 

теплофізичної складової проектування енергоефективних стінових блоків зі 

складною багатопустотною структурою. У алгоритмічній формі процес 

забезпечення нормативних або заданих теплотехнічних параметрів блочної 

конструкції можна описати у наступному вигляді: 

1. Визначитися з очікуваним опором теплопередачі огороджувальної 

конструкції, виконаної зі стінових блоків, що розробляються. 

2. Визначитися із геометричними параметрами зовнішніх граней стінових 

блоків, що розробляються. 

3. Сформувати (або згенерувати) внутрішню топологічну структуру 

решітки матеріальних перегородок та пустот блоку. 

4. Визначитися з товщинами внутрішніх перегородок та пустот. 
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5. Визначитися з місцями розташування найбільш типових траєкторій 

поширення теплової енергії крізь товщу досліджуваного блоку. Кількість 

перерізів має відповідати кількості видів матеріалів (включаючи повітря та 

різні види застосованого утеплювача), для того, щоб у подальшому можна було 

б скласти і розв’язати відповідну кількість рівнянь теплопередачі. Місця 

розташування перерізів слід обирати, спираючись на топологію внутрішньої 

решітки перегородок блоку. 

6. Виконати розрахунок необхідних коефіцієнтів теплопровідності 

матеріалів та пустот блочної конструкції. При цьому, як уже зазначалося 

допускається, що пустоти можуть бути повністю або частково заповнені 

утеплювачем одного або кількох видів. Матеріал конструкції також може 

змінюватися в різних зонах блоку. В узагальненій формі система для 

визначення шуканих показників теплопровідності може бути записана 

наступним чином: 
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(21) 

Тут: mi,j – кількість прошарків j-го типу матеріалу (використаного при 

проектуванні блоку), що попадає в переріз вздовж i-ї траєкторії проходження 

теплового потоку; ni – кількість повітряних прошарків, що потрапили в переріз 
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вздовж i-ї траєкторії проходження теплового потоку; p – кількість видів 

матеріалів, використаних при проектуванні блоку; (p+1) – загальна кількість 

рівнянь, що відповідає кількості показників теплопровідності усіх видів 

використаних матеріалів та повітряного прошарку; k – позначення величин, 

обернених до значень теплопровідності, (м·К)/Вт: 

  1k . (22) 

7. Спираючись на одержані коефіцієнти теплопровідності, підібрати 

сировину (склад) для несучої складової (ребер та граней) енергоефективного 

блоку, що проектується. При цьому можливе виконання додаткових досліджень 

фізико-хімічного складу сировини у випадку, якщо одержаний склад раніше не 

застосовувався. 

8. Шляхом здійснення моделювання температурного поля в площині 

перерізу конструкції або іншим методом, визначити найбільш короткі й/або 

найбільш ймовірні траєкторії передачі теплової енергії від приміщення до 

зовнішнього середовища шляхом трансмісійного переносу по ребрах та гранях 

несучого матеріалу блочної конструкції. 

9. Виконати розрахунок термічних опорів знайдених траєкторій за 

формулою (12) та впевнитися, що дані опори не менші за встановлений опір 

теплопередачі конструкції. 

10. Виконати розрахунок блоку на предмет міцності на стиск та стійкості 

внутрішніх граней із застосуванням сучасних методів чисельного моделювання. 

Міцнісні характеристики блоку мають бути встановлені відповідно до 

очікуваних експлуатаційних навантажень, в залежності від області їх 

подальшого застосування (мається на увазі котеджне, малоповерхове, висотне 

або інші види будівництва, а також вид стінових огороджувальних конструкцій, 

для якого планується застосовувати даний будівельний виріб). 

Одним із найбільш вдалих матеріалів для енергоефективних боків є 

пориста кераміка. Вона дозволяє не лише включати в тіло блоку повітряні або 

заповнені утеплювачем пустоти, а й у значній мірі зберегти досить високу 

несучу здатність стінової конструкції. Сама ж пориста кераміка володіє 

відносно високими теплоізоляційними властивостями. В той же час, вироби з 

ніздрюватих бетонів також представляють значний інтерес для подальших 

досліджень, оскільки вимагають застосування більш дешевої та доступної 

майже усюди сировини для їх виготовлення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Запропонований 

алгоритм у тезовій формі відображає правила збереження основних 

властивостей теплотехнічних та механічних властивостей енергоефективних 

багатопустотних стінових блоків при їх розробці. Запропонований принцип 
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пошуку показників теплопровідності може дати змогу забезпечити рівномірні 

показники опору теплопередачі по всій площині стінової конструкції.  

Одним із найбільш цікавих та складних напрямків дослідження даного 

питання є пошук найбільш ефективних та зручних для комп’ютерної реалізації 

алгоритмів визначення ймовірних траєкторій проходження теплового потоку 

крізь товщу конструкції. При цьому актуальним залишається й питання 

розробки методів визначення таких конфігурацій внутрішньої структури 

перегородок блоків, які дозволять мінімізувати витрати несучих матеріалів, 

забезпечивши збереження загальних ізоляційних властивостей виробу при 

заданих зовнішніх геометричних параметрах. 

Вирішення усіх цих питань потребує використання сучасних аналітичних 

методів інженерних розрахунків, застосування варіативних методів чисельного 

моделювання та інструментальної бази відомих методів теорії оптимізації 

функцій багатьох змінних. 
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Аннотация 

В работе раскрываются базовые принципы проектирования энергоэффективных 

стеновых блоков. Выполнен анализ ключевых свойств, которыми должны обладать 

энергоэффективные стеновые блоки. Приведен алгоритм определения значений 

коэффициентов теплопроводности для различных материалов, из которых должны быть 

выполнены компоненты конструкции блока. Предложен способ проверки теплотехнических 

свойств проектируемых стеновых блоков. Рассмотрен пример анализа свойств уже 

реализованного эффективного керамического пустотного стенового блока. 

Ключевые слова: энергоэффективные стеновые блоки, сопротивление теплопередаче. 

Annotation 

The paper reveals the basic principles of designing energy-efficient wall blocks. It is 

covered an analysis of the key properties that energy-efficient wall blocks should have. An 

algorithm for determining the values of the thermal conductivity coefficients for various materials 

from which the components of the block construction should be made is given. A method for testing 

the thermal properties of the projected wall blocks is proposed. An example of an analysis of the 

properties of an already effective ceramic multigast (multihole) wall block has been considered. 

Key words: energy-efficient wall blocks, heat transfer resistance. 
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Архітектурного проектування  

будинків і споруд КНУБА 

 

ОРЕНДНЕ ЖИТЛО В УКРАЇНІ. 

ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Анотація: проведений аналіз питання щодо принципів формування та 

визначення основних принципів архітектурно-планувальної організації 

житлових апартаментів, та орендного житла. Визначена актуальність 

впровадження будівництва орендного житла в Україні, як метод вирішення 

житлової проблеми та формування цивілізованого ринку орендного житла. 

 

Ключові слова: орендне житло, житловий апартамент,  доступне житло, 

оренда, щільність забудови, багатофункціональний комплекс, інсоляція 

квартир. 

 

Стан вивчення теми на даний час. 

На даний час найбільш об’ємним і повним дослідженням, яке стосується 

теми сучасного міського житла в Україні є монографія Гнесь І. П. 

«ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ 

СУЧАСНОГО МІСЬКОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ», в якій зазначається, що 

ринкова економіка передбачає формування міського житла як товару, який 

створюється для продажу чи надання житлових послуг (оренди) і є 

адекватною реакцією на попит з боку споживача. Крім того описаний термін 

«Пульсуючі квартири - пара невеликих повністю самодостатніх квартир, які 

при потребі можуть об’єднуватись в одну велику квартиру, а коли така потреба 

зникає – повернутись до вихідних умов функціонування в якості окремих 

квартир. Власник такої пари квартир може мешкати в одній із квартир а іншу 

здавати в оренду.  Тобто можливість  оренди квартири повинне бути введено до 

нормативної бази. 

Встановлена необхідність створення принципово нового сектору 

житлового фонду – орендного житла 3-х типів:  

1. прибуткового (комерційного),  

2. неприбуткового (доступного),  

3. дотаційного (соціального).  

Житлові одиниці орендного житла можна розміщувати дисперсно в 

структурі забудови на продаж або концентрувати у формі орендних будинків 
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відповідного типу. Орендне житло може стати додатковою альтернативою 

вирішення житлової проблеми і матиме попит серед сімей з різним рівнем 

матеріальних статків. Ефект від орендного житла вбачається в стабільних 

додаткових надходженнях в бюджет міста; в прискоренні вирішення проблеми 

доступного житла; в зменшенні щоденних ранкових і вечірніх пасажиропотоків 

на міському транспорті; в рості трудової мобільності населення в масштабах 

країни, що сприятиме формуванню ефективного загальнодержавного ринку 

праці; в потенціалі безризикового інвестування і отриманні стабільних 

прибутків, при тому, що ліквідність самої нерухомості буде тільки зростати. 

Орендне житло створить конкуренцію житлу на продаж і стане локомотивом 

росту якості житла в цілому, оскільки примусить девелоперів дбати про якість 

своєї продукції. Найбільший попит в сфері оренди на даний час, - на 

малометражні 1-2-кімнатні і колективні квартири. 

Запропоновано напрямок реформування нормативної бази проектування 

житла і принципи побудови проектних норм, які визнають коригуючу роль 

ринку житла, декларують аполітичність, відсутність економічної складової. 

Пропонується запровадження параметричного підходу, який передбачає 

виконання вимог, що гарантують необхідні якісні показники житлового 

середовища: безпеку, здорові умови проживання, екологічність, 

енергоощадність та інші необхідні  з позиції індивіда і суспільства параметри 

житла, але надають проектанту свободу у виборі способів досягнення цих 

параметрів. 

Теоретичні та методологічні основи формування житла, як системи 

взаємопов’язаних факторів, основні параметри структурних одиниць житла, 

основи функціонального зонування житлового середовища, типи житлових 

будинків та основні містобудівні вимоги при проектуванні житла, архітектурно-

композиційні рішення, конструктивні системи та інженерне обладнання житла 

на різних ієрархічних рівнях розглядаються у роботі «Архітектурне 

проектування житла:  Навчальний посібник», Король В. П. 

Основні проблеми сучасного житла розкриті також у роботі 

«Архитектура жилища», автор Рєпін Ю. Г., та у роботах Яблонської Г. Д. та 

Книша В. І. 

Актуальність теми. 

На даний час в реальному секторі об’ємного проектування та будівництва 

відчувається певний дефіцит нормативного забезпечення щодо визначення 

терміну «житловий апартамент». Тобто наразі така типологічна одиниця 

існує, але вона класифікується виключно як частина громадських будинків і 

споруд, а саме, як готельний номер, що має розвинуту систему сервісу. Однак 

сучасні вимоги будівельного ринку і взагалі суспільні стосунки в Державі 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 
 

505 

вимагають дещо іншого трактування такої типологічної одиниці. Зокрема в 

частині санітарно-епідеміологічних вимог та соціальних характеристик в 

суспільстві, які стрімко та якісно змінюються. Безперечно, що надання 

зрозумілих та точних нормативних характеристик житловим апартаментам, як 

саме «житла», привнесе чіткість та законність сучасному процесу житлового 

будівництва, надасть йому серйозний поштовх у темпах та якості. Адже досвід 

країн, які досягли значених успіхів в соціально-культурному будівництві 

суспільства, говорить про необхідність введення та використання такого 

терміну, як «житловий апартамент», та потребує ретельного вивчення і 

використання вже створеної ними нормативної бази та будівельних кодів умов 

та обмежень в цій галузі. Саме таким чином, використовуючи вже надбанні 

людством досягнення в суспільному житті в даний час глобалізації відносин, 

можливо здійснити мрію громадського суспільства про інтеграцію до 

цивілізованого світу та будівництва сильної та сучасної Держави. 

Тема пов’язана з реалізацією положень Законів України:  

-  «Про регулювання містобудівної діяльності»,  

- «Про архітектурну діяльність», 

- «Про основи містобудування», 

- Проект Закону України «Про орендне житло». 

Існуюча нормативна база, щодо житлового будівництва, зокрема:  

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»,  

- ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі»,  

- ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування висотних житлових та 

громадських будинків» та ін.,  

- ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди»,  

- ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», 

та інше.  

Крім того ведеться робота з редагування  

ДБН «Планування та забудова територій», та  

ДБН «Житлові будинки. Основні положення  

Проект ДБН «Планування і забудова територій» на заміну ДБН 360-92. 

 

Визначення та аналіз проблеми 

Однією з найгостріших проблем в Україні є низький рівень 

забезпеченості населення житлом, як у якісних так і кількісних показниках. 

За даними Держстату, станом на 1 січня 2015 року житловий фонд країни 

становив 964,4 млн.м2 загальної площі. 

Близько 300 млн. кв.м. житлового фонду перебуває у незадовільному стані. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 

 
506 

В розрахунку на 1 жителя рівень забезпеченості житлом в Україні у 2013 році 

становив 23,8 м2 загальної площі. 

На обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов перебуває понад  

650 тисяч осіб (сімей), для забезпечення житлом яких (за нинішніх темпів) 

потрібно більше 100 років. 

Статтею 47 Конституції України на державу покладено обов’язок щодо 

створення умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, 

придбати його у власність або взяти в оренду. 

Низькі показники забезпеченості населення в Україні житлом в певній мірі 

зумовлені недостатніми обсягами житлового будівництва. Обмежені фінансові 

можливості держави та населення унеможливлюють забезпечення необхідних 

обсягів житлового будівництва та придбання житла у власність. За даними 

Держстату, у 2014 році в Україні було введено в експлуатацію 

9,7 млн. кв. метрів житла. 

Діючі умови іпотечного кредитування придбання житла, що 

здійснюються комерційними банками, є недоступними для більшості 

населення. 

Дотепер у зв’язку з обмеженістю фінансування з державного бюджету не 

сформовано житловий фонд соціального призначення, а також не розпочато 

комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду. 

Житлове питання найболючіше позначилося на молоді. Понад 

10 відсотків сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують 

поліпшення житлових умов, є молодими сім’ями. Нерозв’язання цієї проблеми 

є одним з основних чинників, який змушує молоді сім’ї відкладати народження 

дітей, що вкрай негативно позначається на демографічній ситуації в країні. 

Житлова проблема загострюється у зв’язку з необхідністю облаштування 

внутрішньо переміщених осіб, сімей загиблих військовослужбовців тощо. 

У зв’язку з цим, проблема забезпечення громадян житлом не може бути 

розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного 

регулювання. 

Як свідчить загальносвітовий досвід, дієвим шляхом розв’язання 

проблеми забезпечення громадян достатньою кількістю житла є формування 

цивілізованого ринку орендного житла. 

Зокрема, у Німеччині частка такого житла сягає 60 % загального житлового 

фонду. У Сполучених Штатах Америки та Великобританії - близько 

30 відсотків, у Франції та Швейцарії - відповідно близько 40 та 70 відсотків. У 

Білорусі будівництво орендного житла визначено першочерговим пріоритетом 

у вирішенні житлового питання громадян. 
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В Україні сегмент орендного житла із платою значно нижчою від ринкової – є 

дуже незначним. 

Характерними особливостями ринку орендного житла в Україні є: 

домінування на ринку дрібних власників-фізичних осіб, які віддають в оренду 

«надлишки» свого житла, відсутність інституційних орендодавців – юридичних 

осіб; високий рівень «тінізації» ринку житлової оренди; низька пропозиція 

орендного житла у великих містах і, як наслідок, високі ціни на орендне житло, 

що не відповідають купівельній спроможності сімей, які могли б покращити 

свої житлові умови шляхом комерційної оренди. 

Таким чином, виникла необхідність у створенні нового, соціально ефективного 

механізму, який би дозволив громадянам із середнім рівнем доходу винаймати 

житло та покращувати якість свого життя. 

Фонд орендного житла має формуватися шляхом будівництва орендних 

будинків, орендне житло (житлові приміщення) в яких призначені виключно 

для здачі їх у найм (оренду). 

Для цього на законодавчому рівні необхідно встановити правові, 

економічні та організаційні засади формування та використання фонду 

орендного житла. 

На сьогодні лише орієнтовно можна спрогнозувати, скільки приватних 

інвестицій буде залучено у будівництво орендного житла. 

Обсяги прийняття в експлуатацію житла у 2013 році становили 11,2 млн. кв. 

метрів житла. 

З 2014 року спостерігається уповільнення темпів житлового будівництва. 

Так, у 2014 році обсяги житлового будівництва скоротилися на 2,1% (на 

1,5 млн. кв. метрів) та становили 9,7 млн. кв. метрів житла. 

За січень - вересень 2015 року в Україні було прийнято в експлуатацію 6,1 млн. 

кв. метрів житла, що менше порівняно з відповідним періодом 2014 року на 

3,1%. 

Основні цілі створення ринку орендного житла. 

Інтереси держави: 

- Створення умов, за яких громадяни матимуть змогу взяти житло в 

оренду, що сприятиме виконанню конституційних повноважень 

держави;  

- Зниження соціальної напруги; 

- Залучення інвестицій, насамперед іноземних, у вітчизняну економіку, 

активізація будівельної діяльності та супутніх галузей економіки; 

- Збільшення податкових надходжень від активізації економічної 

діяльності; 

- Зменшення обсягів тіньової економіки; 
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- Збільшення кількості суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у цій сфері; 

- Збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів від плати за 

користування орендним житлом державної чи комунальної форми 

власності; 

- Покращення ситуації у сфері зайнятості населення; 

- Покращення демографічної ситуації.чи місцевих бюджетів; 

Інтереси суб’єктів господарювання: 

- Залучення інвестицій, насамперед іноземних, у вітчизняну економіку, 

активізація будівельної діяльності та супутніх галузей економіки; 

- Прибуток від отримання плати за користування орендним житлом; 

- Економія коштів за рахунок наданих державою пільг для будівництва 

та експлуатації орендних будинків. 

- Збільшення витрат, пов’язаних з необхідністю інвестування коштів у 

будівництво орендного житла 

Інтереси громадян: 

- Часткове вирішененя житлової проблеми внаслідок можливості взяти 

в оренду житло за плату, нижчу порівняно з комерційною орендою; 

- Збільшення кількості робочих місць внаслідок активізації будівельної 

діяльності. 

Основні тези з проекту Закону України «Про орендне житло» такі: 

Визначення таких термінів: житлове приміщення, орендне житло, 

замовник орендного житла, орендний будинок. Право власності на орендний 

будинок може належати одній особі або двом або більше особам на праві 

спільної сумісної або часткової власності. При цьому об'єктом права власності 

та інших речових прав є орендний будинок в цілому. Він - неподільне майно і 

не може бути поділений в натурі. Саме ж орендне житло використовується 

виключно для передачі його в найм (оренду) і не може бути передано у 

власність. 

В проекту Закону увага звертається на формування фонду орендного 

житла, особливості будівництва орендних будинків, їх облік і управління. 

Зокрема, законопроектом передбачена можливість будівництва орендних 

будинків державної та комунальної форм власності за кошти державного та 

місцевих бюджетів, залежно від обсягів, визначених у Законі «Про державний 

бюджет України або у рішенні органів місцевого самоврядування про місцеві 

бюджети. 

Будівництво орендного житла приватної форми власності пропонується 

здійснювати за рахунок власних коштів фізичних та юридичних осіб та інших, 

не заборонених законодавством, а також шляхом залучення коштів 
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міжнародних фінансових організацій. При цьому держава повинна встановити 

пільги під час будівництва та експлуатації такого житла для створення 

сприятливих умов будівництва орендного житла, визначити економічно 

обґрунтовану плату за користування орендних будинків державної та 

комунальної форм власності, повинна зараховуватися до державного та 

відповідних місцевих бюджетів. 

Орендне житло буде враховуватися органом місцевого самоврядування за 

місцем розміщення такого будинку. А управління здійснюватиметься 

власником орендного будинку. 

Так, у випадку, якщо орендний будинок знаходиться у державній 

власності, управління таким будинком, від імені держави здійснюють органи 

державної влади чи інші уповноважені ними суб'єкти. У випадку, якщо 

орендний будинок перебуває у комунальній власності, управління таким 

будинком здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею 

органи місцевого самоврядування або інші уповноважені цими органами 

суб'єкти. 

Також за рішенням власника функції з управління орендним будинком 

можуть передаватися керуючому, який обирається на конкурсній основі. 

 

Нажаль, в проекті Закону не вводиться пояснення терміну «житловий 

апартамент». Також не передбачена можливість отримання права власності на 

квартиру, що орендується.  

В той же час, така можливість, могла би бути введена, з поетапною 

виплатою коштів за квартиру (оплата в кредит). Наприклад, до повної виплати, 

квартира є орендованою, а після, - може перейти у власність до орендаря. Отже 

таке поєднання принципів орендного житла та кредитування, дійсно могло дати 

поштовх до вирішення проблеми житлового забезпечення в Україні.  

Безумовно, при цьому однією з основних проблем є визначення 

параметрів щільності забудови для будівництва такими типами житлових 

будинків, та  часу інсоляції житлових кімнат «орендних квартир». Адже час 

інсоляції для готелів, та готельних апартаментів, як відомо не нормується.  

Можливе, як варіант, застосування для орендних будинків норми 

інсоляції, яка застосовується для гуртожитків, тобто інсоляція 60% житлових 

апартаментів в орендному будинку. 

Історичні відомості. 

Прибуткові будинки були ще в Стародавньому Римі, там вони 

називалися інсулами. На першому поверсі зазвичай розміщувалися магазини та 

інші установи, а на інших поверхах - квартири, які здавалися в оренду. 
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У XIX столітті такий тип нерухомості набув поширення в Європі, в тому 

числі в Російській імперії, та в Києві, зокрема. Вже в кінці XIX - початку 

XX століття до 80% міського населення у великих містах Російської імперії 

проживали саме в дохідних будинках. Призначалися вони для всіх соціальних 

верств. 

Кожен прибутковий будинок був налагодженим підприємством, про зміст 

якого мешканцеві не доводилося турбуватися. Його справа - платити, а найме 

двірника, водопровідника і золотаря (тобто асенізатора) господар. 

Завдяки наявності величезної кількості дохідного житла Російська імперія 

не знала багатьох соціальних проблем. Зокрема, військові, чиновники, взагалі 

всі служиві люди були мобільні. «Государеві» люди, отримавши призначення з 

одного міста в інше, отримували і підйомні - і незабаром в'їжджали в таку ж 

квартиру на іншому кінці країни. 

Крім того, за змістом дохідних будинків пильно стежили поліцмейстери, 

не допускаючи в них ні безчинств мешканців, ні свавілля господарів. Останні 

не мали права виселити добропорядного квартиранта без пояснення причин; 

єдиною причиною могла бути несплата. 

На початку радянського періоду прибуткові будинки в нашій країні були 

націоналізовані, у той час як у багатьох західних державах - наприклад, у 

Німеччині, Фінляндії та Швеції - цей бізнес як і раніше процвітає. 

У Німеччині, наприклад,  прибуткові будинки з'явилися наприкінці 

XVIII століття. Деякі приватні підприємці стали набувати або будувати будівлі 

на 6-20 квартир спеціально для того, щоб потім здавати їх в оренду. Таким 

способом люди забезпечували собі безбідну старість. 

Прибутковий будинок (Mehrfamilienhaus, MFH) - це житлова будівля на 

кілька квартир, призначених для здачі в довгострокову оренду (від півроку до 

десятків років). На відміну від апарт-готелю, тут не надається готельне 

обслуговування. Найчастіше будівлею володіє один власник, але іноді будинок 

може належати кільком фізичним або юридичним особам. 

Управляти прибутковим будинком можна самостійно або через 

спеціальну компанію. У Німеччині є фірми, які працюють саме з такою 

нерухомістю, - наприклад, Moll & Moll. 

У інвестицій в прибуткові будинки Німеччини багато плюсів: 

• стабільне економічне зростання; німецька економіка - найсильніша в Європі; 

• сильний попит на оренду: 57% німців воліють знімати квартири, а не 

купувати; 

• великий вибір дохідних будинків: на них припадає близько 30% всього фонду 

житла; 
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• розроблене законодавство: відносини між власником і квартиронаймачами 

чітко регулюються; 

• стабільні доходи: німці орендують одне і те ж житло в середньому по 

12 років; 

• інтенсивний ріст орендних ставок, що випереджає темпи зростання інфляції; 

• висока заповнюваність орендарями (90-100%). 

Прибутковий будинок - це вид комерційної експлуатації нерухомості, що 

займає нішу між готелем і власним житлом. Приміщення в ньому надаються у 

тимчасове володіння за договорами оренди. 

Відродження бізнесу дохідних будинків. 

В Україні поступово почав відроджуватися традиційний бізнес дохідних 

будинків, який був започаткований в кінці 19-го та початку 20-го ст. Зараз він 

виглядає інакше. Він стає все більш популярним, хоча не завжди під брендом 

«дохідний дім», а найчастіше - під іншими назвами: господарі воліють інші 

терміни - «Апарт-готель», «сервісні апартаменти» або просто «гостьовий 

будинок». Але суть від цього не змінюється: такий будинок будується або 

викуповується спеціально для здачі квартир в оренду.  

Будинок стає дохідним за двома схемами.  

Перша - новобудова: бізнесмен викуповує у будівельної компанії 

квартири в цілому будинку, секції або під'їзді (це більш поширене явище). 

Після чого робить ремонт, завозить в них меблі і починає здавати в оренду. 

Другий і більш популярний механізм зводиться до викупу у господарів квартир 

в існуючому будинку. 

Зазвичай підприємці вибирають для цього невеликі будови, частіше двох- 

і триповерхові, і дають ріелтору завдання розселити їх: запропонувати 

господарям інше, більш комфортне житло - обмін, або обмін з доплатою, або й 

просто викуп житла.  

Потім ріелтори збирають мешканців і обговорюють з ними варіанти 

розселення: пропонують квартири для переїзду і компенсації. Фактично 

будинок скуповують поквартирно. Якщо вдається домовитися з усіма, то 

господар вирішує, що далі робити з будівлею. 

Іноді його зносять і будують на його місці нове, але набагато частіше 

обмежуються капітальним, а то і частковим ремонтом. Часом надбудовують 

мансарду або просто перефарбовують фасад і роблять косметичний ремонт в 

парадних. Досить часто колишні квартири переоснащують під офіси, тому що 

ставки оренди вище, ніж по квартирах. 

Від моменту вирішення потенційного інвестора зробити будинок 

дохідним до заселення першого орендарів проходить близько 2,5 років: близько 

року йде у ріелторів на розселення мешканців, 1,5 року - на ремонт / 
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реконструкцію будівлі. Прибутковий будинок приносить дохід одному 

конкретному господареві. Але в усьому іншому найчастіше це звичайна оренда. 

Активно в останні роки розвивається елітний сегмент дохідних будинків. 

Правда, цей бізнес перебуває на межі з готельним, і його називають Апарт-

готельним. У Києві, наприклад, інвестори в першу чергу орієнтуються на 

центральну частину міста. 

Як і в класичних дохідних будинках,  до  набору приміщень та послуг 

обов'язково додаються: консьєрж, цілодобова охорона, прибирання 

апартаментів, надання питної води, кави та чаю, бездротовий інтернет, паркінг 

та ін. 

Отже, на даний час, розглядається два основних типи доходних будинків 

для розміщення орендного житла.  

1. Апарт-готель з житловими апартаментами (громадський будинок). 

2.  Житловий будинок, з квартирами, які здаються в оренду (житловими 

апартаментами).  

Основною відмінністю апартаментів в апарт-готелі від житлових 

апартаментів, є можливість кваліфікації житлових апартаментів, як 

квартир з відповідними нормативними вимогами до них, та можливість 

передачі у приватну власність саме такої квартири (житлового 

апартаменту).  

Наразі, створення ринку орендного житла є однією з головних реформ, 

здатних з одного боку позитивно вплинути на житлове забезпечення населення, 

а з другого боку зрушити від кризи загалом будівельну та супутні галузі 

економіки України. 

Основною задачею в частині архітектурно-планувальної організації 

орендного житла є визначення нормативних обмежень житлових 

апартаментів. 

1. Визначення нормативного часу інсоляції орендного житла.  

2. Визначення планувальних обмежень, щодо житлових апартаментів, як 

типологічної одиниці, яка лежить між житловим та громадським 

будинком. 

3. Визначення протипожежних та санітарно-епідеміологічних вимог. 

4. Визначення межі щільності забудови для орендного житла. 

При будівництві житлових будників з апартаментами, які призначаються для 

оренди необхідно визначити на рівні нормативної містобудівної документації 

межі щільності забудови.  

Наприклад, наразі в проекті ДБН «Планування і забудова територій» 

щільність забудови  обмежується такими показниками: граничні показники 

щільності населення мікрорайону слід розраховувати: верхній – 450 осіб/га, 
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нижній – 150 осіб/га. Розрахункові величини щільності житлового фонду 

мікрорайону та житлового району при житлової забезпеченості - 21,0 кв. 

м/особу – 27 кв. м./особу загальної площі.  

У разі формування житлових зон з переважним розміщенням житла з 

більшою площею квартир та розрахунковою житловою забезпеченістю 33-

36 кв. м загальної площі на 1 особу, з урахуванням стандарту житлової 

забезпеченості 33 кв. м, рекомендованого для країн Європейського Союзу, а 

також в умовах реконструкції, розрахункова щільність житлового фонду може 

бути перевищена, але не більш ніж на 25 %. При цьому, необхідно  

забезпечувати нормативні потреби у розміщенні озеленення, автостоянок та 

прибудинкових майданчиків на житлову одиницю.  

При цьому занзначеється, що величина щільності населення житлового 

мікрорайону може бути прийнята більше 450 осіб/га (у крупних та 

найкрупніших містах) при відповідному обґрунтуванні. 

Орендне житло може розміщуватись як в окремих будівлях так і в складі 

багатофункціональних комплексів. 

При цьому в складі таких багатофункціональних комплексів можуть буди 

включені такі типологічні одиниці, крім орендного житла (житлових 

апартаментів), як готелі, офісні приміщення, ресторани, кафе, торгівельні 

приміщення та інші приміщення громадського призначення. 

Згідно зі світовою практикою різні функції в таких комплексах, як 

правило, розподіляються по висоті, з розміщенням на різних групах поверхів. 

Так, наприклад, на нижніх поверхах розміщується готель, а на верхніх – 

житлові апартаменти. При цьому в такому випадку такі житлові апартаменті 

відносяться до класу прибуткового (комерційного).  

 

Одним з прикладів впровадження житлових апартаментів в 

багатофункціональному комплексі є Проектна пропозиція щодо розміщення 

багатофункціонального готельного комплексу «Кемпінскі-плаза готель» по 

вул. Лесі Українки в м. Києві. Розробка ТОВ «Архітектурне бюро 

«С. Бабушкін». В даному випадку житлові апартаменти за своєю планувальною 

організацією та загальною інфраструктурою комплексу можуть бути віднесені 

до комерційного класу з високим рівнем прибутковості, як такі квартири, що 

забезпечуються додатковим рівнем послуг. (рис. 1, 2, 3) 

Однак на даний час більш актуальним та поширеним є будівництво житлових 

будників з житловими апартаментами, які мають мінімальні параметри. Саме 

таке житло, як орендне може мати найбільш високий попит серед молоді. Як 

приклад цього,  - проектна пропозиція житлового будинку з апартаментами для  
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студентської молоді та молодих сімей. При цьому загальна площа однокімнтого 

апартаменту - 27 м2, двокімнатного - 51 м2. (рис. 4, 5, 6). 

 

Проектна пропозиція щодо розміщення багатофункціонального готельного 

комплексу «Кемпінскі-плаза готель» по вул. Лесі Українки в м. Києві. Розробка 

ТОВ «Архітектурне бюро «С. Бабушкін». 

 

 

 

Рис. 1. План готельного поверху. 
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Рис. 2. План поверху апартаментів. 
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Рис. 3. Багатофункціональний готельний комплекс «Кемпінскі-плаза готель» 

по бульв. Лесі Українки в м. Києві.  Розріз. 
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Рис. 4. План типового поверху 

апартаментів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. План двокімнатного 

апартаменту 
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Рис. 6. Приклади планування одно-двокімнатного трикімнатного 

апартаментів. 
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Окремою проблемою в проектуванні орендного житла є нормування 

інсоляційного режиму. 

На даний час нормативні документи не відрізняють  нормування інсоляції 

для одиниць орендного житла від звичайних квартир. 

Спеціалісти у галузі санітарії та гігієни житла, визначаючи нормативну 

тривалість інсоляції, справедливо вважають, що встановлена норма – 2,5 год 

неперервної тривалості інсоляції – це той науково обґрунтований оптимум, 

якого необхідно прагнути, щоб гарантувати охорону здоров’я мешканцям 

окремої квартири, з урахуванням теплової, психофізичної, бактерицидної й 

загально-оздоровчої дії променевої енергії сонця. З іншого боку, архітектори-

реставратори вважають, що в окремих випадках під час реконструкції цінної 

історичної забудови у центрі міста забезпечити 2,5 годинну тривалість 

неперервної інсоляції приміщень неможливо без "хірургічного" втручання у 

структуру житлової забудови. Вони намагаються відстоювати зниження 

нормативної інсоляції, з чим не завжди погоджуються санітарні установи. 

Згідно з нормами, "у гуртожитках повинні інсолюватися не менше 60% 

житлових кімнат". Однак треба зауважити, що на цю норму можна посилатися 

тільки під час проектування гуртожитків з тимчасовою формою проживання. У 

гуртожитках для сімейної молоді або в існуючих сімейних гуртожитках, де 

житло приватизоване, ця норма ставить мешканців у нерівні умови 

проживання. Тривале перебування у кімнатах гуртожитків, де не виконується 

норма інсоляції (або вона повністю відсутня), знижує опірність організму 

інфекції, що може погіршити здоров’я, насамперед дітей. 

При цьому як відомо, інсоляція готельних номерів в готелях не 

нормується.  

Однак, беручі до уваги, що орендне житло (житлові апартаменти), це така 

типологічна одиниця, яка знаходиться за своїми характеристиками на межі між 

громадською та житловою функціями, необхідно відрізняти нормування 

інсоляції житлових орендних апартаментів від звичайних квартир. Адже згідно 

з проектом Закону України «Про орендне житло», людина, яка проживає в 

житлових апартаментах не може мати права власності на дану житлову 

одиницю. 

Очевидно, що нормування інсоляції орендного житла залежить від 

терміну проживання на який розраховується той чи інший тип орендного 

житла. Тобто тут може бути взятий за основу норматив, який стосується 

гуртожитків, однак удосконалений обмеженнями  щодо терміну проживання та 

складу сімей, які беруть в оренду ті чи інші житлові апартаменти.  

Так можливо надати норматив в 60% приміщень, які інсолюються  
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2,5 години для одно-кімнатних апартаментів. А вже для дво-, та три-

кімнатних апартаментів застосовувати норматив, як для звичайних житлових 

квартир (100%).  

При цьому безумовно необхідно зазначити, що згідно з нормами DIN 

5034 інсоляція нормується, 1 годиною в одній кімнаті квартири (не розрізняючи 

кількість кімнат квартирі) на рівні підвіконня по вісі вікна на вуличній площині 

фасаду. 

Тобто держава повинна надати можливість власнику орендного будинку, 

забезпечуючи необхідний рівень інсоляції та освітленості житлових приміщень, 

мати можливість самостійно вирішувати співвідношення (вище мінімального, 

60%) апартаментів, які інсолюються до тих що не інсолюються нормативно. Та 

відкрито декларувати це на стадії проектування.  

Крім цього, інсоляція та освітленість квартир, таким чином, стане одним з 

факторів підвищення якості житла. Мова йде про те, щоб надати покупцеві та 

орендареві самому вирішувати, чи потрібна йому, квартира, в якій сонце 

світить дві або три години на день. Таким чином власник орендного будинку 

може диференціювати квартири за вартістю, надавши дані при здачі в оренду 

не тільки щодо загальною площі квартири, кількості кімнат, а ще й тих даних 

що стосуються інсоляції та освітленості приміщень. 
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Аннотация 

Проведенный анализ вопроса о принципах формирования и определения основных 

принципов архитектурно-планировочной организации жилых апартаментов, и арендного 

жилья. Определена актуальность внедрения строительства арендного жилья в Украине, как 

метод решения жилищной проблемы и формирование цивилизованного рынка арендного 

жилья. 

Ключевые слова: арендное жилье, жилой апартамент,  доступное жилье, аренда, 

плотность застройки, многофункциональный комплекс, инсоляция квартир. 

Summary 

The analysis of the issue of the definition and principles of the basic principles of 

architectural planning of residential apartments and rental units. Determined implementation of the 

relevance construction of rental housing in the Ukraine as a method of solving the housing problem 

and the formation of a civilized market rental units. 
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ДРУГИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ СВІТУ 

(частина 1, американські аеропорти) 

 

Анотація: в статті розглянуті проблеми формування та розвитку світових 

аеропортів у період з 1950 року до 1971 року. 

Ключеві слова: аеропорт, аеродром, аеровокзал, авіаційні пасажирські 

перевезення. 

Початок другого етапу розвитку аеропортів світу було зумовлено 

пожвавленням світової економіки після Другої світової війни. Це економічне 

підвищення різко збільшило потребу у пасажирських перевезеннях взагалі, та 

авіаційних перевезеннях з окрема. За великим рахунком це перший етап 

розвитку аеропортів та авіаційних перевезень коли з розваги та експерименту 

авіація перетворюється у повноцінного гравця на ринку світових перевезень. 

Перш за все зміни принципів у будуванні аеропортів відбувались завдяки 

змінам пасажирських літаків. Існуючий до того парк літаків не задовольняв ні 

за швидкістю, ні за місткістю, ні за рівнем комфорту. З середини 50 –х років з 

деяким часовим проміжком з’являються пасажирські літаки з газотурбінними 

двигунами: англійська «Комета», французька «Каравела», американський Боинг 

– 707, радянський ТУ – 104. Головними характеристиками цих літаків була 

швидкість до 800 км\год та місткість від 100 пасажирів та більше. 

Пасажиропотік в усьому світі за десять років з 1950 до 1960 років зріс у 4 рази 

та дорівнювався 122 млн. пасажирів на рік. Кількість пасажирів що 

обслуговувалась у великих аеропортах світу зросла зі 100 – 500 пасажирів у 

годину пік до 1500 – 3000 пасажирів, відповідно до 6 разів. Це спричинило 

справжній бум будівництва аеропортів та аеровокзальних комплексів по всьому 

світі. Добудовувались вже існуючи, та швидкими темпами будувались нові. 

Збільшення кількості рейс, розмірів літаків і як наслідок їх ваги, 

потребувало змін у загальний системі злітно-посадкових смуг кожного 

аеропорту виходячи з напрямку головних вітрів та наявності вільного території 
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забудови та її конфігурація. Відбувся перехід від овальних чи круглих, 

здебільшого ґрунтових злітних полів до чітко визначених бетонованих злітних 

смуг. Там де злітних смуг було декілька вони групуються попарно. Це система 

парно паралельних смуг або смуг які пересікаються.  

Розглянемо найбільш характерні тенденцій розвитку аеропортів цього 

періоду, на прикладі будівництва аеропортів у США. Розвиток аеропортів того 

часу у США відбувався дуже бурхливо: завдяки пожвавленню економіки, 

відсутності значних ушкоджень інфраструктури у наслідок Другої світової 

війни, наявність великого попиту як на внутрішні так і на зовнішні авіаційні 

перевезення. У цей період в США було побудовано велика кількість 

аеровокзальних комплексів та аеропортів, що до нашого часу є флагманами 

авіаційних пасажирських перевезень в світі. Найбільш цікавими є комплекси в 

аеропортах Вашингтон – Даллес, Нью-Йорк - Кеннеді та Ла Гардія, Чикаго – 

О’Хара, Бостон – Логан, Даллас – Лав-Філд, Лос-Анджелес, Атланта, Сан-

Франциско.  

Аеропорт Бостон почав свою роботу ще у 1923 році, на той час він мав 

назву поле Джерри. Після Другої світової війни аеропорт значно поширився (на 

7 км2) за рахунок сміттєзвалища у Бостонський гавані. В аеропорту склалась 

трохи не звична система посадкових смуг, поєднання як парно паралельних так 

і смуг що перетинаються. Також аеропорт відноситься до недуже поширеного 

типу коли його майже з усіх боків оточено водою. У 1952 р. аеропорт став 

першим в США що був пов’язаним з міським швидкісним транспортом. Це 

приклад розв’язання серйозної проблема що постала перед аеропортами того 

часу, збільшення аеропортів потребувало їх віддаленості від населених місць, а 

скорочення часу у повітрі робила не прийнятний збільшення його на землі. 

Також з самого початку цього періоду в американських аеропортах приділялась 

достатня увага розміщенню приватного автомобільного транспорту на території 

аеропорту. 

У 1956 р. аеропорт получив своє сучасне ім’я, було прийнято рішення про 

пере іменування аеропорту на честь героя Іспано-Американської війни генерала 

Едварда Лоуренса Логана, який народився у Південному Бостоні. 

З точки зору прийнятого архітектурного рішення аеровокзальний 

комплекс аеропорту Бостон – Логан є системою декількох окремих терміналів, 

що дозволяє працювати за децентралізованою схемою обслуговування 

пасажирів (тобто кожний рейс обслуговується окремо). Децентралізована схема 

обслуговування пасажирів майже з самого початку є для авіаційних перевезень 

пасажирів у США домінуючою. Це пов’язано з великим розвитком бізнесу у 

галузі авіаційних перевезень та майже повною відсутністю інвестиційного 

втручання з боку держави, тому кожний окремий крупний американський 
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авіаційний перевізник намагався збудувати у великих аеропортах власний 

термінал. Також характерною рисою цього аеропорту є дуже оригінальна вежа 

КДП, що нагадує велетенську браму. Приклад приділення особливої уваги до 

архітектурного образу вежі КДП є характерною рисою цього періоду, коли 

завдяки значному збільшенню території летовища, вежа по перше відірвалась 

від будинку аеровокзалу та стала значно вище, що спонукало архітекторів 

шукати цікавих архітектурних рішень. 

Будівництво Аеропорту Нью-Йорк – Кеннеді було розпочато у 1942 

році, не дуже амбіційно, під аеропорт було відведено 4 км2 ділянки поля для 

гольфу Айдлуайлд (англ. Idlewild). Назва цього поля стала першою назвою 

аеропорту: Аеропорт Айдлуайлд. Аеропорт розпочав роботу у 1947 році за 

контрактом з Управлінням транспорту Нью-Йорку та Нью-Джерсі. На 

будівництво було витрачено 60 мил. дол. У липні 1948 року його було пере 

іменовано у «Нью-Йоркський міжнародний аеропорт». Сучасну назву аеропорт 

отримав у 1963 р. через місяць по вбивству президента Дж. Ф. Кеннеді, новітній 

код – JFK. 

Аеропорт стрімко розвивався завдяки вдалому місцю знаходження, тому 

трохи пізніше було додатково виділено 16 км2 землі, що дало можливість 

додатково побудувати 8 терміналів, створивши характерний приклад 

децентралізованого обслуговування пасажирів, аеропорт став пунктом 

дислокації крупних тогочасних американських авіакомпаній: Pan Am, TWA, 

Eastern, National, Tower Air, и Flying Tiger Line. Ці термінали було побудовано 

між 1958 та 1971 рр. кожний термінал проектувався за кошти кожної авіаційної 

компанії, що намагалась створити як можливо більш комфортну та 

індивідуальну, не повторну будівлю. Аеровокзальний комплекс розташовано 

поміж двома парами злітно-посадкових смуг, ці пари одна до одної розташовані 

майже перпендикулярно. 

Термінал Пан Ам Уорлдпорт (англ. Pan Am Worldport), зараз термінал 

№ 3 було відкрито у 1962 р. його особливістю є велика еліптична покрівля, яку 

утримує 32 стовпи по периметру та система канатів. Дах більше площі будівлі 

що дозволяє накривати місця посадки. Також особливістю є наявність 

телетрапів.  

Термінал TWA Флайт Центр (англ. TWA Flight Center), зараз термінал 

№ 5 відкрито у 1962 р. арх. Ээро Сааринен, будівля романтичної стилістики є 

абстрактним символом польоту. Цей термінал є дуже невеличкою спорудою але 

його неповторний образ запам’ятовується назавжди. З 2008 р. в зв’язку з 

занепадом TWA термінал після реконструкції належить JetBlue Airways. 

Того часу у американських аеропортах вирішувалось багато нагальних 

потреб: збільшення місць стоянок літаків та їх максимальна наближеність до 
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терміналів та проблеми сортування багажу. Якщо у першому періоді розвитку 

аеропортів пасажири майже безперешкодно курсували пероном, то у другому 

періоді таке становище речей стало не прийнятним. При пожвавленню руху 

літаків на пероні пасажири наражались на небезпеку, тому постала задача, щоб 

пасажири оставались у приміщені терміналу, а літаки максимально 

наближались до будівлі. Це було вирішено завдяки проектуванню довгих 

посадкових галерей (фингерів) та телескопічних трапів. Також зі збільшенням 

обсягів пасажирських перевезень значною проблемою стало сортування 

багажу, була велика кількість помилок з місцем призначення, значний процент 

пошкодження та крадіжки багажу. Ця проблема в деякій мірі є наявною і зараз, 

але тоді вона мала майже катастрофічні розміри. Однією з причин була 

традиція покладена у наступному періоді, централізована реєстрація пасажирів 

(тобто усі наявні рейси разом), також не досконалість ручного сортування 

багажу, що вимагала велику кількість працівників цієї ланки, без усякого 

підвищення якості їх роботи. Спочатку багажні бирки різних рейсів мали різні 

кольори. Поступово ручне або механізоване сортування багажу стало 

переходити у на пів автоматизоване, а з розвитком перших ЄОМ у 

автоматизоване, звісно що флагманом цього процесу були американські 

аеропорти. 

Аеропорт Чикаго О’Хара було побудовано в 1942–43 роках, як завод 

авіаційно-виробничої компанії «Дуглас» під назвою «Сі-54 Скаймайстер». 

Місце було обране через близькість до міста і наявність транспортного 

сполучення. Завод площею 180 тис. м². потребував робочої сили другого за 

величиною міста країни разом із залізничним сполученням. У 1945 р. 

військовий контракт «Дугласа» закінчився й компанія вирішила будувати 

цивільні літаки, але винятково на західному узбережжі США. Після відходу 

«Дугласа» з аеропорту він дістав назву Польовий аеропорт Орхард, через 

населений пункт Орхард (англ. Orchard) поблизу нього. Дивний факт, що кодом 

аеропорту так і лишається оригінальний ORD попри його перейменування в 

1949. Того ж 1945-го року на аеропорт поклали око міські власті Чикаго. Від 

імені міста відповідальним за вибір місця для майбутнього летовища та його 

планування був Метью Лафлін Роквелл (1915–1988), правнук засновника 

Чикаго Метью Лафліна. Він і запропонував назвати його іменем Едварда 

О'Хари. На початку 1950-х перший міський аеропорт Чикаго - Мідуей вже не 

справлявся із навантаженням, на ньому не було змоги обслуговувати нове 

покоління турбореактивних літаків, тому було вирішено розбудовувати новий 

аеропорт, як головний міський аеропорт майбутнього. Комерційні польоти там 

розпочалися у 1955 р., у 1958 р. з’явився міжнародний термінал, у 1962 р. — ще 

один. В цьому аеропорту у перше була в ведена автоматична система 
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сортування багажу та телескопічні трапи для посадки пасажирів у літаки з 

другого рівня терміналу. Це стало значним проривом у розвитку пасажирських 

терміналів, літаки ставали вищими, також великий будівельний об’єм не міг 

розростатись тільки по поверхні, була потрібна оптимізація по рівням споруди 

як задля економії території так і задля розділення потоків пасажирів на два 

рівні, зазвичай першій рівень – прибуття, другий – відліт. 

Аеропорт Вашингтона було введено в експлуатацію у 1962 році, у 1984 

році його було названо на честь видатного американського політика Даллеса. 

Найбільш вартий уваги головний термінал що збудовано за проектом Ееро 

Саарінена у 1958 – 1962 роках. Ця видатна споруда є іншою метафорою 

польоту, будівля значно більша за термінал TWA у Нью-Йорку, тому образ геть 

інший, але дуже виразний та неповторний. Велика художня виразність та сила 

емоційного враження архітектури терміналів Саарінена значно відрізняється від 

техногенних та утилітарних будівель інших американських аеровокзалів. 

Будівництво аеропорту Торонто – Мелтон (Канада) було розпочато ще 

1937 році. Цікава споруда терміналу була побудована у 1957-1964 роках за 

проектом архітектора Джона Паркина. Це практично перший приклад 

вирішення компактного аеровокзалу з максимально можливим поєднання 

наземного та повітряного транспорту. Критий паркінг у 8 рівнів на 2500 місць 

для паркування приватних машин по периметру охвачує двох рівневі коло 

посадкових галерей. Головною перевагою цього рішення є велика кількість 

стоянок літаків у безпосередньої близькості до аеровокзалу та короткі шляхи 

руху пасажирів від паркінгу до літака. 
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ВПЛИВ ПОЛОЖЕННЯ ЯРУСІВ ПІДПІРНИХ СТІН В ПЛАНІ НА 

ВЕЛИЧИНУ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ТА ЗНАЧЕННЯ 

ЗГИНАЛЬНИХ МОМЕНТІВ 

 

Анотація: розглянуто роботу багатоярусних підпірних стін, за допомогою 

числового моделювання. Розв’язання задач виконано у плоскій постановці за 

допомогою методу скінченних елементів. Досліджено вплив зміни взаємного 

розташування ярусів підпірних стін в плані, а також їх взаємодія між собою. 

Визначені положення підпірних стін, які дозволяють зменшити витрати 

арматури. Приведено графіки зміни горизонтальних деформацій кожного з 

ярусів підпірних стін в залежності від їх взаємного розташування. Розв’язання 

ряду задач дало можливість аналізувати залежності між зміною взаємного 

положення ярусів у плані і напружено деформованим станом конструкції 

підпірних стін. 

Ключові слова: багатоярусна утримуюча конструкція, напружено-

деформований стан, числове моделювання, модель ґрунтового середовища. 

 

Постановка проблеми. Сучасна щільна забудова міста, змушує 

забудовника все частіше обирати ділянки зі складним рельєфом. Забудова 

подібних ділянок потребує попереднього захисту територій, і зведення 

зсувозахисних споруд. Дуже часто, саме зведення підпірних стін є найбільш 

затратною частиною будівництва, тому інженери намагаються зробити 

зсувозахисні споруди не тільки надійними, а й обрати таку конфігурацію 

підпірних стін, яка б дозволила найбільш раціонально використати відведену 

територію і водночас зменшити витрати на захисні споруди. Таким рішенням 

може бути терасування, використання декількох ярусів підпірних стін. Таким 

чином, кожна з підпірних стін сприймає не весь перепад ґрунту, а певну 

частину. Але при проектуванні ярусів підпірних стін необхідно врахувати, що 

кожен з них не працює окремо, а має взаємний вплив з іншими ярусами 

підпірних стін. Саме цей взаємний вплив ярусів і розглянуто в даній роботі. 

Формулювання цілей та завдання публікації. Враховуючи все описане 

вище розглянемо роботу кожного ярусу підпірних стін, що запроектовані для 

утримання спільного перепаду ґрунту, що розподілений між ними рівномірно. 

Визначимо, який з ярусів підпірних стін сприймає найбільший тиск ґрунту, а 

який є найбільш піддатливим, як впливає положення середнього ярусу в плані 

по відношенню до двох інших ярусів, на горизонтальні переміщення та на 
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зусилля, що виникають у палях підпірних стін. 

Огляд основних досліджень.  

Дослідження сумісної роботи ґрунту з утримуючими конструкціями 

передбачає вивчення і прогнозування поведінки ґрунту під дією різних 

факторів. Для вирішення подібних задач необхідно, визначити змінні фізичні та 

механічні властивості ґрунтів, які є наслідком їх геологічного формування, і 

одночасно, використовується математичний апарат суцільного середовища. 

Саме тому так звані, континуальні моделі ґрунтового середовища найбільш 

уживані в теперішній час, і реалізовані в різних розрахункових комплексах.  

На сьогоднішній день важливим є вибір моделі ґрунту, що буде коректо 

описувати сумісну роботу ґрунтового середовища та конструкцій, саме для тих 

видів навантажень та конструктивних особливостей споруд, які передбачені 

умовами роботи системи «утримуючи конструкції – ґрунтовий масив». Модель 

ґрунтового середовища, що була використана в розрахунках – модифікована 

модель Мізеса-Губера [1], що базується на дилатансійній теорії професора 

В. М. Ніколієвського [2]. Приріст деформацій, у цій теорії, складається з 

приросту пружних деформацій 
ê  та пластичних деформацій 

p̂  

 
pe

ˆ+ˆ=ˆ   (1) 

Зв’язок між приростами напружень ̂d  та приростами пружних 

деформацій 
ê  задається співвідношенням: 

 
e

ˆdĈˆd    (2) 

де Ĉ - тензор констант деформування, що обраховуються за формулою: 
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де E0 – початковий модуль пружності суцільного середовища; ν – коефіцієнт 

Пуассона; 
ijg   - метричний тензор. 

Для визначення приросту пластичних деформацій  використовується 

неасоційований закон пластичної течії. 

 
`ˆ

F
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 , (4) 

де d  – малий скалярний множник, що визначає абсолютну величину приростів 

пластичних деформацій; )( ijF   – пластичний потенціал. 

Теорія пластичної течії враховує траєкторію навантаження. 

Неасоційований закон пластичної течії передбачає, що поверхня пластичності, 

не співпадає з поверхнею пластичного потенціалу. В якості умови пластичної 
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течії f використовується критерій Мізеса-Губера, модифікований професором 

І. П. Бойко [1], для збільшення збіжності результатів моделювання із 

експериментальними даними у широкому діапазоні навантажень. 

Умова f=0 відповідає граничному стану, де f приймає вигляд: 

 














Pпри,0tgPT

Pпри,0tgT

f

mso

0msm





 (5) 

де Т – інтенсивність дотичних напружень, σm – гідростатичний тиск, ψ – кут на 

октаедричній площадці, τs – граничне значення інтенсивності дотичних 

напружень при відсутності гідростатичного тиску, Р0 – рівень гідростатичного 

тиску, що визначає перехід від конічної поверхні до циліндричної (Рис. 1.). 

 

Рис. 1. Поверхні пластичності для модифікованої моделі Мізеса-Губера 

В той же час, граничний рівень інтенсивності дотичних напружень Т не 

залежить від гідростатичного тиску σm., а непружні зміни об’єму, такі як 

дилатансія та контрактансія, - не спостерігаються. В зв’язку з цим на 

відповідній ділянці гідростатичної осі, при 0Pm   конічна поверхня 

навантаження змінюється циліндричною (рис. 1). Таким чином, модифікований 

критерій Мізеса-Губера приймає вигляд виразу (5). 

 

Рис. 2. Девіаторний переріз поверхні пластичності критерії: 

1 – Мізеса-Губера, 2 – Кулона-Мора, 3 – модифікований 
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Циліндрична форма поверхні текучості використана для опису, 

граничного стану ґрунту, коли переупаковка частинок майже завершилася і 

процес деформування дисперсного середовища стає подібним до роботи 

суцільного пружно-пластичного середовища. 

Для розв’язку задач нелінійного деформування ґрунту використовується 

дилатансійна умова проф. В.М. Ніколаєвського. Важливо відмітити що 

дилатансія це - непружна зміна питомого об’єму зернистого середовища, і 

відбувається в наслідок того що ґрунт складається з мінеральних часточок, які 

контактують між собою. Відповідно дилатансія геометрична, і може 

розглядатись в якості внутрішніх зв’язків на деформаціях. В якості пластичного 

потенціалу Ніколаевським використана наступна функція: [6]: 

 2

m

2 )H(tgTF   , (6) 

де Λ – коефіцієнт дилатансії ( при Λ<0  рівняння 6 в координатах (Т ,σm ) 

визначає еліпс, при Λ=0 - пряму, при Λ>0 – гіперболу), Н – граничний опір 

всебічному стиску. Але для побудови розрахункових співвідношень достатньо 

використати наступе співвідношення: 

   p

m

p d,d   , (7) 

де dε
p
 – приріст об’ємної пластичної деформації, χ – параметр зміцнення, dγ

p
 - 

приріст інтенсивності пластичних деформацій зсуву. 

В залежності від співвідношень щільностей ρi та ρcr, коефіцієнт дилатансії 

може бути додатним (при ρi>ρcr), що відповідає явищу дилатансії 

(розрихлення), рівним нулю, (при ρi = ρcr) – досягнення критичної щільності та 

від’ємним (при ρi < ρcr), визначає контрактансію (ущільнення). Таким чином, в 

процесі деформування ґрунту в межах дилатансійної теорії моделюється зміна 

таких взаємопов’язаних параметрів, як кут внутрішнього тертя та щільність в 

залежності від коефіцієнта дилатансії. 

Модифікована модель Мізеса-Губера використана у чисельному 

моделюванні випробувань паль на горизонтальне навантаження [5]. Результати 

чисельного моделювання показали високу збіжність з результатами натурних 

випробувань, і навіть на останньому етапі навантажень похибка була близько 

30%. Таким чином дана модель ґрунтового середовища використана при 

розрахунках підпірних стін. 

Вхідною інформацією при проектуванні підпірних стін зазвичай є 

загальний перепад ґрунту, який необхідно утримати, та відстань між верхнім і 

нижнім ярусами підпірних стін, тобто та частина ділянки що виокремлена 

генпланістами під зведення зсувозахисних конструкцій. Розглянемо роботу 

трьохярусної підпірної стінки у супіщаних ґрунтах.  
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Для визначення впливу положення ярусів в плані було вирішено 17 задач, 

відмінність задач між собою – різне положення середнього ярусу підпірних 

стін. Відстань між верхнім і нижнім ярусами для всього комплексу задач, L – 

стала величина. Тобто змінною, для задач, є відстань між верхнім і середнім 

ярусами підпірних стін. Кожна наступна вирішена задача змінює положення 

підпірної стіни на 1 м у бік нижнього ярусу. 

 

Рис. 3. Розрахункова схема, для визначення впливу взаємного положення ярусів підпірних 

стін в плані на напружено деформований стан системи «ґрунтовий масив- утримуючі 

конструкції», для супісків, при співвідношенні L=H 

 

Створено розрахункову схему трьох ярусів підпірних стін. (рис. 2) Кожен 

ярус підпірних стін має однакову жорсткість ЕІ та однаковий перепад ґрунту. 

Тобто, якщо загальний перепад ґрунту – Н, то величина перепаду ґрунту для 

кожного ярусу - Н/3.  

Для виключення впливу нашарувань ґрунту, підпірні стіни знаходяться у 

однорідному супіску, з наступними характеристиками: питома вага ґрунту, 

ɣ=20,2 кН/м3; коефіцієнт Пуассона, ν=0,3; питоме щеплення, С=15 кПа; кут 

внутрішнього тертя, ϕ=26 град; модуль деформації, Е=38 МПа. 

Нижче, наведено графіки значень горизонтальних переміщень голів паль 

при різних положеннях середнього ярусу в плані. Значення показані на 

графіках отримані, в результаті вирішення ряду задач з наступними вхідними 

даними: H=L=18м, палі підпірних стін – буронабивні, діаметром 820 мм, 

розташовані з кроком1 м. Поетапно, змінюючи положення середнього ярусу 

кроком 1м, для вирішення кожної наступної задачі, отримаємо 17 положень 

середнього ярусу і відповідно відстань між верхнім та середнім ярусом 
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змінюється в межах від 1 до 17 м (або від 1/18L до 17/18L). 

Отримані дані показали, що при значеннях х=10/18…17/18 (див. рис.2) 

приріст горизонтальних переміщень верхнього ярусу підпірних стін майже 

відсутній, а наближення середнього ярусу до верхнього в межах значень х від 

10/18 до 1/18 показало збільшення деформацій верхньої підпірної стіни на 68%. 

Це зумовлено тим, що при наближенні середнього ярусу до верхнього об’єм 

ґрунтового масиву, що утримує верхню підпірну стінку зменшується, і 

напруження перерозподіляються нижче по схилу.  

 

Рис. 4. Переміщення голів паль кожного ярусу підпірних стін в залежності від їхнього 

взаємного положення в плані, для супісків, при співвідношенні L=H 

 

Для середнього ярусу підпірних стін, його положення на відстані 

6/18L…10/18L майже не впливає на власні горизонтальні переміщення. 

Максимальні значення горизонтальних переміщень для цього ярусу підпірних 

стін отримані при максимальному його наближенні до нижньої підпірної стіни. 

Різниця між максимальними і мінімальними значеннями горизонтальних 

переміщень для середнього ярусу складає 58%.  

Найменший вплив від положення ярусів на горизонтальні переміщення - 

для нижнього ярусу підпірних стін. Коли середній ярус розташований на 

відстані 1/18L…6/18L, горизонтальні переміщення нижнього ярусу майже не 

змінні. Але, поступове наближення середньої підпірної стіни до нижнього 

ярусу призводить до зростання горизонтальних переміщень до 54%. 
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Рис. 5. Згинальні моменти для кожного ярусу підпірних стін в залежності від їхнього 

взаємного положення в плані, для супісків, при співвідношенні L=H 

 

Характер зміни згинальних моментів для верхнього ярусу підпірних стін 

(рис. 4) подібний до характеру зміни горизонтальних переміщень для цього 

ярусу: при значеннях х=10/18…17/18 значення згинальних моментів не 

змінюється, а наближення середнього ярусу до верхнього в межах значень х від 

10/18 до 1/18 показало зростання зусиль у палях верхньої підпірної стіни на 

78%. Тобто, якщо необхідно зменшити значення згинальних моментів, або 

горизонтальні переміщення верхнього ярусу підпірних стін, важливо розуміти, 

що зміна положення середнього ярусу, майже не впливає, а ні на згинальні 

моменти, а ні на горизонтальні переміщення, коли середній ярус знаходиться на 

відстані більше ніж 0,5L від верхнього. 

Мінімальні значення згинальних моментів у палях середнього ярусу 

виникають, коли він розташований рівно по середині між верхнім і нижнім 

ярусами в плані. Максимальні значення згинальних моментів для середнього 

ярусу підпірних стін, як і у попередньому комплексі задач виникають коли цей 

ярус розташований максимально близько о верхнього. 

Накопичення напружень із розробкою котловану зумовлює те, що у 

більшості випадків положення середнього ярусу максимальні згинальні 

моменти виникають у нижній підпірній стінці. Зусилля, що виникають у палях 

нижньої підпірної стінки поступово зростають по мірі наближення до неї 

середнього ярусу підпірних стін. Різниця між максимальним і мінімальним 

значеннями згинальних моментів при різному положенні середнього ярусу 

складає 48%.  

З метою визначення найбільш раціонального положення підпірних стін у 

плані, з точки зору витрат арматури, значення згин моментів всіх ярусів були 
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складені і побудовано інтегральний графік залежності між значеннями 

згинальних моментів і положенням середнього ярусу в плані (рис. 5.). 

 
Рис. 5. Графік залежності інтегральних значень згинальних моментів 3-х ярусів підпірних 

стін від розташування середнього ярусу у плані, для супісків, при співвідношенні L=H 

 

Відповідно до отриманого графіку (рис. 5) мінімальна сума згинальних 

моментів для трьох ярусів підпірних стін відповідає положенню середнього 

ярусу при х=10/18 (рис. 1). Також, якщо розділити загальну відстань між 

ярусами підпірних стін, L на 3 рівні часини, то найменші сумарні зусилля для 

трьох ярусів виникають, коли середня підпірна стіна розташована в межах 

другої третини.  

Побудова графіку залежності інтегральних значень згинальних моментів 

3-х ярусів підпірних стін від розташування середнього ярусу у плані показала, 

положення середнього ярусу при якому сума згинальних моментів всіх ярусів – 

мінімальна. За отриманим графіком видно, що розташування ярусів у плані 

впливає на зусилля, що виникають у всіх ярусах підпірних стін і правильний 

вибір цього розташування дозволяє зменшити витрати на армування паль біля 

2-х разів. При співвідношенні L=H у супіщаних ґрунтах різниця між 

максимальною і мінімальною сумою згинальних моментів складає 53%. 

 

Висновки.  

1. Використана модель, що базується на теорії пластичної течії, 

забезпечує врахування характеру навантажень і дозволяє прийняти раціональну 

конструкцію підпірних стін. 

2. За даними числового експерименту виявлені і зони розташування 

середнього ярусу підпірних стін, коли фіксуються максимальні згинальні 

моменти які виникають у нижній підпірній стінці і максимальні горизонтальні 
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переміщення – у верхній.  

3. Розроблена методика забезпечує виявлення зони максимальних 

моментів, а за їх значенням обирається раціональне положення утримуючих 

конструкцій, що дозволяє зменшити витрати арматури до 2-х разів.  
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Аннотация 

Рассмотрено работу многоярусных подпорных стен, с помощью 

численного моделирования. Решение задач выполнено в плоской постановке, с 

помощью метода конечных элементов. Исследовано влияние изменения 

положения ярусов в плане, а также их взаимодействие между собой. 

Определены положения подпорных стен, которые позволяют уменьшить расход 

арматуры. Приведено графики изменения горизонтальных деформаций каждого 

из ярусов подпорных стен в зависимости от их взаимного расположения. 

Решение ряда задач дало возможность проанализировать зависимости между 

изменением взаимного положения ярусов в плане и напряженно-

деформированным состоянием конструкции подпорных стен.  

Ключевые слова: многоярусная удерживающая конструкция, 

напряженно-деформированное состояние, численное моделирование, модель 

грунтовой среды. 
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Annotation 

The work of multi-level retaining walls is considered using numerical 

simulation. All calculations, which are described in this article, are made in a flat 

setting, using the finite element method. The influence of the changing the position of 

the levels in the plan, and the way in which their location affects the operation of 

each tier are investigated. The positions of the retaining walls that allow to reduce the 

expenditure of reinforcement are determined. Graphs of changing horizontal 

displacement of each of the levels of retaining walls are shown, depending on their 

mutual arrangement. The solution of a number of tasks made it possible to analyze 

the relationships between the changing the mutual position of the longlines in the 

plan and the stress-strain state of the retaining wall construction. 

Key words:  multi-level retaining structure, stress-strain state, numerical 

simulation, soil model. 
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Шановні науковці!  

В Київському національному університеті будівництва і архітектури 

видаються науково-технічні збірники „Містобудування та територіальне 

планування” (відповідальний редактор професор Осєтрін М.М.) і „Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування” (відповідальний редактор професор 

Дьомін М.М.), які визнані ВАК України, як наукові фахові видання України, в 

яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук.  

Випуски збірників в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та 

організації згідно вимог ВАК України до розсилки авторефератів дисертацій, в 

бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних організацій, 

вищих навчальних закладів освіти в яких ведеться підготовка фахівців за 

напрямами „Архітектура” та „Будівництво”, а також окремим провідним 

фахівцям вказаних напрямів, які є членами спеціалізованих вчених рад по 

присудженню наукових ступенів. 

Збірники видаються за рахунок коштів авторів та спонсорів.  

 

Вимоги до статей. 

Рукописи статей, що подаються до нашого збірника, повинні бути 

оформленні на аркушах формату А4 з полями: верхнім - 25 мм (для розміщення 

в подальшому колонтитулу), боковими і нижнім - 20 мм (для зручності 

виготовлення макету і розмножувальних матеріалів). Вони подаються 

українською або російською мовами у відповідності до вимог, викладених в 

постановах президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3 „Про публікації 

результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 

та їх апробацію” та від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, в електронному виді та 

відповідно у роздрукованому вигляді на аркушах формату А4 (без нумерації 

сторінок (для великих статей можлива нумерація на звороті роздруківки) та 

обов’язково з підписом автора (ів) на останній сторінці), в текстових 

редакторах типу Word шрифтом Times NR Cyr 14 p., який повинен бути 

відформований в межах формату 245х170 мм з інтервалом 18 пт. (набирається в 

позиції "точно"); 

Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК (Універсальної десятинної 

класифікації), який розміщується в лівому верхньому куті. Прізвища авторів та 

їх відповідні ініціали, титули і звання, повну назву організації (закладу), 

електронна адреса , orcid.org слід розміщувати з правого боку. 

Заголовок набирається великими буквами, жирним шрифтом, того ж 

розміру (14 p.) і форматується по центру. Над заголовком і під ним 

пропускається один рядок. 

Потім після заголовку і підзаголовних даних розміщують анотацію на 

мові тексту матеріалу, що публікується. Далі через один рядок перед текстом 
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наводять ключові слова, які вибирають з тексту цього матеріалу і виділяють 

поліграфічними засобами (бажано курсивом того ж шрифту). 

По тексту статті повинно бути чітко видно стан проблеми, її актуальність 

і новизна, особистий вклад автора (авторів) в це дослідження. Якщо 

передбачається публікація матеріалу частинами в декількох випусках збірника 

то кожну частину слід завершувати поміткою „Продовження (закінчення) 

буде”. На сторінках з початком кожної наступної частини матеріалу, що 

публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом роблять помітку 

„Продовження (закінчення)” та вказують номер (и) випуску (ів) видань, в якому 

(їх) були надруковані попередні частини цього матеріалу. 

Рисунки та формули повинні бути вмонтовані в її електронний текст по 

місцю автором і чітко читатись в форматі сторінок збірника (фактично на 

аркуші формату А5 після відповідного зменшення тексту на форматі А4). 

Після тексту статті повинно бути розміщено пристатейні бібліографічні 

списки у відповідності до ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 

7.34-81, ГОСТ 7.40-82. 

Бібліографічні записи в пристатейних бібліографічних списках повинні 

бути пронумеровані. 

Після бібліографічного списку необхідно розмістити прізвища авторів та 

їх відповідні ініціали, титули і звання, повну назву організації (закладу), назва 

статті анотації та ключові слова на англійській мові та ще на одній з мов, що не 

відповідає мові оригіналу статті – російській або українській. 

До матеріалів статті необхідно додавати авторську довідку (вказати місце 

роботи чи навчання, посаду, наукові ступені та вчені звання, контактні 

телефони, почтову адресу для переписки, при можливості „Email”) та 

рекомендацію наукового підрозділу, де підготовлена стаття, у вигляді витягу з 

протоколу засідання, на якому вона розглядалась, завіреного керівництвом та 

печаткою закладу, для опублікування у відповідному науково-технічному 

виданні. 

За зміст статті несуть відповідальність автор та науковий підрозділ, який 

рекомендував її для опублікування. Рецензент статті (призначається 

редколегією) несе моральну відповідальність за рекомендацію статті до друку. 

 

Контактні телефони: 

Збірник „Містобудування та територіальне планування”: 

відповідальний секретар, доцент кафедри міського будівництва КНУБА 

Чередніченко Петро Петрович – робочий тел. 24-15-543 та 245-42-04; 

мобільний –067-442-13-36 (він же відп. секретар збірника „Містобудування та 

територіальне планування”). 

 

Збірник „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”: 

заступник відповідального редактора, доктор архітектури, профессор, завідувач 

кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА Товбич Валерій 

Васильович – робочий тел.  245-48-40; мобільний –067-442-77-45. 
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CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ  
 
 

Науково-технічний збірник 
 
 

Випуск 48 
 
 
 
 
 

Має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в 
Державному комітеті інформаційної політики України (серія КВ № 2649 від 16 червня 
1997 року). 

Визнаний ВАК України, як наукове фахове видання України, в якому можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата архітектурних та технічних наук. (Постанова президії ВАК України 
від 14 квітня 2010р. №1 – 05/3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адреса редколегії: 03037, м.Київ-37, Повітрофлотський пр., 31. КНУБА. 
Тел. 245-42-04. 
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