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ЛЕВІТАН ЯКІВ БОРИСОВИЧ 

(1936-2006) 
 

 26 серпня 2006 року пішов з життя  Яків Борисович Левітан. 
Мине багато років, але його ім’я будуть згадувати завжди, тому що він не 

тільки був висококваліфікованим транспортником-містобудівником, але і 
яскравою особистістю, яка своїм талантом допомагала вирішувати 
найскладніші містобудівні задачі та суто особисті життєві проблеми тих хто до 
нього звертався за порадою. На звертання допомогти, від нього завжди була 
надана корисна допомога. Він пройшов нелегкий, але яскравий життєвий шлях, 
який буде згадуватись ще багато років. 

Народився Яків Борисович 4 вересня 1936 року в м. Орша  (Білорусь) в 
родині службовця. З 1944 року його родина переїхала до м. Києва, де в 1954 
році Яків Борисович закінчив середню школу. В 1955 році він вступив на 
навчання в Челябінський політехнічний інститут, який закінчив у 1960 році за 
фахом «Міське будівництво та господарство». В інституті вибрав на все життя 
для себе фаховий шлях – «міський транспорт» і ніколи не змінював своєму 
напряму фахової діяльності. 

Після закінчення навчання в інституті, розпочав свою трудову діяльність 
за фахом в інституті «Челябінськміськпроект». 

В 1962 році Яків Борисович поступив на роботу в Київський проектний 
інститут «Київпроект» (нині ВАТ «Київпроект»), в якому віддав майже 45 років 
трудового життя на покращення транспортної інфраструктури м. Києва. 

Працюючи в управлінні генерального плану ВАТ «Київпроект», він набув 
високу кваліфікацію як фахівець і пройшов шлях від інженера-проектувальника 
до начальника відділу транспорту. Безпосередньо його знання, талант були 
реалізовані у розробці трьох генеральних планів м. Києва 1967-го, 1986-го та 
2004 років; комплексних схем розвитку всіх видів транспорту м. Києва 1975-го, 
1992-го та 2005-го років; проектів планування таких районів столиці, як 
Оболонь, Троєщина, Позняки, Осокорки, Поділ та багато інших. Дуже суттєвим 
був його вклад в техніко-економічні обґрунтування та проекти будівництва в 
Києві: Південного мостового переходу через р. Дніпро, станції «Театральна» 
Сирецько-Печерської лінії метрополітену, Майдану Незалежності, площі 
Перемоги, Московської площі, окремих магістралей міста, розробці схеми 
організації дорожнього руху в центральних районах м. Києва. 

Він приймав участь у розробці конкурсних проектів планування та 
забудови загальноміських центрів Києва, Харкова, Миколаєва, Єревана, 
Новгорода; концепції розвитку метрополітену у столиці Болгарії м. Софія. 
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Досвід і його висока професійна ерудиція були використані в період 
роботи урядової комісії з відновлення вірменського міста Спітак, яке було 
зруйноване під час землетрусу. 

Понад 30 років Яків Борисович вів викладацьку та науково-дослідну 
роботу на кафедрі міського будівництва в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури (бувшому КІБІ). Як член Державної 
екзаменаційної комісії, а в окремі роки і в якості її голови, атестував багатьох 
майбутніх фахівців зі спеціальності «Міське будівництво та господарство», 
керував розробкою курсових і дипломних проектів за реальною тематикою, 
опублікував понад 20 наукових статей у галузі містобудування та розвитку 
транспортних систем, надавав консультативну допомогу аспірантам і 
докторантам. Він приймав активну участь в роботі нашого науково-технічного 
збірника. 

Високий професіоналізм і вагомі досягнення Якова Борисовича в галузі 
містобудування визнані не тільки в Україні та теренах колишнього Радянського 
Союзу, а й визнане в багатьох країнах Азії, Америки та Європи. Його було 
обрано членом Президентської Ради національної спілки архітекторів України, 
член-кореспондентом Української Академії архітектури, професором 
Московського відділення Міжнародної Академії архітектури. Він став 
лауреатом Державної премії Ради Міністрів СРСР 1971-го та 1989-го років, 
лауреатом Державної премії України 2004 року в галузі архітектури за 
розроблення Генерального плану м. Києва до 2020 року, а в 1996 році 
удостоєний почесного звання «Заслужений працівник транспорту України». 

Мав Яків Борисович і високі організаційні здібності. Як керівник відділу 
транспорту ВАТ «Київпроект», понад 40 років він формував колектив, який 
професійно і вчасно вирішував і вирішує дуже складні завдання, що стосуються 
удосконалення розвитку транспорту в м. Києві. Він багато піклувався за 
кожного працівника свого відділу. По життю Він був надійним партнером у 
співпраці та щирим до своїх друзів. 

Вклад Якова Борисовича в розвиток містобудівної науки і практики 
величезний, тому що він як особистість, як фахівець був – видатний. Таким він 
і залишиться назавжди в нашій пам’яті. 
 

М.М. Осєтрін відповідальний редактор збірника “Містобудування та     
                 територіальне планування“, к.т.н., професор, проректор КНУБА 
М.М. Дьомін завідувач кафедри міського будівництва КНУБА, доктор  

                           архітектури, професор, заслужений архітектор України, член-                   
                            кореспондент АМ України 
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БОРИСУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ СОЛУСІ – 60! 
 

 1 листопада 2006 року члену редколегії нашого збірника. доктору 
біологічних наук, професору кафедри міського будівництва Київського 
національного університету будівництва і архітектури Борису Володимировичу 
Солусі виповнюється 60 років.  
 Народився він в1946 р. в м. Києві в сім’ї науково-технічних працівників.  
 В 1971 р. Закінчив  Київський політехнічний інститут за фахом інженер-
електроакустик. З 1972 р. працював в Інституті зоології АН України. Після 
закінчення аспірантури в 1975 р., захистив кандидатську дисертацію за 
спеціальністю “зоологія”. Після закінчення докторантури в Інституті 
еволюційної екології та морфології тварин АН СРСР (м. Москва) в 1987 р., 
захистив докторську дисертацію за спеціальністю “нормальна фізіологія”. 
 З 1988 р. є головним науковим співробітником Державного НДІ теорії історії 
архітектури та містобудування Держбуду України. Основну роботу суміщає з 
викладацькою. Читає лекції з міської екології на кафедрі міського будівництва 
КНУБА. В 2002 р. йому присвоєно звання професора кафедри міського 
будівництва. 
 Основна його наукова спеціалізація: системи екологічного моніторингу 
(СЕМ) м. Києва, Київської та Львівської областей, поводження з 
радіоактивними відходами (РАО), розробка центру по переробці і захороненню 
РАО, міська екологія (один із розробників ДБН “Оцінка впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС)”). Він автор більш ніж 100 статей, 2 монографій, 1 
навчального посібника (“Міська екологія”) та 1 посібника по розробленню 
матеріалів ОВНС (частина ІІ), методичних матеріалів до навчальних курсів 
“ОВНС проектувальної діяльності”. 
 Він виконує також роботи містобудівного, екологічного та санітарно-
гігієнічного напрямку в області нормування і проектування. Науковий керівник 
по розробці спеціальних розділів проектів “Оцінка впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС)”. Керує дипломним проектуванням  та підготовкою 
кандидатів наук. Приймає участь в роботі спеціалізованої вченої ради по 
присудженню наукових ступенів доктора наук при КНУБА. Є член-
кореспондентом Української екологічної академії наук (1993 р.) та Української 
академії архітектури (1994 р.). 

Наші Вам, Борисе Володимировичу, найкращі побажання, міцного 
здоров’я, щастя, нових успіхів. І хай Вам щастить! 

 
                                            Редколегія збірника, кафедри міського  

                                                         будівництва та міського господарства КНУБА 
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УДК 72.01: 725                                                                     Абдулбахи Морадшелех 
 

КАРАВАН-САРАИ: К ИСТОРИ РАЗВИТИЯ. 
 

Персия (ныне Иран) - одно из древнейших государств Западной Азии, 
крупнейшее исламское государство с древней историей, самобытной культурой 
и своеобразной архитектурой. Территория Ирана является одним из 
древнейших  центров возникновения  высокоразвитой цивилизации, что 
обусловливает постоянный интерес к его загадочной истории, культуре и 
архитектуре. 

Значительное место в архитектуре страны занимают гражданские здания 
(около 80% от общего объёма строительства). Особое внимание в Иране 
уделяется малоэтажному жилищу, медресе, мечетям с минаретами, рынкам, 
караван-сараям. Но так сложилась история развития иранской архитектуры, что 
медресе и караван-сараи являются наиболее яркими образцами персидского 
зодчества, оригинальными типами общественных зданий, на  основе которых 
ещё со времён глубокой древности формировались кочевые поселения, города 
и, в последствии, современные огромнейшие мегаполисы. При этом именно 
караван-сараи, служившие в пустыне своеобразным “маяком” для усталого 
путника, является едва ли не древнейшим (после жилья) архитектурным 
объектом. 

Первые караван-сараи были созданы очень давно и размещались на 
транспортных артериях, в т.ч. и на оси Великого Шелкового Пути. Через 
территорию Персии проходили маршруты многих караванов, которые 
требовали многочисленных привалов. 

В караван-сарае путешественник мог отдохнуть. Там он мог получить 
необходимую защиту для себя, своих животных, и всего каравана. Там 
продавались и покупались необходимые в пути вещи. Караван-сараи 
постепенно обстраивались зданиями и сооружениями иного назначения: 
медресе, мечетями, базарами и становились центрами общественной жизни. 

Таким образом, места первоначального приюта путешественников 
превращаются сначала в небольшую надежную крепость, а после (VII-IХ вв.) в 
важный элемент общественно-административных центров больших городов. В 
результате в Х-ХIV в.в. были созданы целые комплексы, включающие в себя 
различные по значению здания (комплекс караван-сарай, медресе, мечеть, 
рынок и т.п.). 

     Первые караван-сараи появились в хахамэнэшинанский период (VI-IV в. 
до н.э.).Тогда было построено около 110 караван-сараев, из которых ни один не 
сохранился до наших дней. Они имели очень простую форму. Позже, в 
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эшканский период (ІІI в. до н.э - ІІІ в.в.), тоже строились караван-сараи из 
хешта – кирпича-сырца – с айваном и хайятом, имевшие в плане форму 
квадрата или прямоугольника. В сасанидский период (III-VII в.в.) было 
построено очень много караван-сараев, многие из которых, например Дир-
Гечин и Робад-Ануширвани, сохранились до наших дней. Караван-сараев 
исламского периода (VII- IХ в.в.)сохранилось мало, хотя их строительство 
считалось благим делом и обязанностью государства, поскольку содействовало 
развитию торговли и путешествий. Самый старый караван-сараи газнавийского 
периода (X-XII в.в.) – Робад-Махи.  

     К сельджукскому периоду (XI-XII в.в.) относится тип четырехайванного 
караван-сарая. В это время государство содействовало строительству караван-
сараев, причём очень ценилась их красота.Самый известный сельджукский 
караван-сарай – Робад-Шареф. В ильханский и тимурский период (XIII-XVI 
в.в.) появилось много караван-сараев разных типов и форм, в том числе 
полигональные (многоугольные). При Тимуридах из-за общей османской 
угрозы наладились контакты с Европой, даже Марко Поло осуществил свое 
путешествие по великому шелковому пути, изобиловавшему такими караван-
сараями, как Маренд, Джульфа, Сарчем-Азербайджан, Энджире-Еазд, 
Сепендже-Хорасан. Сефевидский период (XV-XVIII в.в.)  - поистине золотой 
век караван-сараев, наибольшего разнообразия их форм и совершенства 
конструкций, внутреннего убранства и отделки. 

Караван-сараи обеспечивают путешественникам отдых, прием пищи, 
молитву, возможность общения и беседы, содержание скота, хранение товаров, 
их покупку и продажу,защиту караванов от разбойников, смену утомившихся 
лошадей и т.п. 
          Из-за необходимости защиты караван-сараи были обнесены мощной 
стеной и обычно имели только один въезд. Вход в жилые помещения 
устраивался через сени, где для сохранения тепла в жилье располагались 
животные и товары. 

Караван-сараи планировались с большой функциональностью и с учетом 
климатических условий. В центре их обычно находился большой двор-хайят с 
загрузочной  площадкой. Жилые помещения, которые ориентировались на 
наиболее  комфортные румбы, постоянно усовершенствовались и постепенно 
достигали уровня обслуживания современных восточных гостиниц и 
европейских постоялых дворов. 

Караван-сараи, строившиеся в городах, были двухэтажными, загородные 
- одноэтажными с высокой обзорной башней. В структуре караван-сарая 
самыми важными были комнаты отдыха, смежные с иванче - внутренними 
галереями- лоджиями, открытыми в хайят. Помещения для животных были 
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смежными с жилыми, что в холода помогало беречь тепло. Рахро - коридоры, 
соединявшие помещения для людей и животных, были коммуникационными 
осями здания, на которые нанизывались все помещения.  

В тёплую погоду животные и путешественники могли ночевать прямо в 
хайяте. Торговые помещения -  магазэ, размещались возле входа. На  главной 
оси здания на втором этаже над входом обычно располагались роскошные 
апартаменты шах-нешинха, которыми пользовались государственные 
чиновники, богатые купцы и караванщики, чтобы иметь возможность 
наблюдать входящие и выходящие караваны. Важными элементами помещений 
были бад-гиры, осуществлявшие естественную вентиляцию. В холодных 
районах печи выполнялись так, чтобы обогревать и людей, и скот.  

Вход устраивался посредине фасада, между двумя башнями (позже - 
минаретами). Возле входа или на углу хайята размещалась специальная 
комната – отаг-пастаран (караван-сардар), где проживал начальник караван-
сарая. В углу здания, под башней устраивались санузлы.Угловое размещение 
санузлов характерно также и для медресе, и для мечетей. В центре хайята 
обычно располагался аб-энбар – подземное помещение с цистернами для 
хранения воды.    

Караван-сараи в центральной исторической части Ирана подразделяются 
на несколько видов: новые караван-сараи (часто круглые в плане), 
полигональные (многоугольные) караван-сараи с хайятом, караван-сараи с 
двумя айванами,караван-сараи с талар-колоннами, караван-сараи с четырьмя 
айванами,другие типы. 

Караван-сараи в холодных горных районах отличаются более толстыми 
стенами, отсутствием хайята и куполов. Часто караван-сараи имеют 
двухскатные и четырехскатные покрытия для лучшего удаления влаги и снега с 
крыши. Их могли строить, примыкая к отвесному горному  склону, для защиты 
от ветра (например - караван-сараи Шябли в Азербайджане и Гедук в Фируз-
Кух). Для сохранения тепла в помещениях в холодное время года караван-сараи 
в северных районах Ирана имеют компактное (точечное) планировочное 
решение, где помещения имеют много смежных стен.  
          Караван-сараи массово строились вблизи морей на севере (Прикаспий) и 
на юге Ирана (Оманский и Персидский заливы). Погода здесь более мягкая и 
комфортная и отличается сухим влажным климатом. Зима здесь практически 
отсутствует. Круглый год здесь тепло и достаточно осадков, чтобы интенсивно 
развивалось сельское хозяйство. 
          Доставка специй и другой сельскохозяйственной продукции на рынки 
больших городов всего мира на протяжении тысячелетий осуществлялась 
караванными путями. Караван-сараи возле Персидского залива строились на 
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каменном основании, без хайята и имели в плане форму прямоугольника 
(квадрата) с внутренним коридором в форме креста и комнатами по периметру. 
Примером может служить караван-сарай Гале-Пахлу на западе от г. Бендер-
Аббаса, где входы устраивались с четырех сторон и все комнаты имеют 
широкие окна, ориентированные на юг (юго-восток) и открывающиеся наружу 
для лучшей вентиляции, аэрации и инсоляции. 
          Южные постоялые дворы отличались наличием внутреннего двора 
(хайята с фонтаном) и летних помещений для моления (совершения намаза) и 
приема пищи. Это могли быть внутренние галереи, коридоры, вокруг которых 
по периметру размещались основные помещения. Планы караван-сараев почти 
всегда симметричны и имеют прямоугольную или полигональную 
(многоугольную) форму (чаще всего восьмигранник). В хайят выходили по 
одному, два или четыре айвана. В караван-сараях с двумя айванами айваны 
располагались один против другого по главной оси здания. Караван-сараи с 
четырьмя айванами очень распространены и разнообразны по внутреннему 
оформлению и декорированию. Айваны  в них располагались посредине  стен  
на  осях  хайята  здания  (караван-сарай  Диргечен возле г. Тегерана). Караван-
сараи с колоннами и внутренними аркадами имели просторные открытые 
помещения для животных (караван-сарай Хатун-Абат и Аскарабат возле г. 
Тегерана).  

Так называемые новые караван-сараи сефевидского периода  зачастую 
имели форму круга в плане с многоугольным хайятом внутри, но это скорее 
дань моде и результат поиска новых композиционных форм и решений в 
архитектуре (караван-сарай  Гандж-Али-Хан в г. Йезде. 
 Также существует большое количество разнообразных  караван-сараев, не 
поддающихся классификации и не принадлежащие к определенному типу, 
поскольку  размещались  в  приспосабливаемых  зданиях  (караван-сарай  
Бистун  возле г. Бахтарана и караван-сарай  Наре в иранском Азербайджане).  
           Как правило, караван-сараи, в отличие от жилых сооружений 
(комплексов) сейчас не строятся. Но сохранившиеся до нашего времени 
караван-сараи при реконструкции и модернизации могут быть использованы 
как гостиничные комплексы. Такая ревитализация, “оживление” путем 
выполнения ремонтно-восстановительных работ с относительно небольшой 
реконструкцией планировочной структуры караван-сараев, сохраняет их и как 
памятники архитектуры, и как архитектурные памятники истории и культуры.  
Вместе с тем такая реабилитация караван-сараев утвердит их 
градостроительную роль и увеличит туристический потенциал страны, 
способствуя дальнейшему развитию внутреннего и международного туризма. 
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Аннотация 
Статья содержит краткий исторический обзор строительства в Иране 

караван-сараев и основные принципы их архитектурной организации, которые 
позволяют говорить о них как о возможных современных туристических 
комплексах. 

 
Анотація 

 Стаття містить короткий історичний огляд будівництва в Ірані караван-
сараїв та основні принципи їхньої архітектурної організації, що дозволяють 
вести мову про них як про можливі сучасні туристичні комплекси. 
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УДК 691.327                  Аднан Абу Саль 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СХЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОЕК БЕТОННЫМИ СМЕСЯМИ (на примере 

Иордании) 
  

 Бетонные работы занимают одно из ведущих мест среди основных 
строительных процессов. В большинстве стран объемы бетонных работ имеют 
стабильную тенденцию к увеличению. Если ранее исследователи 
концентрировали свое внимание на отдельных переделах бетонных работ и 
физико-химических процессах твердения бетона, то в настоящее время 
появилась необходимость в системных исследованиях взаимоувязанных 
факторов, связанных с приготовлением, транспортированием, укладкой и 
уходом за бетонной смесью с целью получения в сжатые сроки качественных и 
сравнительно недорогих бетонных и железобетонных конструкций. Особую 
актуальность приобретают такие исследования для стран с сухим и жарким 
климатом, поскольку для регионов с умеренным климатом они уже 
проводились. 

Природные климатические условия в южных районах СНГ и в Иордании 
с низкой относительной влажностью воздуха (15-20% и ниже) при высоких 
температурах, достигающих в летнее время 40- 45°С, весьма неблагоприятны 
для возведения зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона. 

Постоянно возрастают объемы применения, бетона и железобетона в 
развивающихся странах с жарким климатом, которым СНГ оказывает 
техническую помощь в строительстве различных сооружений и промышленных 
объектов. К их числу можно отнести такие страны, как Алжир, Афганистан, 
Иран, Куба, Ливия, НАР Йемен, Иордании и др. 

Примерно два последних десятилетия в СНГ и за рубежом проводятся 
большие исследования по вопросам, связанным с технологией бетона и 
бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. 

Значительный рост объемов конструкций из монолитного бетона требует 
теоретического обоснования и разработки вопросов, связанных с выбором 
основных направлений развития индустрии товарного бетона и оптимальной 
организацией обеспечения строек бетонными смесями. 

По уровню организации, комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов бетонные и железобетонные работы еще отстают 
от других видов работ в Иордании, таких как земляные, монтаж сборных 
железобетонных и металлических конструкций и др. 
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Целью работы является исследование технологических и 
организационных факторов, влияющих на качество и стоимость бетонных 
работ, выполняемых в условиях сухого и жаркого климата, а также разработка 
организационно-технологических схем, позволяющих минимизировать затраты 
на приготовление, транспортирование и укладку бетонных смесей в 
конструкции. 

В качестве области исследования приняты производственные условия 
военно-строительного управления, которое осуществляет строительство 
промышленных и жилищно-гражданских объектов в Иордании на сумму 100 
млн. руб. в год. 

Экономическое сравнение схем выполнено по приведенным затратам. В 
их составе учтены затраты на переработку компонентов на 
центральном бетонном заводе (С1

уд), транспортирование компонентов к пункту 
заправки (ПЗ) или к мобильному узлу (С2

тр); переработку компонентов на ПЗ 
или мобильном бетоно-смесительном узле (БСУ)  (С2

УД) и транспортирование 
смеси к потребителям (С2

тр); укладка бетонной смеси (Сук) в зависимости от 
вида укладки, укладка с автобетононасосами (С1

к); укладка краном с бадьей 
(С2

ук); укладка сразу в конструкции с автобетоносмесителей (С3
ук): 

 
где 
затраты  С1

уд  определены в табл. 2; 
затраты  С1

тр    определялись по формулам (табл. 4); 
затраты С2

тр в случае использования автомобиля для перевозки составляющих  
определялись по формулам (табл. 3);   
затраты Сук определялись по формулам (табл. 5);   
затраты С2

УД для каждой схемы рассчитывались отдельно по   известной 
формуле: 

 
где,  
Суд - удельная себестоимость переработки компонентов смеси на ПЗ или 

на мобильном БСУ, ден.ед./м3; 
 Е - нормативный коэффициент эффективности (равный 0,12); 
Куд - капитальные удельные вложения на организацию ПЗ или мобильного 
БСУ, ден.ед./м3 годовой производительности. 
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 При расчете величины Суд учтена заработная плата основных и 
вспомогательных рабочих, обслуживающих пункт заправки и БСУ, расходы на 
амортизацию и ремонт оборудования, сметная стоимость машино-смен. 
 В расчете величины Куд учтены затраты на комплектацию необходимым 
оборудованием ПЗ или мобильного БСУ. 
 Если затраты по схеме зависят от годовой потребности в смеси в данном 
районе, обслуживаемом ПЗ или БСУ, равно как и от расстояния перевозок, то 
для их вычисления выведены формулы в соответствии с рекомендациями 
[№62]. При этом годовой объем потребления (в год) измерялся в тыс. м3, а 
расстояние   (L2 ) от ПЗ до объекта в км. 
 Формулы для расчета удельных капиталовложений и себестоимости 
приготовления смеси мобильных БСУ получены из уравнений (табл. 1). 
 Расчет стоимости автобетоносмесителей, используемых при организации 
ПЗ, выполнен исходя из потребности в них, определенной по формуле годовой 
производительности 
 В окончательном виде уравнения, выражающие зависимость общих 
приведенных затрат от мощности бетонного завода (А, тыс. м3 в год), 
расстояния от завода к объекту   (l), дополнительных затрат на применение 
пластификаторов или льда для охлаждения смеси (θ), расстояния от завода к 
пункту заправки или мобильному БСУ (L1, км), годовой потребности в смеси 
района расположения ПЗ или БСУ (тыс. м3/год), расстояния от ПЗ или БСУ к 
потребителям (L2, км), вида применяемого комплекса бетоноукладочных машин 
и дальности его перебазировки (L) для рассмотренных схем имеют следующий 
вид: 
 
Схема 1: 

 
(1) 

 
 
Схема 2: 

                  
(2) 

                                                                                                                                     
 
Схема 3: 

(3) 

 
Схема 41: 
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(4) 
 
 
Схема 42: 

                
(5)                 

 
 
Схема 43: 
 

(6) 
 
 
 
Схема 5(1.5): 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                    (7) 
 
 
 
Схема 5(2.5): 
 

 
(8) 

 
 
 
 
 
Схема 5(3.5): 

 
(9) 

 
 
 
Схема 6(1.6): 

 
(10) 

 
 
Схема 6(2.6): 

 
(11) 

 
Схема 7: 
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(12) 
 
 
 
 При условиях: I≤I≤25 км; I≤I≤95; I2 ≥I; I≤L≤20 км.  

-    транспортирование    товарной    и    сухой    бетонной    смеси 
осуществляется в АБС СБ-159, составляющих - щебня и песка - КрАЗ, цемента - 
в С-972.  

-    укладка бетонной смеси осуществляется АБС СБ-159, АБН-80-20, 
краном К-161 с бадьей. 

В результате предварительного анализа для южных районов СНГ и 
Иордании для дальнейшего рассмотрения было отобрано семь 
комбинированных схем (рис.1). 

Схема 1. Товарная бетонная смесь доставляется потребителю автобетоно-
смесителем с центрального бетонного завода. Укладка в конструкции 
осуществляется бетононасосом. 

Схема 2. Отличается от схемы 1 использованием крана с бадьей для 
укладки бетонной смеси. 

Схема  3. От схемы 1 отличается укладкой бетонной смеси 
непосредственно с автобетоносмесителя. 

Схема 4. Сухая бетонная смесь загружается на нейтральном бетонном 
заводе в автобетоносмеситель, в котором она перемешивается в пути (или на 
объекте) и доставляется потребителю, укладка по вариантам 1, 2, 3. 

Схема 5. Сухая бетонная смесь в мешках с отдозированными сухими 
компонентами бетона транспортируется к мобильной бетоносмесительной 
установке. Приготовленная товарная бетонная смесь автобетоносмесителями 
доставляется к потребителю, укладка по вариантам 1, 2, 3. 

Схема 6. Используется мобильный (на колесном ходу) бетонный завод у 
объекта, доставка составляющих к нему осуществляется с перевалочных баз 
или стационарных БЗ, укладка по вариантам 1,2. 

Схема  7. Отличается от схемы б укладкой непосредственно в 
конструкции. 
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Товарная смесь 
 

 
Схема 1 

 
 
 
Схема 2 

 
 
 
Схема 3 

 
 

 
 
 
Схема 4 

 
 

 
 
 
Схема 5 

 
 

 
 
 
 
Схема 6 

 
 

 
 
 
Схема 7 
 
 

Рис. 1 . Технологические схемы производства, доставки и укладки бетонной 
смеси. 
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Таблица 1.  
Уравнения для расчета удельных характеристик бетонных заводов 

 
Тип завода Уравнения, ден.ед./м3 

1. Себестоимости 
 

1. Стационарные заводы                                    
 
 
2. Мобильные заводы                                       
 

2. Капитальных вложений 
 
1. Стационарные заводы                           
 
 
2. Мобильные заводы                          
 
 
 Принятые обозначения:  
Суд - удельная себестоимость приготовления 1 м3 бетонной смеси, ден.ед./мЗ; 
Куд - удельные капиталовложения на 1 м3 годовой мощности БЗ, ден.ед./м3;  
А - годовая мощность БЗ, тыс. м3; 
α- коэффициент использования мощности БЗ, в долях единицы; h - часть сухой 
смеси в общем объеме продукции БЗ, в долях единицы. 
 
Таблица 2. Уравнения для расчета приведенных затрат на производство 1 м3 

бетонной смеси 
 

Тип завода Уравнения, ден.ед./м3  

1. Стационарные заводы                                 
  

 

2. Мобильные заводы                                          
 
 

Принятые обозначения: 
Суд - удельные приведенные затраты на производство бетонной смеси, 
ден.ед./м3; 
D - дополнительные удельные затраты на перебазирование БЗ один раз в год, 
ден.ед./м3; А - годовая мощность БЗ, тыс. м3; 
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λц, λз - дополнительные удельные затраты на переработку и хранение 
соответственно цемента и заполнителей на перевалочных складах, ден.ед./т и 
руб/м3. 

На рис.2 с помощью приведенных уравнений построен график 
зависимости капитальных удельных вложений от мощности и типа бетонных 
заводов. 

Характерно, что капитальные удельные вложения у стационарных заводов 
до мощности 100 тыс. м3 в год значительно выше, чем у мобильных. В 
дальнейшем, в связи с ростом затрат на перевалку сырья и передислокацию 
последних, капитальные удельные вложения у них возрастают. 

В отличие от капитальных удельных вложений себестоимость 
приготовления бетонной смеси на стационарных и мобильных заводах 
примерно равна при мощности до 50 тыс. м3 в год, затем на мобильных заводах 
она тоже возрастает по аналогичным причинам (рис. 3). 

 
Рис. 2. Зависимость себестоимости продукции стационарных бетонных заводов 

от величии обратных мощности: 
а) от коэффициента использования мощности; 

б) от мощности, где: А - мощность, тыс. м3 
С   - коэффициент ее   использования. 
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Рис. 3. График зависимости капитальных удельных вложений от мощности и 
типа бетонных заводов:            
   1 - для стационарных;  
    2 – мобильных, с учетом затрат на перевалку сырья и передислокацию 
один раз в год.                                      
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Таблица 3.  
Формулы для расчета удельных транспортных затрат 
Автобетоносмеси-

тель, марка Себестоимость Капиталовложений Приведенных затрат 

СБ-92 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

СБ-159 
 

 
 

 
 

 

С-127 
 

 
 

 
 

 

 
Ачас – часовая производительность БЗ, м3/ч; 
L – расстояние перевозки, км. 
 

Таблица 4.  
Формулы для расчета удельных приведенных затрат на перевозку компонентов 

бетонной смеси 
(ден.ед./м3 или ден.ед./т) 

Вид 
транспорта 

Марка 
автомашины Расчетные формулы затрат на перевозку 

  Цемента Щебня Песка 

Автоцементо-
возы С-927 - - 

_”_ С-972 - - 

Автосамос-
валы ЗИЛ-ММЗ-555 - 

 
 

_”_ 
 МАЗ-503 - 

  

_”_ КрАЗ-256 - 
  

 
В - часовая производительность погрузочных средств, м3/ч; 
l - расстояние перевозки, км. 
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Таблица 5 
 

Основные машины комплекса Эуд , ден.ед./м3 
Автобетононасос Штеттер  

автобетоносмеситель СБ - 159 
 

Автобетононасос БН – 80-20 
автобетоносмеситель СБ - 159 

 
Кран К – 161  

автобетоносмеситель СБ - 159 
 

Кран КБ – 160-2  
автобетоносмеситель СБ - 159 

 
Формулы, приведенные в табл.5, иллюстрируются на графике 4 

зависимостей Эуд – от П0 (объема бетонных работ на объекте, м3), которые 
построены для значений: П0=1000 м3, l= 10 км (расстояние перебазирования 
машин к месту работы), максимальной эксплуатационной среднечасовой 
производительности крана 5 м3/ч. 

 
Рис. 4 Изменение Эуд. при использовании разных видов комплектов машин 
 
1 - автобетоносмеситель СБ-157 и автобетононасос 
(Штеттер); 
2 - автобетоносмеситель СБ-157 и автобетононасос БН-80-20; 
3 - автобетоносмеситель.СБ-158 и кран К-161; 
4 - автобетоносмеситель СБ-157 и кран КБ-160-2. 

Вывод. Анализ изменения Эуд при бетонировании конструкций разными 
видами бетоноукладочных машин, разной часовой производительности с 
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разным объемом бетона на объекте, позволил сделать следующие выводы: по 
критерию приведенных затрат Эуд) комплексы машин на основе 
автобетононасоса более предпочтительны по сравнению с комплексами на 
основе башенных кранов, если интенсивность укладки бетонной смеси Пч 
превышает 12 м3/ч. 

Установлено, что себестоимость и капитальные удельные вложения на 
единицу продукции бетонных заводов обратно пропорциональны мощности и 
коэффициенту ее использования, а величина доли сухой смеси в общем объеме 
продукции обратно пропорциональна удельным характеристикам бетонных 
заводов. 

Предложены зависимости, позволяющие определить производительность 
и потребное число автобетоносмесителей в зависимости от конкретных условий 
производства работ, на основании которых можно рекомендовать 
автобетоносмесители СБ-127 как наиболее эффективные в условиях сухого 
жаркого климата. 

Предложены математические зависимости для определения общих 
приведенных затрат для каждой из рассмотренных технологических схем в 
зависимости от ряда технологических и организационных факторов. 
 Все предложенные методики, схемы, данные технологических 
экспериментов могут быть использованы в практике строительных организаций 
Иордании. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье осуществлено исследование технико-экономических показателей 
схем обеспечения строек бетонными смесями в условиях сухого и жаркого 
климата Иордании. Приводятся результаты экспериментов, предложены 
уровнии для расчета идеальных характеристики бетонных заводов. 
 

АНОТАЦІЯ 
 В статті здійснено дослідження техніко-економічних показників схем 
забезпечення будівельних майданчиків бетонними сумішами  в умовах сухого і 
спекотного клімату Йорданії. Наводяться результати експериментів, 
запропоновані рівні для розрахунку ідеальних характеристик бетонних заводів.  
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УДК 711.25                                                                     Айлікова Г.В., Янчук В.В. 
 

ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
В ЄДИНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В „Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, 

яка була прийнята в 2006 р. у розвиток Закону України „Про стимулювання 
розвитку регіонів”,  однією з умов демократизації політичної системи України є 
подальше реформування інституту місцевого самоврядування у напрямі 
підвищення його ефективності, наближення принципів його діяльності до 
європейських стандартів. 

Зрозуміло, що для дійсно ефективної роботи органів місцевого 
самоврядування та  вдосконалення відносин „центр – регіони”, чіткої 
координації дій місцевих та центральних органів влади та інших структур, що 
здійснюють свою діяльність на території відповідних територіальних утворень, 
необхідно мати оперативну  та достовірну інформацію,  отримання якої 
можливе завдяки створенню та впровадженню  єдиної геоінформаційної 
системи (ГІС) на рівні держави та регіонів. 

На сьогодні, нажаль,  така система, передбачена ще  в законі України 
"Про захист інформації в автоматизованих системах”,  в Україні не функціонує. 

Однією зі складових такої загальнодержавної геоінформаційної системи 
України  може стати ГІС для Схеми планування території Волинської області 
(далі ГІС-ПТР). Впровадження такої системи стане інформаційною підтримкою 
прийняття управлінських рішень для забезпечення оптимального розвитку 
області. Адже стрімкий розвиток комп'ютерних технологій дозволяє збирати та 
обробляти великі об'єми даних, але неузгодженість цієї інформації в різних 
відомствах не дає можливості дати комплексну оцінку цих даних і використати 
їх при прийнятті рішень. Ці проблеми, як свідчить міжнародний досвід, з 
успіхом вирішує застосування географічних інформаційних систем (ГІС) з 
розробленим відповідним програмним забезпеченням, що крім накопичення та 
відображення просторово поширених даних, дозволить здійснити інтегрування 
даних по території області з метою ефективного використання їх для рішення 
наукових і прикладних задач, пов'язаних з аналізом, інвентаризацією, 
прогнозуванням, експертизою, управлінням навколишнім середовищем. 

При створенні ГІС області необхідно використовувати єдину 
топографічну основу, інтегровану в  топографічну основу України, що зніме 
технічні і організаційні проблеми сумісності і інтеграції даних на рівні держави 
та стане поворотним механізмом в рішенні спільних для різних  областей задач. 
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Муніципальні ГІС та ГІС окремих районів, в свою чергу, повинні бути 
інтегровані в ГІС області.  

Відповідно до програми розробки СПТ Волинської області ГІС-ПТР 
повинна включати основні напрямки використання ГІС, склад користувачів, 
вимоги до картографічних баз, вимоги до інформаційних баз, питання 
нормативно-правової основи, етапи розробки системи, першочергові проекти 
ГІС, пропозиції щодо джерел фінансування для підтримки функціонування ГІС. 

Для успішного впровадження та функціонування ГІС на рівні області 
повинна бути створена чітка схема міжвідомчої взаємодії між різними 
службами та відомствами області, яка враховувала б взаємні інтереси сторін. 
Крім того, необхідне розуміння,  що лише спільна робота та зацікавленість 
може бути основою для впровадження ГІС-ПТР та прийняття ефективних 
рішень на базі використання комплексної інформації системи ГІС. 

Передбачається застосування геоінформаційних технологій управління в 
усіх структурних підрозділах адміністрації області і в структурних підрозділах 
самоврядування. 

Підготовлені структурними підрозділами рішення по управлінню 
областю повинні передаватись в органи влади області - Голові обласної 
державної адміністрації та Голові Волинської обласної ради, а також в 
Верховну Раду України - в електронному вигляді. Передбачається створення 
ГІС для обласної виборчої комісії з метою визначення меж виборчих округів та 
статистичних підрахунків, для управлінь освіти, безпеки та інш. 

Структура органів влади області та завдання, які вирішуються на 
обласному рівні, визначають основні напрями створення ГІС-ПТР. На 
обласному рівні вирішується значна частина задач, визначених в регіональних 
ГІС з прив'язкою до умов регіону на основі схеми планування території та 
додаються задачі взаємодії з територіальними утвореннями області.  

В системі ГІС-ПТР забезпечуються інформацією такі позиції:  
        соціально-економічний стан області;  
        економіка і фінанси;  
        екологія, ресурси і природокористування;  
        транспорт і зв'язок;  
        комунальне господарство і будівництво;  
        сільське господарство;  
        охорона здоров'я, освіта і культура;  
        громадський порядок, оборона і безпека;  
        соціально-політичний стан. 
        демографічні та міграційні процеси.  
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 Для забезпечення функціонування системи ГІС-ПТР області необхідно 
вирішити ряд питань, пов'язаних з захистом інформації, власністю на 
інформацію та нормативно-правовою основою функціонування ГІС. 
Впровадження ГІС-ПТР Волинської області  складається з таких етапів:  
1. Створення робочих місць ГІС на існуючих робочих місцях адміністрації 
області. 
2. Створення ГІС-центрів.   
3. Розробка пілотних проектів ГІС.  
4. Виконання науково-дослідних робіт.  
5. Розробка нормативно-правової основи інформаційного обміну.  
6. Керівництво програмою (координаційна рада ГІС-ПТР ).  
7. Створення інформаційної мережі ГІС-ПТР.   
8. Розробка концепції і програми ГІС-ПТР на перспективу. 
  Розгалужена комп'ютерна мережа повинна зв'язувати бази даних єдиною 
системою управління, що дозволяє ефективно здійснювати   збір відомостей з 
територій і доводити матеріали до органів управління; своєчасно отримувати 
оновлені дані від організацій - виготівників (власників) баз даних, отримувати  
функціональні відомості від суміжних підрозділів для проведення 
комплексного аналізу. 
  Для реалізації даного пункту Програми необхідне вирішення двох 
самостійних задач: 
створення системи каналів зв'язку для передачі даних ГІС-ПТР та інтеграція 
нових  ГІС з ГІС-ПТР, що належать різним структурним підрозділам органів 
влади, підприємствам і організаціям Волинської області. 

Для успішної реалізації першої задачі необхідна наявність 
високопродуктивного телекомунікаційного обладнання, що забезпечує роботу 
високошвидкісних розподілених комп'ютерних мереж, сучасного програмного 
забезпечення і інфраструктури надання мережевих послуг в  масштабах області. 
Крім того, необхідно вирішити наукові і технічні проблеми управління 
розподіленою системою інформаційних баз даних області, включаючи питання 
зберігання, транспортування і перетворення інформації, забезпечення доступу 
до даних, захист інформації, забезпечення умов конфіденційності і секретності. 

Систему організації ГІС-ПТР області можна представити таким чином: 
- на робочі місця протягом року (або в першій половині року) встановлюється 
функціональний ГІС-пакет - один або декілька, в залежності від складу задач, 
що вирішуються і відомчих вимог;  
 - проектуються структури баз даних та виконується їх територіальна прив'язка, 
розробляються програми   підключення територіально-прив'язаних баз даних до 
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карти (виклик задачі, запит в базу, отримання вибірки з бази, відображення 
вибірки у відеокадрі);  
- розробляються механізми поповнення існуючої інформації, що міститься в 
базах даних підготовлених електронних карт. Поступово охоплюються всі 
об'єкти карти, частина інформації включається в семантику карти у 
відповідності з класифікатором карти. При відсутності елементів карти (нові 
дороги, мости і т.д.) формується комплект документів для уточнення масштабу 
карти (наприклад, матеріали зйомки і акт здачі  об'єкта), ведеться моніторинг 
карти. 

Деякі тематичні шари (по тепломережах, водопостачанні, каналізації, 
електропостачанні і т.д.) будуть створюватись на рівні ГІС районів. 
         Необхідно також передбачити, що електронні кари міст області повинні 
бути внесені в ГІС-ПТР області. В свою чергу, створена ГІС-ПТР повинна 
спиратися на досвід існуючих ГІС, зокрема  в м.Луцьку. 
         Для доступу до віддалених баз даних необхідно розробити структуру 
інформаційної мережі з використанням інтранет-технологій ( локальні мережі 
для окремих ГІС поєднуться за допомогою апаратних та програмних засобів з 
використанням інтернету). 
         На початковому етапі впровадження ГІС-ПТР області можна впровадити 
програми для розв'язання інформаційно-аналітичних, розрахункових та 
експертних задач для найбільш розвинених користувачів ГІС (система пілотних 
проектів).  
         Далі необхідно організувати роботу спеціалізованих ГІС-центрів і 
учбових центрів. 

Результати реалізації ГІС-ПТР Волинської області будуть представлені у 
вигляді системи географічно прив'язаних баз даних (геоданих). "ГІС - 
містобудування" створить банк геоданих про всі містобудівні проекти, які 
розроблялися на територію області : схеми планування території області, 
схеми планування території на місцевому рівні (групи адмінрайонів або 
окремих районів), генеральні плани міст, детальні плани територій, правила 
забудови та інші містобудівні проекти, результати грошових оцінок земель 
населених пунктів. Крім того, в нього повинні входити дані про всі обмеження 
або режими використання територій, пов'язані з природним та антропогенним 
впливом на територію області. "ГІС - містобудування"  має інтегрувати  
інформацію містобудівного, земельного, екологічного та інших кадастрів, а 
також інших компонентів ГІС-ПТР. 
Крім цього, можуть бути створені функціональні спеціалізовані ГІС: 
- компонент  "ГІС-геологія" створить банк геоданих про родовища корисних 
копалин, розміщення добувних і споживаючих підприємств, величину запасів, 
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динаміку видобутку і споживання і, тим самим, дозволить зробити реальну 
геолого-економічну оцінку ресурсного потенціалу Волинської  області для 
ефективного використання ресурсів, своєчасного використання заходи по 
реструктуризації виробництва територій області в зв'язку з виснаженням 
запасів корисних копалин;  
- компонент  "ГІС земельного кадастру" створить банк геоданих про межі 
земельних ділянок в розрізі прав власності на землю і реєстр власників, тим 
самим забезпечить умови об'єктивного стягування податків на землю і 
дотримання нормативно-правових актів по володінню, користуванню, зміні 
власника;  
- компонент  "ГІС-дороги" створить банк геоданих про дороги  Волинської  
області, якість покриття, технічний стан доріг, технічні характеристики мостів, 
проїздів, переїздів, дорожніх знаках, створить інформаційні бази економічних 
даних про використання доріг для вантажних і пасажирських перевезень, 
вартості змісту доріг, а також створить реєстр власності і кордони 
відповідальності, що дозволить визначити і ефективно використати технічні і 
економічні умови експлуатації і розвитку транспортної дорожньої мережі;  
- компонент  "ГІС залізниць" створить банк геоданих про залізниці  Волинської  
області, залізничні мости і переїзди, залізничних станціях, майданчиках, 
спорудах, створить інформаційні бази економічних даних про використання 
доріг для вантажних і пасажирських перевезень, вартості змісту доріг, що 
дозволить визначити і ефективно використати технічні і економічні умови 
експлуатації і розвитку транспортної залізничної мережі;  
- для об'єктивної оцінки і планування використання лісових та водних ресурсів 
області компонент  "ГІС природних ресурсів" створює інформаційну базу 
комплексної оцінки природних ресурсів  Волинської  області, яка включає банк 
геоданих про площі лісових ділянок, породу та вік, економічну оцінку, об'єми 
вирубки, переробки, продажу, про ріки, водосховища, озера, болота, 
водоохоронні зони і прибережні захисні смуги, інформаційні бази про рельєф 
берегів рік, забезпечить умови моделювання розливів рік і виконання 
розрахунків противопаводкових заходів, розрахунків збитків від повеней, дані 
про протяжність, площу, запаси і якість водних ресурсів, рибних запасів тощо, 
природних територій, що особливо охороняються.  
- компонент  "ГІС-екологія" створить банк геоданих про екологічний стан 
області і забезпечить умови розробки заходів щодо поліпшення екологічної 
обстановки, вплив екологічної обстановки на стан здоров'я і смертність 
населення і забезпечить об'єктивну оцінку умов мешкання населення на 
території області, визначення обгрунтованих сум платежів в екологічні фонди і 
напрямів витрачання коштів. Це дасть можливість виконувати роботи по 
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створенню Єдиної територіальної системи екологічного моніторингу області, 
що є елементом  національної екологічної мережі. 
- компонент  "ГІС-населення" створить бази геоданих по розміщенню 
населення, забезпечить аналіз по статево-вікового складу, призовному віку, 
зайнятості, соціально незахищеним групам, міграції населення, тим самим 
забезпечить умови аналізу і розрахунок соціальних програм, а також розподіл 
по виборчих округах і аналіз електорату.  
- компонент  "ГІС надзвичайних ситуацій",  в тому числі  "ГІС пожежної 
охорони", ГІС-  ДАЇ не потребують додаткового пояснення;  
- компонент  "ГІС соціально-економічного розвитку області" створює геобазу 
адміністративного розподілу області, інформаційні бази паспортів територій, 
підключає інформаційні бази Волинського обласного комітету державної 
статистики по показниках стану соціально-економічного розвитку і бази даних 
головного управління економіки адміністрації області по показниках прогнозу 
соціально-економічного розвитку, що дозволяє виконати аналіз діяльності 
органів місцевого самоврядування в порівнянні зі суміжними територіями на 
теперішній момент і в динаміці по роках, кварталах, тим самим забезпечуючи 
умови розробки заходів по  управлінню територіями.   

 На регіональному рівні може бути відпрацьоване також використання 
ГІС-ПТР для вирішення задач інформаційної підтримки системи управління 
охороною здоров'я області:  
        - виділення територій з несприятливими тенденціями медико-
демографічних і медико-екологічних показників;  
       - обгрунтування регіональних інвестицій в територіальну охорону здоров'я 
на базі геоінформаційного аналізу медико-демографічних показників (як 
окремих, так і     комплексних);  
       -  аналіз достатньості медичних послуг, що надаються населенню,  по 
визначенні і оцінці гостроти медичних проблем окремих територій;  
        - обгрунтування і розміщення мережі міжрайонних центрів по наданню 
спеціалізованої медичної допомоги і інш.  

Основні задачі управління эколого-соціально-економічним розвитком 
територій, що вирішуються за допомогою ГІС-ПТР:  
        1. Обгрунтування цільових регіональних і територіальних програм 
стійкого эколого-соціально-економічного розвитку території.  
        2. Містобудівне обгрунтування розміщення та розвитку об'єктів 
промислового і цивільного будівництва, розвитку транспортної мережі: 
реконструкції  існуючих та будівництва нових доріг, комплексів автосервісу 
міжнародного рівня; розміщення та розвиток рекреаційно-туристичних, 
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санаторно-курортних зон, профілакторіїв, визначення екологічно чистої 
території для виробництва продуків харчування.  
      3. Підтримка розробки соціальних програм оздоровлення територій з 
урахуванням чинників ризику та забезпечення платників податків необхідною 
достовірною інформацією. 

Для цього мають бути виявлені стаціонарні джерела викидів шкідливих 
речовин в атмосферне повітря з докладними характеристиками кожного 
джерела, визначені землевідводи промислових підприємств з характеристикою 
їх діяльності (продукція, що випускається, та технології виробництва). 

У рамках проекту будуть сформовані тематичні шари, що відображають 
різні аспекти стану навколишнього середовища: зони забруднення грунтів 
важкими металами, зміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі. 

Безумовно, перелік очікуваних результатів можна уточнити. 
    Таким чином, внаслідок реалізації програми будуть розроблені і 
впроваджені правові, економічні, організаційні і технічні заходи щодо 
виконання задач створення ГІС-ПТР,  сформовані інформаційні бази цифрових 
карт Волинської області різного масштабу для відображення динаміки 
соціально-економічного розвитку області. Структури обласного управління 
будуть забезпечені реальною просторово-часовою інформацією про 
інфраструктуру і соціальний розвиток області, що дозволить сформувати 
механізм управління господарством області на геоінформаційній основі. 
    На перспективу передбачається подальший розвиток ГІС-ПТР в плані 
створення моделюючих і експертних систем, що використовують інформацію 
баз даних, розширення спектру інформації, що використовується в аналітичних 
і прогнозних задачах (включення економічних, соціальних і інших чинників в 
рішення задач охорони здоров'я і екології, збільшення частки наукоємких 
інформаційних технологій, зв'язаних з ГІС і підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів, що використовують інформацію). 

На основі функціонування ГІС-ПТР для Волинської області можна буде 
створити медико-екологічний атлас, атлас соціально-освітньої сфери, атлас 
природних територій та інші. 

Однією з основних проблем створення ГІС-ПТР є розрізненість і 
різнорідність рішень, що приймаються на державному рівні з питань цифрового 
картографування. Потребують вирішення питання узгодження класифікаторів і 
форматів цифрових карт, забезпечення якісного конвертування даних, 
створення загальної топографо-геодезичної основи, створення центрів 
моніторингу топооснови. 

 Виконання програми створення ГІС-ПТР буде стимулювати виникнення 
ринку геоінформаційних послуг в Волинської області та інших регіонах. 
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  За принципами і методиками ГІС-ПТР паралельно будуть створюватися 
муніципальні ГІС, а також ГІС підприємств і організацій різних форм 
власності, що буде стимулювати створення єдиного геоінформаційного 
простору. 
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програми інформатизації на 2002 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування" від 
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Анотація 
В статті представлені  пропозиції по використанню геоінформаційних 

систем  та технологій для вдосконалення структури управління  регіонами на  
прикладі Волинської області.     
 

Аннотация 
В статье представлены предложения по использованию 

геоинформационных систем и технологий для усовершенствования структуры 
управления регионами на примере Волынской области. 
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УДК 711.551                                                                                        Атаманчук В.В. 
 

МІСТОБУДІВНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

Україна відноситься до енергодефіцитних країн, задовольняючи свої 
потреби в паливно-енергетичних ресурсах (ПЕР) за рахунок власного їх 
видобутку менше ніж на 50 %. 

Видобуток власних ПЕР проводиться в таких гірничо-геологічних 
умовах, які роблять їх неконкурентоздатними з імпортованими ПЕР. Це, перш 
за все, відноситься до видобутку нафти і газу. Не краща сучасна ситуація і у 
вугільній промисловості, де більшість шахт мають низькі економічні 
показники. Хоча Україна має великі поклади вугілля, якого вистачило б на 
сотні років, однак для їх розробки необхідні великі капітальні вкладення, яких в 
умовах економічної кризи держава не може забезпечити. 

Поряд з цим ефективність використання ПЕР в економіці України та 
соціальній сфері дуже низька. Для економіки України характерні високі рівні 
енергоємності валового внутрішнього продукту на всіх періодах її розвитку. 
Вони обумовлені недосконалою структурою національної економіки, 
відсутністю економічних стимулів ефективного використання енергоресурсів. 
До причин низької енергоефективності слід віднести й застарілість та 
недосконалість технологій, що використовуються: граничну спрацьованість 
енергетичного обладнання, понад 90% якого вичерпало свій розрахунковий 
ресурс, а понад 60% – подвійний; дуже низьку ефективність теплових 
електростанцій – їх к.к.д. найчастіше не перевищує 30% (моральне старіння); 
гострий дефіцит маневрових потужностей; величезні витрати енергії у мережах 
внаслідок вкрай нерівномірного розподілу електрогенеруючих потужностей по 
регіонах; занадто низькі екологічні показники наших теплових електростанцій. 

У нашій промисловості працюють сотні енергетичних об'єктів: котли, 
печі, потужні сушарки. Вони споживають до 70% від загальної кількості 
органічного палива, яке витрачається в країні. А третина ВВП нашої держави 
витрачається на закупівлю палива, оскільки, як зазначалося вище, маємо 
небагато власних енергетичних ресурсів.   

До середини 90-х років реалізація енергозаощадження в житловому 
секторі та на підприємствах і установах комунально-побутового сектору 
практично ігнорувалася. Більша частина застарілого, технічно зношеного 
обладнання, енергозатратних технологій, орієнтація на дешеві паливно-
енергетичні ресурси призвели до критичного рівня нераціонального 
використання паливно-енергетичних ресурсів. Видатки на енергозбереження, 
як правило, в декілька разів нижчі за такі ж у еквіваленті з енергетичної точки 
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зору розширення паливно-енергетичного комплексу. Логічним поясненням 
зростання енергоємності ВВП є та особливість, що при скороченні обсягів 
випуску продукції практично незмінними залишаються витрати енергії та 
палива на загальні потреби підприємств: опалення та освітлення будівель і 
територій, вентиляцію, роботу внутрішнього транспорту, ліфтів, складів і таке 
інше.  

За даними Енергетичного Центру Європейського Союзу (ЕЦЄС), 
валовий внутрішній продукт України на початку 90-х років був в 8-10 разів 
менший середньоєвропейського (без урахування країн Східної Європи) при 
майже однаковому рівні виробництва енергії на душу населення, тобто його 
енергоємність відповідно в стільки ж разів була вища. За роки економічної 
кризи енергоємність ВВП значно збільшилась,  у 1995 р. вона становила 134% 
по відношенню до енергоємності за 1990 р., а електроємність - 147%. Виходячи 
з аналізу динаміки енерго- та електроємності інших країн, що переходять від 
централізованої до ринкової економіки, зростання цих показників є загальною 
закономірністю.  

На сьогодні енергоємність ВВП України перевищує аналогічні 
показники економічно розвинених країн у 2-3 рази. Для нашої країни енергія 
обходиться досить дорого. В Україні налічується близько 600 тис. будинків, з 
них багатоповерхових (5 і більше поверхів) – 70 тис. В цих будинках на 
опалення в рік витрачається 70-75 млн т. у. п., або близько 40% всіх 
теплоенергетичних ресурсів, що споживаються в народному господарстві чи 
1,3-1,4 т. у. п. в розрахунку на одного жителя. 

Загальна питома потреба житлових будинків в тепловій і електричній 
енергії в країнах Східної Європи складає 260-600, в західноєвропейських 
країнах – 150-230, скандинавських – 120-150, а так званих енергетично 
ефективних будинках – 60-80 кВт-г/м2 в рік. В Україні цей показник 
споживання енергії в 1,5-2 рази більший, ніж у європейських країнах або США 
і в 2,5-3 рази більший, ніж у скандинавських. 

Проведений аналіз енергетичного потенціалу показав, що за власним 
паливно-енергетичним потенціалом Україна знаходиться не в найгіршому стані 
порівняно з більшістю країн Європи, однак ефективність його використання 
значно нижча середньосвітового рівня.  

В цілому рівень забезпеченості України власними ПЕР у 1992 р. 
становив 45%, а з урахуванням постачання ядерного пального з Росії – 37%. У 
кінці XX століття рівень забезпеченості власними енергоресурсами становив 42 
– 44%, в тому числі вугіллям на рівні 80%, газом – на 21%, нафтою – на 25%. 

Таким чином, Україна має великий невикористаний потенціал 
енергозбереження, який становить 42-48 % від рівня енергоспоживання 1990 р. 
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і досягає 145-170 млн. т у.п. Реалізація цього потенціалу повинна стати вищим 
пріоритетом енергетичної політики України, оскільки скорочення 
енергоспоживання за рахунок енергозбереження еквівалентне скороченню 
імпорту паливних ресурсів. Витрати на використання потенціалу 
енергозбереження в кілька разів нижчі від вартості видобутку власного чи 
поставок імпортованого палива, що обумовлює великий економічний ефект від 
підвищення енергоефективності та енергозбереження. Тому в умовах України 
підвищення енергоефективності та енергозбереження стає стратегічною лінією 
розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та подальшу 
перспективу.  

Саме таким шляхом пішли промислово розвинені країни (проблеми 
енергетичних запасів і раціонального їх використання стали особливо гострими 
на початку 70-х рр., коли більшість промислово розвинених країн відчули 
обмеженість енергетичних ресурсів, це послужило причиною проведення 
досліджень, пов’язаних із вивченням енергетичних запасів, темпами 
виробництва і споживання енергії і пошуками шляхів її економії), а кращих 
успіхів у підвищенні енергоефективності досягли найбільш енергодефіцитні з 
них (Японія, Італія та ін.), у Німеччині кошти, асигновані на заходи з 
раціонального використання енергії, складають від 1/3 до ½  витрат, пов’язаних 
зі зростанням споживання енергоресурсів. 

Нині точиться багато дискусій з приводу того, як має розвиватися 
українська енергетика. Обираючи її пріоритети, необхідно враховувати ті 
проблеми, які зумовили глибоку кризу галузі. А проблем цих, як зазначалося, 
сила-силенна. Ось чому такого значення набуває енергозбереження. 

В умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) питання 
енергозбереження повинні займати важливе місце і в загальному комплексі 
проблем розвитку електроенергетики України, де важливим є вироблення 
структурних підходів.  

Використання енергії, яке незмінно збільшується, значно випереджаючи  
зростання чисельності населення, є головним фактором, який забезпечує 
поступальний і соціальний розвиток сучасного суспільства. Одночасово зі 
збільшенням об’єму споживання енергії зростають витрати на її виробництво. 
Перспективи подальшого економічного й соціального розвитку ставляться 
тепер у пряму залежність від того, наскільки раціонально використовується 
енергія. Зниження енергоємності створення і функціонування виробничо-
економічних і соціальних структур стає одним з основних напрямків 
економічної політики, а енергетичні критерії – провідними у системі оцінок 
господарської і соціальної діяльності суспільства. 
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Значні резерви економії енергії лежать і у сфері архітектури й 
містобудування. Частка міст у загальному споживанні енергії в країні сягає 
80%. Лише комунально-побутові потреби населення зумовлюють споживання  
близько 0,55 т у.п. на 1 людину в рік, тобто більше 25% загальних витрат 
енергії на душу населення в країні на всі потреби. Витрати енергоресурсів на 
внутрішньоміський транспорт, а також міжміські пасажирські перевезення, 
рекреаційну діяльність та інше збільшують цей показник до 0,72 т у.п. на 1 
людину в рік, що дорівнює 35% загального споживання енергії по країні на 
душу населення. 

За останні десятиріччя витрати енергії у сфері прямого задоволення 
потреб населення зросли в країні більше ніж у 2 рази, продемонструвавши 
найбільш різку динаміку зрушення в структурі енергоспоживання порівняно з 
іншими сферами економіки. При цьому слід відзначити, що зростання 
енергоспоживання, пов’язане з підвищенням енергоємності технологічних 
установок, визначається також і тенденціями концентрації виробництва, а 
відповідно, збільшенням загальної чисельності  індустріального населення і 
зміною параметрів особистого енергоспоживання по мірі розповсюдження 
міських форм проживання на все більшу кількість населення. 

Очевидно, раціональну політику витрачання енергоресурсів слід 
пов’язувати не тільки з розвитком технологій, але й тенденціями 
поглиблення і просторового розвитку урбанізації. На вирішення проблем 
економії енергоресурсів значною мірою впливає цілеспрямована містобудівна 
діяльність, яка відображає еволюцію економічних і соціальних концепцій 
енергоспоживання, а також технічних засобів енергозабезпечення міст. 

У сучасному місті концентрується більшість видів соціально-
економічної діяльності з високими витратами різноманітних енергоресурсів. 
Діапазон можливих засобів і методів підвищення ефективності їх використання, 
зниження енергоємності функціонування всіх матеріально-технічних, 
господарських і соціальних структур міста відрізняється широтою і 
різноплановістю. Він охоплює такі області, як:  

• раціональна територіальна організація виробничих сил; 
• регулювання зростання міста і вибір оптимальних напрямків  

                    розвитку його економічної бази на регіональному рівні;  
• цілеспрямоване формування виробничих комплексів;  
• розміщення підприємств, транспорту, житлового будівництва,  
       комунальних об’єктів, інженерних комунікацій;   
• модернізація систем енергопостачання на рівні міста.  

  До сфери енергозберігаючої політики входить також: 
• використання нових видів транспорту і транспортних схем;  
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• зміна існуючих і формування нових ресурсозберігаючих стандартів  
        проживання населення і господарської діяльності;  
• використання нових будівельних матеріалів і конструкцій тощо. 
Тісний взаємозв’язок між містобудівними концепціями і прийняттям 

ефективних рішень в області енергетики не потребує доказів. Він щоденно 
підтверджується у проектній практиці й інтуїтивно усвідомлений на 
загальнометодологічному рівні. 

Протягом багатьох років планування розвитку і проектування міст 
здійснювалося у відповідності до уявлень про необмежені можливості 
використання енергії. Дійсні уявлення про виробництво енергії і вартості 
енергетичних ресурсів не здійснили помітного впливу на практику 
містобудування і не виходять за межі окремих рекомендацій, які відображають 
частіше часткові, вузько технологічні аспекти проектування окремих елементів 
інфраструктури, ніж загальні залежності між структурою міста і рівнем 
енергоспоживання. Загальна інерція технологічного мислення сьогодення 
випливає з передумов, що сучасне суспільство при його темпах економічного 
розвитку має значні запаси енергетичних ресурсів, які не накладають 
практичних обмежень на масштаби їх використання. 

В результаті сьогодні містобудівна діяльність здійснюється поза будь-
якими чіткими кількісними уявленнями про взаємозалежність між 
функціонально-просторовою структурою міста і його енерговартістю і тим 
більше не керується енергетичними критеріями і рекомендаціями при 
плануванні і забудові міст. 

Такі впливаючі на енергоспоживання показники, як щільність населення, 
його загальна чисельнісь, економічна спрямованість міста, кліматичні умови 
практично не враховуються в аспекті економії енерговитрат. Проблема їх 
прогнозування вирішується зараз на основі використання галузевих 
усереднених показників витрат енергії на 1 людину, одиницю потужності, 
одиницю рухомого складу або пробігу без диференціації в залежності від 
містобудівних умов. При співставленні варіантів розміщення населення і 
виробництва, організації транспортного обслуговування., розміщенні 
комунальних об’єктів, територіального розвитку міста, освоєнні територій, 
реконструкції тощо відмінності у витраті енергоресурсів практично не 
оцінюються і не враховуються. 

Для проектів детального планування житлових районів ряду великих 
міст характерна відсутність урахування такого очевидного фактору 
енергозбереження, як скорочення тепловтрат в мережах. 
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У вітчизняній та зарубіжній містобудівній теорії і практиці проведена 
певна дослідницька робота, яка присвячена містобудівним проблемам 
енергозбереження. 

До наукових публікацій з проблем экономії энергоресурсів у плануванні 
й забудові міст відносяться роботи Фільварова Г.Й., Крижановського В.П. 

Проблеми електрозабезпечення міст розглянуті в роботах В.А. Козлова. 
Питанням будівельної аеродинаміки та аерації населених місць 

присвячені роботи Серебровського Ф.Л. 
Теоретичні основи використання енергозберігаючих технологій в 

сучасному будівництві висвітлені в роботах Ю.А. Матросова, В.А. Овчаренка. 
Проблеми й перспективи енергетики розглянуті в роботах Стириковича 

М.П., Шпільрайна Є.Є. 
Новизна і складність проблеми економії енергоресурсів у 

містобудуванні і районному плануванні зумовили певну обмеженість 
публікацій про відповідні дослідження і їх впровадження в практику 
проектування і будівництва. Переважна увага в літературі надається у наш час 
або розгляду глобальних аспектів енергозберігаючої політики, або частковим 
інженерно-технічним задачам економії енергії шляхом залучення нововведень у 
системах виробництва, розподілу і акумуляції традиційних і альтернативних 
видів енергії. 

Інформація по методах економії енергії в плануванні міст і районів у 
літературі, як правило, дається в контексті загальних проблем 
енергозбереження або супроводжує висвітлення технічних аспектів вирішення 
цієї задачі, що відображає початкову стадію досліджень даного питання. 

Відсутність монографій і статей з означеної проблеми робить 
актуальним, в першу чергу, синтетичну переробку наявної інформації, яка 
розкриває спектр можливих напрямів з економії енергії в плануванні й забудові 
міст для подальшого дослідження енергозбереження в містобудуванні. 

Необхідно переглянути деякі технічні й інші норми і різні встановлені 
раніше рівні регламентування споживання енергоресурсів, що мають 
відношення до планування міст, з тим, щоб при розробленні містобудівних 
проектів на рівні з іншими враховувався і енергетичний фактор, а затрати 
енергоресурсів були включені до складу критеріїв з оцінки містобудівних 
рішень. 

Отже, на наступних стадіях аналізу проблем енергозбереження 
необхідне як поглиблення питань, що розглядалися, так і розширення області 
досліджень. 
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АНОТАЦІЯ 

 
В статті проаналізовано стан ефективності використання енергетичних 

ресурсів у нашій країні на сучасному етапі її розвитку, висвітлено 
взаємозалежність енергоефективності міст і ціленаправленої містобудівної 
діяльності, виділено коло першочергових проблем реалізації енергозберігаючих 
містобудівних заходів, окреслено подальші перспективи вирішення 
містобудівних проблем енергозбереження у великих містах. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
В статье проанализировано состояние эффективности использования 

энергетических ресурсов в нашей стране на современном этапе её развития, 
освещена взаимозависимость энергоэффективности городов и 
целенаправленной градостроительной деятельности, выделен круг 
первоочерёдных проблем реализации энергосберегающих градостроительных 
мер, очерчены дальнейшие перспективы решения градостроительных проблем 
энергосбережения в больших городах. 
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УДК 625.739                                                                                       А.Ю.Васильева, 
 Е.А.Рейцен 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЙ В ОДНОМ УРОВНЕ 
 

Под заглавием, вынесенным в наименование статьи, в 1975 году на 
кафедре городского строительства КИСИ А.А.Рыжковым была защищена 
диссертация на соискание степени кандидата технических наук [1]. 

Еще тогда, анализируя генпланы городов, А.А.Рыжков отметил, что в 
Киеве, например, было предусмотрено около 200 кольцевых пересечений (КП), 
а в Донецке вместе с Макеевкой – 213 КП. 

Как обстоят дела на сегодняшний день в отношении КП? Приходится 
констатировать, что из-за возросшей интенсивности движения транспорта 
возросли и задержки транспортных средств. Поэтому уже в 80-х годах 
наметился процесс замены КП на перекрестки со светофорным 
регулированием. 

Первая такая замена в Киеве коснулась Голосеевской площади, за ней 
последовали пл.Толстого, Европейская, Московская, Ленинградская, 
Соломенская площади и, наконец, Харьковская площадь, которая имела 
наибольший радиус центрального островка. 

Возникает вопрос, где же место КП в цепочке городских транспортных 
пересечений различного типа по критерию задержек. 

 
 

Рис.1 Сравнение суммарных 
потерь времени (1 и 2) и потерь 
от простоя (3 и 4) на кольцевом 
пересечении (1 и 3) и регулиру- 

емом перекрестке (2 и 4) при 
равенстве пересекающихся 

(сливающихся) потоков 
транспорта.      
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Например, А.А.Рыжков указывал, что при интенсивностях 
сливающихся потоков до 570 авт./час и 20% объеме левоповоротных экипажей 
величина задержек на КП меньше, чем на регулируемых перекрестках. При 
более высоких интенсивностях картина меняется. 

При этом играет роль какой тип КП мы рассматриваем. Все КП можно 
разделить по транспортному и планировочному признакам. 
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Обобщение исследований различных типов пересечений на улично-
дорожной сети городов позволило А.А.Рыжкову построить график границ их 
рекомендуемого применения и определить при этом место КП среди других 
типов транспортных развязок. 

 
 

Рис.3  Границы целесообразного 
применения различных типов 

 пересечений городских 
 магистралей. 

1-нерегулируемый перекресток; 
2-саморегулируемое кольцевое  

пересечение; 
3-регулируемый перекресток; 

4-пересечение в разных уровнях. 
 
 

В последние годы проектировщики дорожных коммуникаций мало 
используют КП со светофорным регулированием. Основной причиной этого 
является то, что они занимают значительную территорию, которая в 
населенных пунктах является весьма ценной. Это верно, если развязка 
проектируется в виде круга большого радиуса, определяемого условием 
переплетения потоков и регулирования движения дорожными знаками. В этих 
случаях предпочтение обычно отдается значительно меньшей площади, но при 
значительно больших задержках. 

Противоречие «занимаемая площадь – транспортные задержки» можно 
решить компромиссно при помощи регулируемого кольцевого перекрестка [2] 
(рис.4). Диаметр круга определяется необходимой зоной для автомобилей, 
совершающих левый поворот. В дальнейшем приведем сравнение такого 
перекрестка с четырехсторонним перекрестком с аналогичными 
геометрическими элементами (рис.5). На обоих перекрестках пешеходное 
движение выполнено в разных уровнях. 

Сравнение по занимаемой площади. 
Кольцевой узел. 

На рис.5 приведены элементы в виде коробовой кривой Rf = 80м, R2 = 
40м, α = 33°30´,  γ = 28°25´. 
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Рис.4  Регулируемый кольцевой 

перекресток. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 

 
Рис.5  Четырехсторонний 

перекресток. 
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Рис.6  Элементы коробовой  
кривой. 

 
 

 
                                                     
 
 
Дополнительная площадь по сравнению с нормальними профілями 

пересекающихся улиц равняется: 
                   ∆F = 4[ (R1 – ξ)²- Fсект],     [m²]                                        (1) 

где 
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Четырехсторонний перекресток. 

Дополнительная площадь по сравнению с нормальным профилем 

пересекающихся улиц равняется: 

                  R2   
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Площадь всего перекрестка равна: 
222

4 5786242440413704 мBRBF =+××+=++Δ=Φ  

Таким образом, видно, что площадь, занимаемая кольцевым дорожным 
узлом, примерно на 63% больше, чем площадь четырехстороннего перекрестка.  

Сравнение по транспортно-техническим параметрам. 
Задержки движения на входах на перекрестки. 
Сравнение выполнено при следующих допущениях: 

- Задержки относятся к пересекающимся потокам двух входов, 
движущимися направо (Q1, Q2 ); 

- Четырехсторонний перекресток нагружен взаимно 
пересекающимися левыми поворотами (Q3, Q4 ), равными 
пропускной способности левых поворотов (Пл1 и Пл2) кольцевого 
перекрестка; 

- Для удобства значения потока насыщения одинаковы для всех 
рассматриваемых случаев – 1925 авт/час, а для  Q1 и Q2 приняты 
значения от 50 до 800 авт/час через 50 авт/час. 

Кольцевой перекресток. 
В расчетах использовались следующие выражения:   
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Yi - фазовый коэффициент; 
L - потерянное время в цикле, с; 
Tц - длительность цикла, с; 
ефt 1,3  - эффективная длительность фазы, с; 

xi - степень насыщения; 
di - средняя задержка одного автомобиля даннях входа и фазы,  
      секунда на автомобиль; 
Di - общая задержка на входе, автомобиль-секунда на час; 
D - общая задержка на перекрестке, автомобиль-секунда на час; 
Движение регулируется в две фазы. При помощи матрицы 

промежуточного времени определено, что: 
L1 = 7-1 = 6c, L2 = 7-1 = 6c, L = L1 + L2 = 12c. 
Четырехсторонний перекресток. 
Допущение о том, что перекресток нагружен левыми поворотами Q3 и  

Q4 , равными левым потокам Пл1 и Пл2 вызывает необходимость четырехфазного 
регулирования движением.   

 

31,31. Q
Tц
St ефл ==Π     [E/h]       (15)           42,32. Q

Tц
St ефл ==Π     [E/h]       (16) 

Тц  и  ефt 1,3  определены по формулам (7), (8) и (9) для Q1 и Q2 при 
кольцевом узле. Для конкретного кольцевого узла в зоне ожидания поворота 
налево накапливается не более 15 единиц/цикл, т.е. максимальная пропускная 
способность левого поворота в одной фазе равняется: 

Tцл
360015max =Π  , (Е/h)           (17) 

Если Пл1 и Пл2  больше, чем max
лΠ , для Q3 и  Q4 принимается  max

лΠ . 
Значения ефt 3,3 и ефt 4,3  равны, соответственно: 

Tц
S

Q
t еф 3

3,3 =     [s]                                           Tц
S

Qt еф 4
4,3 =      [s]                  (18) 

В данном случае Тц – это цикл кольцевого узла для  Q1 и Q2. Тогда при 
расчете L необходимо добавить 4с для четырех фаз, и получим: 

S
TцQQL )(4 43 ++=          [s]                                                                        (19)   

Последовательность расчета следующая: 
- для заданных Q1 и Q2 кольцевого узла определяются Q3 и Q4 , и 

рассчитывается L по формуле (19); 
- по формулам (7) - (14) рассчитываются задержки D при і = 1,2 для 

прямых потоков Q1 и Q2. 
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Пропускная способность левоповоротного потока. 
Кольцевой узел. 

Каждой паре значений Q1 и Q2 соответствуют определенные значения 
Тц,  

ефt 1,3 , ефt 2,3 , для которых по формулам (15) и (16) определяются пропускаемые 
налево потоки Пл1 и Пл2. каждый из них не может превышать max

лΠ , 
определенный по формуле (17). 

Выполненные расчеты показали, что зависимость суммы Пл1 и Пл2 от 

Q1 и Q2 , т.е. ∑
=

=Π
2

1
21, ),(

i
iл QQf  является линейной. 

Значения  ∑
=

Π
2

1
1,

i
л  резко уменьшаются при значениях Q1 и Q2 , для 

которых действительно ограничение:  

ц
лiл Т

360015max
, =Π=Π     (20), 

но независимо от этого абсолютное значение достаточно высокое.  
Четырехсторонний перекресток. 

При одинаковом режиме регулирования кольцевого узла (2 фазы): 

      
ц

ллл Т
36002max

2,1, =Π=Π=Π      (21)                          
ц

лiл
i Т

360042 max
,

2

1

=Π=Π∑
=

      (22) 

Зависимость ),( 21,

2

1

QQfiл
i

=Π∑
=

 является линейной и при Q1 + Q2 = S стремиться 

к нулю. 

На основании приведенных расчетов сделаны следующие выводы: 
1. При аналогичных ситуационных параметрах КП со светофорным 
регулированием занимает большую площадь, чем четырехсторонний 
перекресток. 
2. При всех комбинациях Q1 и Q2 и при обеспечении одинаковой 
пропускной способности левого поворота у четырехстороннего 
перекрестка задержки движения больше, чем у кольцевого узла. 
3. Четырехсторонний перекресток функционирует лучше, чем 
кольцевой, только если не имеется правоповоротных  потоков (или 
если они не более 2 авт./цикл в одном направлении). 
4. КП может пропускать значительные левоповоротные потоки без 
изменения оптимального режима регулирования в две фазы. У 
четырехстороннего перекрестка при наличии интенсивных 
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левоповоротных потоков необходимо использовать дополнительные 
фазы, что вызывает резкое повышение простоев. 
Применение КП со светофорным регулированием является 

целесообразным в случаях наличия интенсивных левоповоротных потоков. 
 

Рис.7  Схема кольцевого перекрестка с  
однополосным движением. 

 
 

1- линия безопасности; 
2-центральный островок безопасности, 

 включая линию безопасности; 
3-линия пересечения с 

 главной дорогой; 
4-круговая полоса 

 движения автомобилей; 
5-разделительный островок; 

6-вписанный диаметр  
 
 
 
Проведенные в Западной Европе в течение последних 5 лет 

исследования показали, что при замене обычных пересечений КП число ДТП 
снизилось [3]. В Нидерландах за счет устройства КП удалось достигнуть 
снижения на 95% числа пострадавших при ДТП водителей и пассажиров. На 
городских дорогах Франции число пострадавших и раненых при въезде на КП 
составило 4 случая на 100 млн. автомобилей, а на обычных пересечениях с 
линией остановки автомобилей перед пешеходным переходом этот показатель 
равен 12 случаев на 100 млн. автомобилей. КП, обустроенные в большинстве 
городских и пригородных зон Франции, включают жилые кварталы, которые 
являются предпочтительнее по условиям безопасности по сравнению с 
регулируемыми пересечениями. Ряд исследований отмечают, что крупные КП с 
расширенным въездом и большим числом мотоциклистов менее безопасны, чем 
остальные пересечения такого типа. 

На дорогах Германии показатель аварийности при въезде на 
небольшие КП, на регулируемые перекрестки и на старых обходных дорогах 
соответственно равен 1,24; 3,35; 6,58 случаев на 1 млн. автомобилей. 

Проведенный в Норвегии анализ ДТП также показал, что КП 
безопаснее регулируемых. Число ДТП с пострадавшими пассажирами на трех и 
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четырехсторонних КП соответственно составило 3 и 5 случаев на 100 млн. 
автомобилей. Для Т-образных и Х-образных перекрестков этот показатель 
соответственно равен 5 и 10 случаев на 100 млн. автомобилей. На рис.8 
показаны результаты сравнительной оценки безопасности движения на 
кольцевых и Х-образных перекрестках, где 1 – число ДТП/год со смертельным 
исходом и ранением; 2 – коэффициент соотношения второстепенных и общих 
средних суточных интенсивностей движения; 3 – регулируемый; 4 и 6 – общая 
среднесуточная интенсивность движения на въезде; 5 – стоп-линия 
(регулирование); 7 – Х-образный перекресток; 8 – кольцевое пересечение.  

  
 

 
Рис.8    

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
Пешеходы отмечают большую степень удобства и безопасности 

движения на КП благодаря наличию разделительных островков и островка 
безопасности, снижению скорости движения автомобилей на въезде по 
сравнению с традиционными перекрестками. В некоторых странах 
зарегистрировано повышение числа ДТП с участием мотоциклистов после 
строительства КП. В то же время в Нидерландах отмечено снижение числа ДТП 
с участием мотоциклистов с 1,3 до 0,37 случаев/год на 181 обычном 
перекрестке после переоборудования их для кругового движения. 

В последние годы круговое движение получает все большее 
распространение в США. По оценке дорожных служб штатов Флорида, 
Мериленд и Невада замена Т-образных и Х-образных перекрестков кольцевыми 
значительно снизила частоту ДТП. В шт. Флорида за счет обустройства КП 
ожидается улучшение условий движения транспортных потоков. На 
однополосных четырехсторонних КП с интенсивностью движения до 2,1 тыс. 
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авт./час зарегистрирована наименьшая величина задержек транспортных 
средств по сравнению с другими типами пересечений дорог. Величина 
снижения задержек автомобилей в диапазоне от 0 до 10 с/автомобиль зависит 
от интенсивности движения на въезде пересечения и принятой системы 
управления дорожным движением. Двухполосный четырехсторонний КП 
рассчитан на пропуск около 4 тыс. авт./час. Простои автомобилей на таком 
перекрестке значительно меньше, чем на обычных регулируемых перекрестках. 

Таким образом, к замене регулируемых перекрестков на КП и 
наоборот нужно подходить дифференцированно, в зависимости от того, какого 
типа КП, где оно располагается, какая величина интенсивности движения 
входящих потоков и их распределение по направлениям и т.п.    

 
Литература 

1. Рыжков А.А. Исследование кольцевых саморегулируемых 
пересечений в одном уровне / Дис., к.т.н., К.: КИСИ, 1975. – 132с. 
2. Табаков П. Кръгово светлинно регулирано кръстовище / 
Пътища. – 1990. - № 6. – С. 10 – 12. 
3. Roundabouts. Improving road safety and increasing capacity // TR 
News. – 1997. - № 191. – С. 13 – 15, 27. 
 

Аннотация 
 

Приведен сравнительный анализ обычных и кольцевых пересечений 
со светофорным регулированием по следующим параметрам: занимаемой 
площади; величине задержек транспортных средств; пропускной способности; 
количества ДТП. 
 

Анотація  
Наведено порівняльний аналіз звичайних та кільцевих перехресть зі 

світлофорним регулюванням по наступним параметрам: площі; величині 
затримок транспортних засобів; пропускній спроможності; кількості ДТП. 
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УДК 711.1                                                                                              Габрель М. М.
  

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ РЕФОРМІ В УКРАЇНІ – 
ПРОСТОРОВИЙ ПІДХІД 

 
Історичні перетворення, що здійснюються в усіх сферах життя і 

діяльності нашої держави, зумовили появу різноманітних концепцій, реформ, 
програм, стратегій, правових і нормативних актів загальнодержавного і 
галузевого масштабу. Будучи розроблені різними творчими колективами, вони, 
як правило, не мають єдиної методологічної платформи і спрямовані на 
досягнення певних локальних цілей. Це є однією з основних причин 
виникнення суперечностей і розбіжностей у нормативно-правовому базисі 
держави, а також часової неузгодженості етапів впровадження реформ.  

Наведемо два характерних приклади з різних галузей діяльності. 
Аграрна реформа. Відбулося розпаювання і приватизація землі, 

утворилися фермерські господарства. Проте реформа не була належним чином 
підготовлена функціонально (нерозвиненість інфраструктури аграрного 
виробництва, його науково-інформаційного і технологічного супроводу), не 
підкріплена необхідними ресурсами (фінансовими, технічними, 
технологічними), а також неузгоджена в часі (послідовність етапів втілення 
реформи). Тому ефективність приватного сільськогосподарського виробництва 
на даний час є помітно нижчою від його потенційних можливостей.  

Інший приклад – реформування освіти. Приєднання вищої освіти до 
Болонського процесу передбачає суттєве зниження часу аудиторних занять і 
зростання частки самостійної роботи студентів. Але зміни навчальних планів, 
програм і методик навчання у більшості вищих навчальних закладів не 
підкріплені необхідною перепідготовкою педагогічних кадрів, забезпеченням 
навчального процесу відповідними дидактичними та науково-методичними 
матеріалами, впровадженням комп’ютерних мереж і автоматизованих систем 
навчання, контролю та самоконтролю знань.  

В обох випадках прогресивні і достатньо обґрунтовані цілі реформ 
компрометуються при їх реалізації. Звичайно, можна шукати виправдань у 
гострому дефіциті часу. Але важливо вміти потратити час, щоб його 
зекономити. Зокрема, для великих фізично і психологічно інертних систем 
доцільно було б реалізувати відомий принцип еволюціоніки: нове повинно 
народитися і розвинутися в існуючому середовищі. 

На сьогодні проходить активна підготовка адміністративно-територі-
альної реформи України. Її необхідність у руслі вибраного напрямку євроінтег-
рації України, суспільних і соціально-економічних перетворень є 
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незаперечною. І насамперед для того, щоб ефективно здійснювати 
цілеспрямований гармонійний розвиток держави та її окремих 
адміністративно-територіальних одиниць, впроваджувати сучасні технології 
управління. Вищою метою реформування устрою держави має бути створення 
умов для гармонійного розвитку територій, підвищення ефективності 
використання потенціалу держави та її окремих структурних елементів і, як 
наслідок, максимального задоволення матеріальних та духовних потреб 
населення. Проаналізуємо ключові положення адміністративно-територіальної 
реформи та механізми її втілення, щоб не повторити старих і не зробити нових 
помилок. 

Формулювання мети при побудові будь-якої системи є надзвичайно 
відповідальним етапом. Нечітко або неадекватно поставлена мета, як правило, 
призводить до побудови неефективної або й помилкової системи. Тому на 
цьому питанні зупинимось дещо детальніше. 

У проекті Закону України „Про територіальний устрій України” (1) 
визначено, що метою територіальної організації держави з поділом її території 
на адміністративно-територіальні одиниці є “... забезпечення населення 
необхідним рівнем послуг та збалансованого розвитку усієї території 
держави”.  

На наше переконання, цільовою домінантою адміністративно-терито-
ріальної реформи в Україні має бути розвиток як держави у цілому, так і її 
окремих територіальних складових. Саме забезпечення цілеспрямованого 
розвитку потребує оцінки наявних можливостей і ресурсів (трудових, 
природних, матеріальних, енергетичних, фінансових, територіальних, часових 
та інших), а також сучасної методології прийняття рішень за активної участі 
територіальних громад. Потрібно обґрунтовано встановлювати пріоритети і 
вибирати ефективні стратегії розвитку окремих адміністративно-
територіальних одиниць, узгоджувати їх із загальнодержавною політикою і 
глобальними вимогами сталого розвитку. Для цього потрібні заходи щодо 
формування потенціалу розвитку територіальних складових держави, 
децентралізації владних повноважень, здійснення місцевого самоврядування і 
підготовки відповідних кадрів. 

Надання послуг населенню, безумовно, відноситься до важливих функцій 
місцевого самоврядування, але цієї мети можна досягти і без зміни 
територіального устрою. Достатньо було б раціоналізувати перелік послуг і 
удосконалити технології їх надання. В меті адміністративно-територіальної 
реформи підвищення рівня послуг населенню доцільно залишити як супутнє, а 
не первинне завдання. 
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З урахуванням наведених міркувань мету в проекті Закону України “Про 
територіальний устрій України” (стаття 1 п.1) доцільно було б уточнити:  

“Територіальний устрій України – це обумовлена географічними, 
історичними, економічними, соціальними, культурними та іншими чинниками 
внутрішня просторова організація держави з поділом її території на складові 
частини – адміністративно-територіальні одиниці – з метою забезпечення 
збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць і усієї 
території держави, а також необхідного рівня послуг населенню”.  

У запропонованому формулюванні мети є ще одна суттєва відмінність. 
Термін “територіальна організація”, вжитий у проекті закону, замінений на 
“просторова організація”. При формуванні системи адміністративно-терито-
ріального устрою держави враховуються не лише геометричні характеристики 
територій, але й людський, функціональний і часовий виміри, природні умови. 
Кожен з перелічених вимірів є вектором, тобто характеризується певною 
множиною показників. Достатньо лише сказати, що моніторинг сталого 
розвитку налічує більше ста показників. Отже, мову потрібно вести про 
багатовимірний векторний простір та його організацію у межах певної 
адміністративно-територіальної одиниці.  

Автором розроблено теоретичні засади просторової організації 
територіальних систем на основі моделі  п’ятивимірного векторного простору 
“людина – функція – умови – геометрія – час”(2). Така модель, що отримала 
назву “ПРОГРЕС” (ПРОсторова Гармонізація РЕгіональних Систем), видається 
нам придатною для вирішення завдань просторової організації та розвитку 
територіальних систем різного ієрархічного рівня.  

Кожен з п'яти вимірів простору містить певну множину кількісних і 
якісних характеристик. Оскільки ці характеристики мають різну природу і, як 
правило,  задані дискретними величинами, то окремі виміри можуть 
розглядатись як вектори багатомірного простору, а їх опис і взаємодію доцільно 
висвітлювати з використанням математичного апарату теорії множин.  

Структуризація  простору є одним із перших кроків наукового аналізу,  
результати якого дають необхідну інформацію для побудови гармонійних 
систем. Зокрема, згідно з комбінаторним аналізом в структурі п’ятивимірного 
простору можна виокремити 31 поєднання чинників: 5 одномісних (людина, 
функція, умови, геометрія, час), 10 парних (людина – функція, людина – умови, 
функція – умови і т.д.), 10 потрійних (людина – функція – умови, людина – 
геометрія – час тощо), 5 чотиримісних і 1 п’ятимісне, що охоплює увесь 
багатомірний простір. Така структуризація дає можливість достатньо  повно 
оцінити наявний потенціал розвитку, виявити диспропорції і невідповідності, 
налагодити внутрішні та зовнішні зв’язки елементів простору, активізувати 
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корисні системні ефекти, які є результатом взаємодій складових простору. 
Зупинимось детальніше на характеристиках окремих складових простору та їх 
зв’язках з процесами розвитку територіальних систем. 

На рівні одномісних вимірів простору будуть показники, що характе-
ризують кількісні та якісні їх властивості, а також структурні 
співвідношення.  

Людський вимір є найважливішою складовою просторової організації і 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Він характеризується 
кількістю населення певної територіальної одиниці, його структурою (віковою, 
освітньою), співвідношенням міського і сільського населення.  

Функціональний вимір у загальному виразі можна оцінити вироб-
ництвом і розподілом валового внутрішнього продукту (ВВП) та його 
галузевою структурою (промисловість, аграрний сектор, будівництво, обслуго-
вування, рекреація тощо), валовою доданою вартістю (ВДВ). Ці показники 
дають уяву про функціональну спеціалізацію певної територіальної системи.  

Важливим виміром простору адміністративно-територіальних одиниць є 
умови. Стосовно задач формування територіального устрою потрібно виділити 
такі основні компоненти умов: природні умови, наявні ресурси, безпечність 
життєдіяльності та інвестиційна привабливість територій. Умови значною 
мірою визначають потенціал розвитку територіальної системи, її безпечність. 
Так, для екологічно безпечного розвитку системи важливо враховувати наявний 
потенціал поновлюваної енергії, а саме: сонячної, вітрової, біоенергетики тощо. 

Геометричний вимір адміністративно-територіальних одиниць 
характеризується розмірами, конфігурацією і морфологічною структурою 
території, відстанями внутрішніх і зовнішніх переміщень, розташуванням 
функціональних об’єктів, у тому числі центрів управління. 

Часовий вимір у задачах територіального устрою стосується історичного 
аспекту, сучасного стану і перспективного розвитку. Всі процеси розвитку 
протікають у часі. Тому особливого значення набуває часова послідовність і 
узгодженість окремих етапів у часі, про що йшлося на початку статті.   

Важливе значення мають взаємодії системоутворюючих чинників, які 
легко встановити, використовуючи модель ПРОГРЕС. Розглянемо лише 
найбільш характерні для територіального поділу і управління процесами 
розвитку територій.  

Парні поєднання векторів утворюють відповідні площини моделі і групи 
показників, що розкривають їх властивості. Так, для вирішення завдань 
перспективного розвитку територіальної системи важливо враховувати 
взаємодії “людина – функція”, які характеризуються показниками рівня і 
структури зайнятості населення. До показників цієї групи відноситься 
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коефіцієнт функціональної достатності, який визначається відношенням числа 
реалізованих  функцій до числа необхідних для забезпечення потреб населення, 
а також ефективного і екологічно безпечного розвитку системи. 

Поєднання “людина – умови” характеризується, насамперед, умовами 
проживання людей (забезпеченість житлом і його якість, число населення, що 
проживає в небезпечних умовах, забезпеченість питною водою).  

Щільність населення і забудови, площі громадської та житлової забудови, 
рівень освоєності території належить до площини взаємодій “людина – 
геометрія”.  

Зміна характеристик людського виміру в часі описується в площині 
“людина – час”. У тих координатах можна встановлювати закономірності 
динаміки приросту і міграції населення, здійснювати прогнозування розвитку 
окремих характеристик людського виміру. 

Взаємодія характеристик “функція – умови” дозволяє оцінити придатність 
умов і, насамперед, ресурсного потенціалу для виконання певних функцій 
(промислових, аграрних, рекреаційних тощо). З іншого боку, виробнича 
діяльність впливає на довкілля і умови життєдіяльності внаслідок викидів 
шкідливих відходів системи. Для цілеспрямованого розвитку територіальної 
системи важливо оцінювати сумісність окремих функцій в конкретних умовах. 

Площина “функція – геометрія” має особливе значення у встановленні 
меж адміністративно-територіальних одиниць, бо характеризує зонування 
території, розміщення і підпорядкування функціональних об’єктів тощо.   

Поєднання векторів “функція – час” характеризує процеси функціональної 
сфери. Зокрема, в цій площині описується продуктивність чи пропускна 
здатність функціональних об’єктів, технологічні цикли (наприклад, в аграрному 
виробництві), інтенсивність споживання ресурсів і появи шкідливих відходів 
тощо. 

Динаміку геометричних характеристик територіальної системи або її 
структурних елементів відображає поєднання “геометрія – час”. 

Потрійні взаємодії вимірів містобудівного простору характеризуються 
похідними показниками від перших двох рівнів. Так, однією з характеристик 
взаємодії “людина – функція” є структура зайнятості населення, а “людина – 
функція – умови” – умови праці людей; взаємодія “людина – геометрія” 
характеризує щільність населення, а “людина – геометрія – час”  – зміну 
щільності у часі. Затрати праці на виконання певних функцій, а також трудовий 
потенціал системи можна виразити в людино-годинах (люд·год) у взаємодії 
“людина – функція – час”. У тих же координатах можна відобразити 
напруженість робіт у календарному часі (наприклад, люд·год/місяць). Такий 
показник є особливо важливим для сезонних робіт. 
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Чотиривимірні поєднання отримуємо при фіксації одного із вимірів 
п’ятивимірного простору. Так, зафіксувавши час, можна оцінити просторову 
ситуацію, тобто встановити значення необхідних показників простору на певний 
момент часу. Така потреба виникає, наприклад, у передпроектному аналізі. 
Можна також описати просторову ситуацію у минулому (історичні розвідки) 
або майбутньому (прогноз). Такі завдання будуть вирішуватися при 
порівняльному аналізі містобудівних ситуацій. 

Найбільш повно адміністративно-територіальна система може бути 
описана у п’ятивимірному просторі. Саме в цих вимірах можна оцінити її 
просторову організацію і відповідність вимогам сталого розвитку. 
Узагальнюючим показником просторової організації адміністративно-
територіальної системи буде соціально-еколого-економічна ефективність. 

На основі моделі багатовимірного простору формується множина задач 
організації територіальних систем, розробляються методики їх 
передпроектного аналізу, оцінки просторового потенціалу і встановлення 
пріоритетів розвитку, які  реалізуються в середовищі геоінформаційних систем 
(ГІС). Отже, за результатами дослідження багатовимірного простору можна 
обґрунтувати територіальний поділ держави, окреслити коло завдань 
управління життєдіяльністю і розвитком окремих адміністративно-
територіальних одиниць, а також розробити сучасну методологію прийняття 
управлінських рішень та їх інформаційне забезпечення. 

Ключове значення для обґрунтування територіального устрою держави 
має встановлення критеріїв утворення адміністративно-територіальних одиниць 
певного рівня. У проекті Закону України “Про територіальний устрій України” 
за основний критерій прийнято кількість населення. Безумовно, ця 
характеристика є важливою для територіального поділу країни, проте вона 
стосується лише одного з п’яти векторів простору. Адже на даний час існує 
певна кількість густонаселених територій з вичерпаними природними 
ресурсами, ліквідованими великими промисловими та іншими 
функціональними об’єктами. Такі адміністративно-територіальні одиниці є і в 
східних (Донецька, Луганська), і в західних (Львівська, Волинська) областях 
України. 

З іншого боку, існують території з порівняно невеликою щільністю 
населення, але значним потенціалом, що використовується недостатньо. 
Низьким є рівень використання рекреаційного потенціалу Карпатського району 
і зони Полісся, узбережжя Чорного і Азовського морів. Недопустимо низьким є 
рівень використання аграрного потенціалу в галузях рослинництва, 
тваринництва, а також біоенергетики. 
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Отже, здійснюючи територіальний поділ, важливо враховувати не лише 
існуючий стан території, але й можливості їх розвитку за сукупністю 
характеристик векторів простору “людина – функція – умови – геометрія – 
час”. 

В умовах реструктуризації економіки, децентралізації державного 
управління і розвитку місцевого самоврядування територіальний поділ 
потрібно здійснювати з урахуванням всього наявного потенціалу 
адміністративно-територіальних утворень (трудового, інтелектуального, 
виробничого, природного, земельного тощо). Для забезпечення екологічно 
безпечного соціально-економічного розвитку важливо, щоб адміністративно-
територіальні одиниці володіли необхідним потенціалом. Тобто в основу 
територіального поділу країни, на наш погляд, потрібно покласти 
просторовий потенціал територій.  

Приблизна рівність потенціалів адміністративно-територіальних одиниць 
певного рівня вирівнює можливості щодо сталого їх розвитку, а також 
складність завдань місцевого самоврядування. Цілком зрозуміло, що значення 
кожної окремо взятої характеристики векторного простору адміністративно-
територіальних одиниць можуть суттєво відрізнятись між собою. В одній може 
переважати трудовий потенціал, в іншій – природний, а ще в іншій – 
земельний. Така різноманітність зумовлює відмінність напрямків їх розвитку і 
важливість гармонійного розвитку держави в цілому.  

Певні труднощі пов’язані з методикою оцінки потенціалу, адже характе-
ристики векторів простору мають різний фізичний зміст. Зведення їх до одного 
інтегрального показника може здійснюватися із використанням грошових чи 
енергетичних еквівалентів, або безрозмірних характеристик часткових потен-
ціалів. В останньому випадку доцільно обґрунтувати модель еталонного  
(ідеалізованого) за потенціалом адміністративно-територіального утворення 
певного рівня. При цьому важливо встановити критичний рівень потенціалу 
необхідного для його ефективного розвитку і реалізації принципів 
самоврядування. Саме рівень наявного потенціалу розвитку доцільно прийняти 
за критерій територіального поділу. 

Для кожного окремо взятого вектора еталонного варіанту встановлюється 
значення узагальненого показника потенціалу, що враховує кількісні та якісні 
його характеристики. Для реальних адміністративно-територіальних одиниць 
здійснюється нормування показників фактичного потенціалу кожного вектора, 
при якому нормуючим дільником будуть відповідні значення потенціалу 
еталонного варіанту. Таким чином, порівнюючи в критеріальному просторі 
фактичні значення наявного потенціалу з еталонними, можна встановити 
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особливості адміністративно-територіальних одиниць, їх унікальність і 
напрямки гармонійного розвитку в державі. 

Зміну територіального устрою потрібно здійснювати одночасно з 
удосконаленням технології управління і номенклатури послуг, що надаються 
населенню. Основними завданнями тут є спрощення процедур і скорочення 
витрат часу на отримання послуг. Особливого значення набуває впровадження 
автоматизованих систем управління з відповідними базами даних і знань, 
експертними системами аналізу ситуацій і прийняття рішень. 

Готуючи адміністративно-територіальну реформу, необхідно паралельно 
вести підготовку управлінських кадрів, здатних виконувати функції управління 
життєдіяльністю і розвитком територій в умовах децентралізації державного 
управління та самоврядування, використовувати сучасну методологію і 
технологію управління щодо просторової організації та розвитку територій. 

Системний підхід і узгодженість у часі окремих етапів реформи 
територіального устрою держави є необхідною умовою позитивних її 
результатів. Саме на такій методологічній основі можлива реалізація принципів 
територіального поділу, а саме: оптимального розмежування територій, 
пропорційність просторових характеристик, наявність критичної маси 
потенціалу розвитку і механізмів саморозвитку, взаємодоповнення потенціалів 
адміністративно-територіальних одиниць (зовнішнє доповнення), 
спадкоємність та інших. 

Дана стаття не претендує на наявність готових рецептів вирішення 
завдань територіального поділу держави. Автор мав на меті лише окреслити 
своє бачення цієї багатогранної проблеми і шляхів реалізації адміністративно-
територіальної реформи.  
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Анотація: 
Викладені основні положення просторового підходу до реформування 

адміністративно-територіального устрою держави. В його основу покладено 
твердження, що реальний простір життєдіяльності людини формується 
комплексом властивостей які описуються координатами «людина-функція-
умови-геометрія-час». Спираючись на теоретичну модель пятивимірного 
простору автором запропоновано підхід на підвищення соціально-еколого-
економічної ефективності використання просторового потенціалу та 
структуризації адміністративно-територіальних елементів за показниками 
рівності їх потенціалів. 

 
Аннотация: 

Изложены основные положения пространственного подхода к 
реформированию административно-территориального устройства государства. 
В его основу положено утверждение, что реальное пространство 
жизнедеятельности человека формируется комплексом свойств которые 
описываются координатами «человек-функция-условия-геометрия-время». 
Опираясь на теоретическую модель пятимерного пространства автором 
предложен подход на повышение социально-эколого-экономической 
эффективности использования пространственного потенциала и 
структуризации административно-территориальных элементов за показателями 
равности их потенциалов. 
 

Abstract: 
The main principles of spatial approach to reforming administrative and 

territorial arrangement of the state are presented. They are grounded in the 
affirmation that real space of human vital activity is formed by a set of properties 
described with the help of “man – function – conditions – geometry – time” 
coordinates. On the basis of theoretical model of five-dimensional space the author 
suggests an approach to increasing social, ecological and economical effectiveness of 
applying spatial potential and structurization of administrative and territorial elements 
by the indices of equality of their potentials.   
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УДК 528.48:004.451.52                                                                              Гончар В.З. 
 

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
„ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ” ЗАСОБАМИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ 

„МУНІЦИПАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА”  
 

Комунальне підприємство “Київський міський центр земельного кадастру 
та приватизації землі” (при Головному управлінні земельних ресурсів м. Києва) 
розробляє проекти землеустрою по відводу земельних ділянок, по 
виготовленню державних актів, проводить роботи з кадастрових зйомок, 
інвентаризації земельних ділянок та їх експертної грошової оцінки тощо. Для 
вирішення проблеми застосування сучасних інформаційних та 
геоінформаційних технологій при виконанні зазначених робіт підрозділом 
автоматизації та ведення кадастру створена та активно експлуатується локальна 
комп’ютерна мережа та засоби автоматизації робіт з землеустрою [1]. Завдяки 
цьому вдається швидко та оперативно обслуговувати потреби міського 
населення та оперувати великою кількістю інформації. Для автоматизації на 
всіх етапах оформлення технічної документації (технічні звіти по 
інвентаризації земельних ділянок, технічні звіти по виносу меж земельних 
ділянок в натуру, проекти відводу земельних ділянок і т.д.) на підприємстві 
впроваджено програмний комплекс “Муніципальна інформаційна система” 
(МІС) , створений фахівцями ТОВ “НВЦ Земельно-інформаційних систем”. 

При виконанні землевпорядних робіт по розробці проектів землеустрою, 
відводу земельних ділянок, винесенні меж в натуру необхідно дотримуватись 
певних вимог згідно з генеральним планом забудови міста. Проектні (або 
“червоні “)  лінії накладають обмеження  на земельні ділянки, які відводяться 
під забудову. 

КП “Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі” 
(при Головному управлінні земельних ресурсів м. Києва), як і інші 
землевпорядні організації, використовує в своїй практичній діяльності “червоні 
“ лінії. Координати “червоних “ ліній за спеціальним замовленням надаються 
комунальною організацією „Центр містобудування та архітектури”. Ці 
координати за відповідну платню (зараз – близько 80 грн. за точку) надаються 
на паперовому носії для подальшого їх уведення і використання в 
геоінформаційній системі. 

З часом в різних структурних підрозділах підприємства накопичується  
велика кількість мат матеріалів. Пошук на паперових носіях наявності чи 
відсутності потрібних для роботи “червоних “ ліній починає займати  багато 
часу. Не виключається, також,  можливість повторних заявок у зв’язку з 
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відсутністю узагальненої інформації. Оскільки, на підприємстві вже функціонує 
і широко використовується МІС, яка базується на ГІС продукті ArcVіew 8x 
фірми ESRІ, розширення її (МІС) можливостей за рахунок модуля “Червоні 
лінії” є оптимальним рішенням проблеми. 

Модуль розширення “Червоні лінії” , розробником якого є ТОВ “НВЦ 
Земельно-інформаційних систем” при участі фахівців КП “Київський міський 
центр земельного кадастру та приватизації землі”, дозволяє вести і 
використовувати централізовану, в межах підприємства, базу геоданих (БГД) 
проектних ліній. Технологічно ця база може бути створена у вигляді окремої  
БГД, або як додатковий клас об’єктів БГД МІС. Для забезпечення централізації 
даних було вибрано перший варіант з розташуванням БГД “червоних “ ліній на 
сервері підприємства. Архітектуру локальної мережі з урахуванням  
впровадження БГД проектних ліній показано на Мал.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для актуалізації і ведення БГД “червоних “ ліній було виділено спеціальне 

робоче місце і призначена відповідальна особа. Налагоджено і впорядковано 
облік матеріалів, які надходять із структурних підрозділів підприємства. 
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Мал. 1 
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Оскільки ГІС-системи фірми ESRІ (США) дозволяють інтегрувати геодані, 
розташовані в різних місцях, кожен співробітник має можливість користуватися 
наявною інформацією.  

Модуль розширення “Червоні лінії” має наступні функціональні можливості: 
1. Уведення та редагування проектних ліній в БГД (Мал. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
Повно функціональне редагування дозволяє уникати помилок уведення, 
об’єднувати декілька ліній в одну, а під час актуалізації не уводити наявні 
точки. 
2. Видалення ліній в архів з можливістю поновлення даних із архіву. 
В процесі ведення геобази даних “червоних” ліній виникають випадки, коли 
лінія, призначена для уведення, значно перекриває наявну. Тоді доцільніше 
перенести наявну лінію до архіву і замінити її на нову. У випадку 
помилкового перенесення є можливість “відкоту”, тобто повернення лінії із 
архіву до актуального стану. 
3. Перетворення дуги, заданої координатами двох точок та радіусом, в набір 

відрізків. (Мал. 3); 
 
 

Мал. 2 
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Раніше, у зв’язку з відсутністю такої функції, кожен користувач вручну 
виконував дану побудову. Це призводило або до перевищення заданої 
похибки при обчисленні площі земельної ділянки, або до невиправданого 
збільшення кількості кутів повороту ділянки. Як результат – повторне 
виконання робіт, збільшення затрат часу. Тепер мінімально необхідна і 
достатня кількість відрізків автоматично визначається наперед заданою 
похибкою обчислення площі. Всі роботи, пов’язані з використанням 
“червоних” ліній, набули однозначності та безпомилковості.  
4. Експорт координат ліній в текстовий файл. 
Деякі технічні документи в підрозділах підприємства виготовляються за 
допомогою програмного забезпечення, не сумісного з ГІС-системою фірми 
ESRІ. В цьому випадку отримання координат із бази геоданих “червоних” 
ліній можливе за допомогою експорту. Причому, експортувати можна як 
координати, отримані із комунальної організації „Центр містобудування та 
архітектури”, так і з виконаними побудовами перетворення дуг. Таким 
чином, документи, виконані навіть в різних системах, мають однакову 
точність. 

 Одночасно з розробкою бази геоданих “червоних” ліній фахівцями ТОВ 
“НВЦ Земельно-інформаційних систем” було виконано і впроваджено у 
виробництво землевпорядної проектно-технічної документації доповнення 
функціональних можливостей редактора МІС. Це доповнення стосується 
автоматичного узгодження („прилипання”) сторін ділянки (Мал.4, Мал. 5) до  
заданих просторових об’єктів. 
 

Мал. 3 
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Під час  виконання цієї операції кількість кутів повороту земельної 
ділянки ставиться у точну відповідність до заданого об’єкту. Особливо 
актуальною ця функція стає під час ув’язки ділянки з “червоною” лінією, яка 
має форму дуги. Ручна робота по видаленню чи додаванню точок кутів 
повороту ділянки повністю виключається. Це дало змогу підвисити точність та 
зменшити час виконання робіт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 4 

Мал. 5 
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Технічно модуль “Червоні лінії” може використовуватись і як розширення 
ArcVіew 8x. Така його реалізація забезпечує працездатність БГД „червоних” 
ліній в автономному режимі. 

Впровадженням модуля розширення “Червоні лінії” дозволило: 
• значно прискорити пошук „червоних” ліній, необхідних для виконання 

робіт та (в залежності від результатів пошуку) своєчасне їх 
замовлення; 

• виключити можливість повторних заявок на координати, що дало 
відчутну економію фінансових засобів; 

• більш якісно та продуктивно виконувати землевпорядні роботи. 
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1. Гончар В.З. Автоматизація землевпорядного проектування на основі 
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуті актуальні питання автоматизації землевпорядкувального 
проектування та його кадастрового забезпечення на прикладі КП “Київський 
міський центр земельного кадастру та приватизації землі”. В якості об’єкта 
проектування вибрано „червоні лінії”.  

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены актуальные вопросы автоматизации землеустроительного 
проектирования и его кадастрового обеспечения на примере КП “Киевский 
городской центр земельного кадастра и приватизации земель”. В качестве 
объэкта проектирования выбраны „красне линии”.  
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УДК65.015.13                                                                                         Давидюк Г.В. 
 

ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ  
АНАЛІЗУ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ  

 
Загальновизнано, що пріоритетні напрямки розвитку будівельної галузі, 

втім як і загальноекономічні та політичні аспекти розвитку економіки більшості 
країн, визначаються ведучими країнами світу, серед яких чинне місце 
посідають США, Японія, ФРН, Франція, Великобританія. Для країн, що 
прагнуть мати економічну безпеку на світовій арені, в тому числі й для 
України, доцільно стежити за тенденціями розвитку будівельного сектора 
економіки ведучих країн з метою визначення прогнозів та розробки 
перспективних планів. 

Ґрунтуючись на статистичні дані та дослідження міжнародних і 
вітчизняних інститутів, спрямовані на аналіз показників змін у попиті на 
інвестиції, переміщень у структурі економіки, обсягів державних і приватних 
вкладень, можна виділити слідуючі перспективні аспекти розвитку 
будівництва. 

Пріоритет модернізації в інвестиційному процесі. У виробничій сфері в 
зв’язку з розвитком високоавтоматизованих виробництв, міні-заводів, гнучких 
систем керування просліджується істотне скорочення виробничих площ, у ряді 
випадків у 2-2,5 рази (на одиницю промислової продукції). Тобто на сьогодні 
інвестор надає перевагу новим «компактним» технологічним лініям, що 
призводить до відповідного зменшення обсягів нового промислового будівниц-
тва. При цьому в невиробничій сфері спостерігається ріст нового будівництва, 
особливо помітний у будівництві житла, об'єктів охорони здоров'я й освіти.  

Структурні зрушення в будівельному комплексі. Одним з найважливіших 
факторів підвищення конкурентноздатності будівельних організацій є скоро-
чення термінів будівництва, максимальне "стискання" всього інвестиційного 
циклу (передпроектне обґрунтування, проектування, будівництво, здача в 
експлуатацію), виконання робіт з високою якістю. Тому має місце тенденція 
удосконалювання методів керування інвестиційним процесом, спрямованих на 
скорочення тривалості всіх його етапів, підвищення рівня координованості та 
взаємодії всіх учасників процесу. Найбільшою мірою такі задачі вирішуються в 
рамках фірм проектно-будівельного типу, що дозволяють на 20–30% скоротити 
терміни і на 10–15% вартість усіх витрат [1]. Паралельно скорочення термінів 
будівництва можна досягти за рахунок індустріалізації будівництва і переносу 
багатьох процесів з будмайданчика в заводські умови. В цьому разі можливі 
істотні структурні зрушення у витратах на користь сполучених галузей. 
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Роль малого бізнесу. Такі переваги, як високий рівень координованості та 
взаємодії всіх учасників будівельного процесу, а також можливість швидкого 
пристосування до нових умов мають малі фірми (чисельність 10–50–70 чол.). 
Тому варто очікувати зростання в будівельній індустрії долі малих фірм. Обсяг 
виконуваних ними робіт в США на сьогодні досягає 60–65%. Високий ступінь 
їхнього виживання обумовлений високим виробничим потенціалом, наявністю 
банків інформаційних даних на локальних ринках, можливістю широко 
використовувати оренду будівельних машин, комп'ютерної техніки і т.д. 

Підвищення ролі приватних замовників. У розвинених країнах більша 
частина загального обсягу робіт (70–75%) традиційно припадає на замовлення 
приватних осіб. Роль держави як замовника будівельної продукції найбільш 
значна в області створення інфраструктури, об'єктів оборонного значення і т.п. 
(у США це 23–24% загальних замовлень на будівництво, у Японії – близько 
30%) [2]. У будівництві об'єктів інфраструктури (доріг, мостів, гребель, 
аеропортів і т.п.) частка державних замовлень переважає. Отже при сталому 
економічному курсі, стабільній політичній ситуації та атмосфері інвестиційного 
сприяння в Україні найближчим часом також можливе зростання долі 
приватних замовлень не тільки на житлове, але й на промислове будівництво. 
При чому, проводячи політику регулювання землекористуванням, використо-
вуючи гнучкі податкові і кредитно-фінансові механізми, диференційовані 
тарифні ставки, пільгові кредити, влада може досить ефективно стимулювати 
інвестиційну активність на базі залучення приватного капіталу та регіональних 
коштів також в створення інфраструктур даної території. 

Рішення екологічних проблем. В світовій практиці існує тенденція 
придбання підприємцями, що отримують прибуток на вкладений капітал на 
даній території, нерухомості у власність або довгострокову оренду (як правило, 
на пільгових умовах оподаткування). В такий спосіб поповнюються місцеві 
бюджети, а отримані засоби дозволяють здійснювати інвестування подальшого 
розвитку території і, що особливо важливо, вирішувати екологічні проблеми. 
На Заході вже пройшла пора "егоїстичного розвитку" промисловості, сільського 
господарства і виробничої інфраструктури. Будівництво цих і всіх інших об'єк-
тів, пов'язане з природокористуванням, поставлено в жорсткі законодавчі й 
економічні рамки. Тому перспективним напрямком розвитку будівництва є 
подальша "екологізація" самого процесу будівництва, виробничо-технологічних 
параметрів промислових, транспортних і інших об'єктів, що в майбутньому 
приведе до переважного використання екологічно безпечних матеріалів і 
технологій (у першу чергу безвідходних), а також до переходу на проектування 
і зведення всіх об'єктів, виходячи з раціонального і безпечного використання 
земельних, водних і енергетичних ресурсів. В цьому аспекті українським 
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виробникам будівельної продукції доцільно враховувати особливості 
екологічної ситуації в країні і починати освоювати нові «чисті» технології. 

Зростання ролі наукомістких технологій. Науково-технічний розвиток 
усього будівельного комплексу здійснюється шляхом проникнення продук-
тових і технологічних інновацій промислових фірм, що обслуговують буді-
вельний комплекс. Імовірніше всього, основні ресурси капіталовкладень 
галузей виробничої сфери, що формують інвестиційний попит, будуть 
переорієнтовані на наукомісткі технології, що забезпечують рішення проблеми 
економії праці. У будівельному виробництві очікується подальший розвиток 
індустріалізації шляхом застосування різноманітних, уніфікованих суперлегких 
будівельних конструкцій, автоматизованих машин і механізмів. В США та 
Японії вже одержали поширення нові конструкції на основі полімерів і 
кераміки в будівництві мостів і трубопроводів, а також у нових технологіях по 
захисту бетону, металів від корозії. Українські виробники поки що обмежились 
застосуванням  конструкцій з високими теплоізоляційними властивостями, що  
істотно (на 40-50%) підвищили енергоекономічність будинків та споруд [2]. 
Тенденція використання нових ефективних матеріалів буде зберігатись і надалі, 
так само як зростатиме частка будівельних матеріалів, виготовлених на основі 
застосування вторинних сировинних ресурсів і відходів. Тому доречно 
очікувати на вітчизняному будівельному ринку появу пересувних роботизова-
них комплексів не тільки для вкладання бетонної суміші, монтажу збірних 
будівельних конструкцій, для підйомно-транспортних і оздоблювальних робіт, 
але й для переробки будівельного сміття та використання як вторинної 
сировини. У сфері проектування очікується якісний стрибок у користуванні 
ЕОМ нових поколінь. Це обумовлено підвищенням складності об'єктів 
будівництва і необхідністю інтегрування всіх ланок інвестиційного процесу з 
метою його оптимізації. 

Посилення інтеграційних процесів. Загальними для багатьох розвинених 
країн регіональними факторами, що впливають на розвиток будівництва в 
недалекому майбутньому є лібералізація міжнародних інвестицій, яка виступає 
як фактор підвищення ефективності капітальних вкладень, та посилення 
безпосереднього економічного (інвестиційного) впливу між сусідніми 
територіями різних країн, що входять в єдині регіональні утворення (ЄС й інші 
подібні утворення). Це вплине на динаміку, територіальну і галузеву структуру 
інвестицій держав, що беруть участь у такій формі співробітництва. Число 
об'єднань і інтенсивність інвестиційної взаємодії в їхніх рамках, у перспективі, 
безсумнівно зросте. 

З метою подолання відставання від ведучих закордонних країн та виходу 
на міжнародний рівень як конкурентноздатного виробника продукції в Україні  
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найближчим часом має бути реалізована значна кількість інвестиційних задач, 
що на Заході в певній мірі вже вирішені. Серед них корінне відновлення 
виробничого потенціалу країни, формування повноцінної виробничої і 
соціальної інфраструктури, створення сучасного агропромислового комплексу, 
розвиток ринку житла й ін. Виконання таких масштабних інвестиційних 
програм можливо лише у відносно стабільних економічних і політичних умовах 
при досить високих середньорічних темпах розвитку будівництва, а також за 
умови випереджального розвитку матеріально-технічної бази будівництва та її 
корінного переозброєння. 

З чого ж варто почати вирішення цієї задачі, щоб максимально 
використати позитивні елементи закордонного досвіду. 

По-перше, вивчити закордонний досвід стосовно вибору оптимальних 
форм і методів керування, виявити раціональні структури організації. По-друге, 
важливо удосконалити правові й економічні умови функціонування будівель-
ного комплексу, розробити нормативні документи, насамперед  сучасні, 
контрактні системи на усі види послуг у будівельному комплексі; методи 
обґрунтування і прийняття інвестиційних рішень, страхування. Тут потрібні 
ретельне вивчення закордонного досвіду, оволодіння міжнародними стандар-
тами по оцінці ефективності проектів і прийняттю інвестиційних рішень. По-
третє, необхідні також наукові дослідження з методів і форм мобілізації 
приватних інвестицій. В цьому питанні доречно буде звернутись до досвіду 
Росії. По-четверте, необхідно удосконалити методи порівняльного аналізу 
техніко-економічних показників розвитку вітчизняного будівельного комплексу 
і ведучих закордонних країн з метою забезпечення об’єктивного оцінювання 
будівельних проектів (ПВР, ПОБ тощо). Ця робота вимагає створення 
спеціальних методів розрахунку, приведення вітчизняної статистики до рівня 
західних стандартів, багатофакторного аналізу процесів, які відбуваються у 
будівельному комплексі та інвестиційній сфері. Поки що подібні наукові 
дослідження знаходяться на початковій стадії [3].  

Але насамперед варто визначитись з планом розвитку будівельного 
комплексу на довгострокову перспективу (15-20 років), створити модель і 
вирішити задачу розвитку будівельної галузі при різних обмеженнях і варіантах 
розвитку економіки. 

Існують і інші важливі економічні питання розвитку будівельного сектора 
економіки, зокрема вивчення попиту на будівельну продукцію, її 
конкурентноздатності та ін., але рішення відзначених вище проблем дозволить 
мінімізувати терміни подолання відставання від ведучих закордонних країн, 
можливості для цього, за оцінками вітчизняних та закордонних експертів, в 
Україні є. 

Містобудування та територіальне планування 67



 

ЛІТЕРАТУРА: 
 

1. Федосова Е.В., Давидюк А.В. Особенности предпроектной оценки объектов 
массового (коммерческого) строительства. // Нові технології в будівництві. – 
2003. – № 1(5). 

2. Корсунський С.В. Трансфер технологій у США. – К.: УкрІНТЕІ, 2005. – 148 с. 
3. Сухоруков А.І. Пріоритети інвестування національного технологічного 

розвитку. // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1.  
 

Анотація 
На прикладі ведучих країн світу розглядаються тенденції розвитку 

будівництва на найближчу перспективу і пропонується ряд першочергових 
задач, рішення яких дозволить мінімізувати терміни подолання відставання 
будівельної галузі України від розвитих закордонних країн. 

 
Аннотация 

 На примере ведущих стран мира рассматриваются тенденции развития 
строительства на ближайшую перспективу. Предлагается ряд первоочередных 
задач, решение которых позволит минимизировать сроки преодоления 
отставания строительной отрасли Украины от развитых зарубежных стран. 
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УДК 656.072.132 С.В.Дубова
 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА МАРШРУТАХ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА. 
 

Значительное накопление транспортных средств на территории города 
вызывает известные всем последствия процесса автомобилизации: снижение 
скорости движения, увеличение затрат времени на передвижения, резкий рост 
количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение экологического 
баланса, приводящих к созданию некомфортных условий существования для 
жителей города. Этот процесс значительно усугубляется  в центральной части 
города, вызывая необходимость более внимательного отношения специалистов 
к транспортным вопросам. 

Центр города Киева занимает площадь около 25 км2, что составляет 3% от 
всей площади территории города. Учитывая то, что в эту зону ежедневно  
стремится 40% жителей города, здесь скапливается огромное количество 
транспортных средств, в том числе и городского пассажирского транспорта 
(ГПТ). Так, из 22 маршрутов городского трамвая 9 маршрутов (41%) проходят 
через центр, из 42 маршрутов троллейбуса – 16 (38%), из 90 маршрутов 
автобуса – 19 (21%) и из 289 маршрутов маршрутного такси – 94 (33%). В 
среднем третья часть всех маршрутов наземного ГПТ работает на связи с 
центром города, причем 81% из них имеет конечные остановки внутри его 
территории. Скопление значительного количества подвижного состава 
приводит к резкому увеличению плотности транспортного потока, скорость 
которого падает, заторовые и аварийные ситуации в течение большего времени 
суток становятся обычным явлением для города.  

Наземный ГПТ (трамвай, троллейбус и автобус), который перевозит 
значительный объем (60 – 70%) пассажиров,  двигается в общем транспортном 
потоке. С одной стороны он подчиняется общим правилам и закономерностям 
дорожного движения, а с другой -  имеет свой график движения, иные 
технические характеристики и габариты. В общем транспортном потоке он не 
только не выигрывает, но постепенно становится значительной помехой в 
движении. Объем перевозок на традиционных видах ГПТ постепенно падает. 
ГПТ автоматически превращается в транспорт для пенсионеров и льготников, 
которые пользуются им бесплатно, что также не способствует его развитию. 
Маршрутные такси, являясь относительно новым видом ГПТ, конечно спасают 
положение, так как выполняют значительную часть перевозок. Но предоставляя 
пассажирам, с одной стороны, определенный уровень комфорта в виде 
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экономии времени в пути, с другой стороны они являются видом ГПТ с 
высоким уровнем аварийности и плохой организацией их движения на 
маршрутах. К тому же в условиях высокой плотности потоков в центре достичь 
высокой скорости движения им достаточно трудно. 

Комплексная схема транспорта г. Киева на период до 2020 года 
предусматривает развитие экологически чистого троллейбусного транспорта и 
постепенную замену им некоторых маршрутов автобуса и маршрутного такси. 
Это положение касается и центральной части города. При этом не учитывается, 
что в условиях узкой проезжей части, насыщенной легковыми автомобилями, 
крупногабаритный и неповоротливый, низкоскоростной троллейбус или 
автобус превращается в значительную помеху в движении и перестает 
пользоваться успехом у большей части пассажиров. Троллейбус или автобус в 
существующем сейчас виде даже в случае обновления и увеличения количества 
подвижного состава не спасут центр города от наступающего транспортного 
паралича.  

В доказательство этого нами были проведены экспериментальные 
сравнительные исследования времени нахождения трамвая, троллейбуса, 
автобуса, маршрутного такси и легкового автомобиля на маршрутах, 
проходящих через центральную часть города г. Киева. 

Для эксперимента выбраны трамвай № 14, троллейбус № 8, автобус № 69, 
маршрутное такси № 570 и легковой автомобиль, который дублировал 
маршрутное такси. Все маршруты имеют конечные остановки в центре, т.е. 
являются заходящими в зону центра. В ходе эксперимента фиксировалось 
время движения по маршруту, а также задержки, которые вызваны различными 
элементами организации движения на маршрутах: остановками, светофорными 
объектами, нерегулируемыми перекрестками, наземными пешеходными 
переходами, а также случайными факторами: дорожно-транспортными 
происшествиями, заторами, поломками и т.д. Время отстоя на конечных 
пунктах маршрутов при этом не учитывалось. 

Обработка результатов опытов показала, что время нахождения на 
маршруте можно разделить на две основные составляющие: время движения и 
время задержек и отобразить в виде диаграмм (см. рис.1). Как видим, в среднем 
время движения составляет 75%, а время задержек – 25%. Достаточно хорошо 
видны отличия в режиме движения электротранспорта и пневмоколесного 
транспорта. В первом случае на движение приходится 69% времени и на 
задержки – 31%, во втором случае – 76% и 24%. Если же сравнить 
электротранспорт с маршрутным такси, то разница видна еще больше – 83% и 
17%. Наибольшие задержки на наблюдаются у троллейбуса - 32%. На 
остановках менее всего задерживается маршрутное такси (10%), более всего – 
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автобус  (21%). Режим движения маршрутного такси более приближается к 
режиму движения легкового автомобиля, чем к ГПТ. Время движения на 
маршруте у обоих составляет 83%. 

Оценка времени нахождения на маршрутах или же анализ качества 
движения были выполнены сравнением времени движения и времени задержек 
на маршрутах. Для оценки применялись несколько показателей: 

 
1. Коэффициент качества К: 
 

К = (τ – t) / Т , 
где: 
τ – время движения на маршруте, сек; 
t – суммарное время задержек на маршруте, сек; 
Т – общее время нахождения на маршруте, сек. 
Рост показателя указывает на улучшение условий движения на маршруте. 
 
2. Удельные затраты времени на маршруте, приходящиеся на один 
километр пути: 
 

t уд  = t / L, 
где: 
t уд – затраты времени на маршруте, приведенные к 1 км пути; 
t – суммарное время задержек на маршруте, сек.; 
L – протяженность маршрута, км. 
Рост показателя указывает на ухудшение условий движения на маршруте. 
 
3. Коэффициент эффективного времени на маршруте: 
 

τ эф = τ  / Т , 
где: 
τэф – доля времени движения в общем времени нахождения на маршруте, сек; 
τ  – время движения на маршруте, сек.; 
Т – общее время нахождения на маршруте, сек.  
Рост показателя означает улучшение условий движения на маршруте. 
 

Результаты сравнения различных видов пассажирского транспорта 
отображены в виде гистограмм на рис. 2, 3, 4 в соответствие описанным выше 
показателям. 
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Экспериментальные исследования времени нахождения на маршрутах 
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Рис. 1 
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Изменение показателя качества К для различных видов ГПТ 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

тр
ам
ва
й

тр
ол
ле
йб
ус

ав
то
бу
с

ма
рш
ру
тн
ое

 та
кс
и

ле
гко
во
й а
вт
ом
об
ил
ь

 
 

Рис.2 
 
 

Распределение удельных затрат времени  t уд  (сек/ км) 
на различных видах ГПТ 
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Рис.3 

Распределение эффективного времени на различных  τэф видах ГПТ 
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Рис. 4 
 

Проведенные исследования позволяют сделать некоторые выводы 
относительно времени нахождения ГПТ на маршрутах в центре города. Ни 
один из графиков не представил троллейбус, как транспорт, которому 
необходимо отдать предпочтение в перевозках пассажиров.  Маршрутное такси 
и автобус имеют преимущества перед трамваем и троллейбусом в скорости 
движения по маршрутам, т.к. время задержек у них на 40% ниже. Маршрутное 
такси по характеру движения приближается к легковому автомобилю, 
поскольку имеет одинаковую долю времени движения (83%) и самый низкий 
среди всех видов ГПТ показатель затрат времени на остановках (10%). Автобус 
занимает промежуточное положение между электротранспортом и 
маршрутным такси по всем параметрам. Сравнение троллейбуса с другими 
видами транспорта по расчетным показателям К, tуд, τэф на рис. 2, 3, 4 показало 
их отклонение от среднего уровня в худшую сторону для К на 46%, для tуд – на 
73% и для  τэф - на 9%. 
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Конечно, нельзя сравнивать рассмотренные виды транспорта только по 
представленным показателям, т.к. каждый вид ГПТ имеет свои собственные 
недостатки и преимущества. Так известно, что низкая скорость трамвая и 
троллейбуса перекрывается их сравнительно высокой провозной способностью 
и экологически чистым видом двигателя. Автобус и маршрутное такси, 
наоборот, имея двигатель внутреннего сгорания и сравнительно меньшую 
провозную способность, осуществляют перевозки с меньшими затратами 
времени, что с точки зрения пассажиров является основным. 

Разрешение этих противоречий возможно не только при функциональном 
разделении различных видов ГПТ между собой, но и пространственном и 
временном отделении ГПТ от остальных транспортных средств, с которыми он 
находится на одной проезжей части. Здесь основными принципиальными 
моментами можно назвать следующие положения: 

 
1. Разделение территории города на зоны (центральная, срединная, 

периферийная, зона связи с агломерацией) с использованием в каждой 
подвижного состава различного вида и вместимости.  Так, в центральной 
части города возможно использование автобусов и маршрутных такси 
средней и малой вместимости, габариты которых соответствуют 
планировочным характеристикам магистральной улично-дорожной сети 
центра.  

2. Использование троллейбусов и автобусов большой вместимости 
возможно на основных магистралях при условии выделения для них 
специальных приоритетных полос или отдельных улиц для движения.  

3. Ликвидация стоянок легкового автотранспорта на крайней правой полосе 
проезжей части для использования ее для движения ГПТ. Организация 
сети подземных парковок, покрывающей все проблемные зоны города. 

4. Все магистрали, где проходят маршруты ГПТ, необходимо оборудовать 
карманами в зонах остановочных пунктов  

5. Упорядочение конечных остановок ГПТ с выделением площадок или 
участков улиц для отстоя подвижного состава, высадки и посадки 
пассажиров. 

6. Информационная поддержка пассажиров о маршрутах следования ГПТ 
на всех остановочных пунктах, в пересадочных узлах, в печати, через 
телевидение, радио и интернет. 
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Пути привлечения большего количества пассажиров на ГПТ, 
обеспечивающего им уровень комфорта легкового автомобиля многообразны  и 
достаточно сложны с точки зрения их организации, но сейчас уже понятно, что 
в условиях города в этом вопросе необходим системный подход с охватом всех 
существующих видов общественного транспорта. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы системного подхода в организации и 
взаимодействии различных видов наземного городского пассажирского 
транспорта в условиях постоянного роста уровня автомобилизации в городах. 

 
Анотація. 

Стаття присвячена питанням системного підходу до організації та 
взаємодії різних видів наземного міського пасажирського транспорту в умовах 
постійного зростання рівня автомобілізації у містах. 
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УДК726:727.4                                                                                          Жовква О.І.  
 
СУЧАСНИЙ ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ КАТОЛИЦЬКИХ ДУХОВНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
 

Маловивченим є питання формування духовних навчальних осередків у 
контексті сучасної культової архітектури. Не дослідженим у достатній мірі 
лишається питання формування архітектурно-просторової композиції та 
планувальної структури духовних навчальних закладів. Поширена у перші роки 
незалежності тенденція проектувати об’єкти культової архітектури без 
врахування освітньої функція призвела до того, що на сьогоднішній день 
більшість духовних навчальних закладів функціонує у непристосованих до 
навчального процесу спорудах, недільні школи, як правило, не мають власних 
приміщень, а тому знаходяться у стінах культових споруд тощо.  

Із посиленням ролі церкви у духовному житті суспільства, актуальності 
набуває питання духовного виховання: зростає потреба як у духовних 
навчальних закладах, які б не лише готували майбутніх священнослужителів 
для церкви, але й давали змогу пересічним громадянам отримати ази 
релігійного виховання. У зв’язку з цим, поволі збільшується кількість духовних 
навчальних закладів на території України. Так, згідно оприлюднених 
Державним Комітетом України у справах релігій статистичних даних, станом 
на 1 січня 2004 року, в країні функціонує 20 (греко та римо) католицьких 
духовних навчальних закладів, а також 38 православних закладів [10 ]. 

Богословське навчання упродовж своєї історії мало різні форми. У період 
Середньовіччя на Заході  виникають школи й університети, де вивчають 
богослов”я як науку [12 ]. 

Становлення католицької освіти на Україні починається з часів Речі 
Посполитої, в структурі якої українські землі складали основну частину 
Польсько-Литолвської держави. Після 1569 року українські землі Речі 
Посполитої було поділено на шість воєводств. Знать, в ті часи, поступово 
переймає польські звичаї, закони, мову, віру: особа, яка приймає католицизм, 
автоматично отримує рівні з польською шляхтою права. За таких обставин 
культурний вплив православ’я на українських землях стрімко падає. 
Православні школи, що колись вважались найбільш привабливими установами 
церкви, занепадають. 

Тим часом польська культура переживає період активного розвитку. З 
метою поширення національних ідей та переконань, засновуються вищі школи, 
друкарні, на державному рівні закріплюється польська мова. Активним 
поширенням католицької віри та польської культури займався релігійний орден 
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єзуїтів. Його представники заснували по всій Речі Посполитій розгалужену 
мережу колегій до навчання в яких залучали не лише католиків, але й 
обдаровану молодь протестантської та православної віри [9].  З 1569 року єзуїти 
засновують колегії у Ярославлі, Львові, Кам”янці,  Луцьку, Вінниці та Києві. 
Православна церква, поступившись своїм провідним місцем державній 
католицькій релігії, занепадає.  

В Україні активно розповсюджуються польські й західноукраїнські 
культурні впливи [3]. В цей період спостерігається масовий відтік з православ’я 
до католицької віри української знаті, у зв’язку із ототожненням православної 
віри та української мови з нижчими верствами населення. 

Ідея об’єднати католицьку і православну церкви розглядалась 
священнослужителями починаючи з часів розколу (1054 рік). Тривалий час 
католики переконували українських магнатів підтримати ідею унії. На їх думку 
унія тісніше б зв’язала Україну з Річчю Посполитою, віддаливши її від 
православної Москви. Ставши частиною католицької церкви, православні, 
дістали б рівні з католиками права. У червні 1595 року чотири православних 
єпископа уклали між своєю церквою і Римом унію, якою визнали верховенство 
Риму. Унія була гнівно засуджена православним світом. У 1596 році у місті 
Бересті (Бресті), з метою розв’язання конфлікту що виник, був скликаний 
церковний собор, однак дійти порозуміння представникам православ’я із 
католиками так і не вдалось. Певне міжконфесійне протистояння 
спостерігається і у наші часи.    

Повертаючись до теми духовної освіти в Україні можна сказати, що 
найбільш вдало  навчально-просвітницька функція представлена у сакральних 
спорудах католицької церкви. Католики у культових спорудах, як правило, 
поєднують навчальну, сакральну, дозвільну, адміністративну, спортивну та 
багато інших необхідних для повноцінного навчального процесу функцій. 
Досвід католицької церкви у цьому напрямку є досить цінним для багатьох 
конфесій. 

Проаналізувати архітектурно-просторову композицію католицьких 
духовних навчальних закладів хотілося б на прикладі духовних навчальних 
закладів Західного та Центрального регіонів України. Вищевказані заклади 
Західного регіону, а саме Львова, яскраво представляють такі об’єкти як 
Львівська Духовна Семінарія та інститут Святого Духа, Український 
Католицький Університет, Вищий Духовний інститут при монастирі Святого 
Альфонса, Інститут Вищої релігійної культури при інфекційній лікарні та 
приватний ліцей імені Климентія Шептицького.                                                                        

78 Містобудування та територіальне планування



 

Український Католицький Університет являється приватним науковим та 
навчальним закладом, заснованим Фонд Св. Климентія (фонд очолює Патріарх 
Любомир Гузар).  

Український Католицький Університет є першим католицьким вищім 
навчальним закладом, заснованим на території СНД. Установа співпрацює з 
багатьма провідними вищими 
навчальними закладами України серед 
яких: Національний університет 
“Києво-Могилянська Академія”, 
Харківська Семінарія (УАПЦ), 
Львівський національний університет 
ім. Івана Франка тощо. 

Випускники Українського 
Католицького Університету, як 
правило, без особливих зусиль 
вступають до провідних європейських 
університетів Англії, Франції, Австрії, 
Бельгії, Польщі, а також вищих навчальних закладів Італії, Канади, США,   
демонструючи високий рівень знань.  

Український Католицький Університет є спадкоємцем Греко-Католицької 
Богословської Академії, яку у 1928 - 1929 роках створив у Львові Митрополит 
Андрей Шептицький. Академія об’єднала навколо себе найкращих 
представників тогочасної західноукраїнської інтелігенції. Греко-Католицька 
Богословська Академія була єдиним вищим українським навчальним закладом 
на території тодішньої Польщі [12 ].   

У вересні 1939 року, після приходу у Галичину радянських військ, заклад 
було закрито, чимало викладачів та студентів репресовано. За часів німецької 
окупації навчання в Академії відновлюється, відкрито аспірантуру. У 1944 році, 
після повторної радянської окупації, Богословську Академію знову закривають.  

У 1963 році з ув’язнення до Риму повертається глава Української Греко-
Католицької Церкви, Патріарх Йосиф Сліпий. Першим його декретом був 
декрет про відновлення духовних навчальних закладів на Україні. У такий 
спосіб Патріарх демонструє глибоку віру у відродження духовного життя нації. 
У 1994 році Львівський Синод єпископів проголосував за відновлення 
Львівської Богословської Академії. У вересні цього ж року заклад відкрито під 
назвою “Львівська Богословська Академія”. Вісім років по тому Академію 
перейменовано на Український Католицький Університет.    

Слід відзначити, що диплом Українського Католицького Університету 
визнається всіма католицькими навчальними закладами світу, а також багатьма 
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установами інших конфесій, оскільки заклад здобув визнання Конгрегації 
Католицької освіти.  Кредо навчального закладу – поєднання віри та розуму. 
Основні напрямки навчання полягають у розвитку інтелекту, моралі та 
духовності. Навчання і наукова праця мотивуються потребою усвідомити своє 
особисте християнське покликання. В Університеті студенти вчаться мислити і 
ділитися своїм досвідом з іншими. Життя студентів будується на 
християнському принципі служіння іншому. 

В Українському Католицькому Університеті відкрито два факультети: 
філософсько-богословський та гуманітарний, працюють кафедри: богослів”я, 
філософії, суспільних, гуманітарних наук, англійської та класичних мов. У 
стінах університету знаходиться найбільша в Україні бібліотека богословської 
літератури. 

Що стосується філософсько-богословського факультету, то термін 
навчання тут становить п’ять років. До освітнього курсу входять такі 
дисципліни як метафізика, антропологія, вивчення Святого Письма – Старого 
та Нового Завіту, літургіки, історії Християнства, а також базових гуманітарних 
дисциплін, оволодіння англійською та іншими мовами. Після закінчення 
навчання студентам видається диплом про повну вищу освіту, а також диплом 
спеціаліста з богослів”я, який визнається в усіх університетах Заходу.  

У навчальному курсі на гуманітарному факультеті акцент робиться на 
вивченні світової історії з наголосом на Історію центральної та Східної Європи, 
а також історію Європейської цивілізації, політичної думки, релігії, мистецтва 
тощо. Після закінчення курсу навчання студент отримує повну вищу освіту, 
диплом спеціаліста з історії. 

Український Католицький Університет функціонує у реконструйованій 
будівлі, що по вулиці Свєнціцького.  Університетський корпус являє собою 
триповерхову споруду галерейного типу з мансардним поверхом на якому 
знаходиться просвітній осередок: бібліотека з читальним залом, конференцзал, 
комп’ютерні класи, та  інтернетзал.  

Після відкриття у 2005 році Католицького Богословського Центру 
Святого Духа, частина навчального 
процесу зі споруди Українського 
Католицького Університету 
перемістилась у нову університетську 
споруду, яка входить до складу Центра 
Святого Духа, що по вулиці Хуторівка. 
Новий університетський корпус 
триповерховий з цокольним поверхом. 

Навчальні приміщення об’єднані холом-рекреацією. В об’єм споруди входять 
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„придомова” церква. Університетський корпус також містить розвинену 
просвітницько-навчальну інфраструктуру до складу якої, окрім навчальних 
аудиторій, входять: аудиторія для зборів, бібліотека з читальним залом,  
студентський та комп’ютерні клуби, кімнати для гуртків тощо. Загальна площа 
просвітницько-навчальної зони становить майже 68% від загальної площі 
Університету. Заклад також містить дозвільно-рекреаційні приміщення: 
кімнати відпочинку, викладацькі, кав’ярні, бар, їдальню, спортивний зал, що 
становить 20% від загальної площі споруди. Архітектура Українського 
Католицького Університету Святого Духа – це приклад застосування сучасного 
прийому „компактності” у вирішенні об’ємно - планувальної композиції 
духовного навчального закладу.    

До складу Католицького Богословського Центру Святого Духа також 
входить Семінарія Святого Духа.  

ЇЇ історія датується 1783 роком, коли у Львові було засновано Греко-
Католицьку Семінарію з метою підготовки 
священнослужителів для Галичини, 
Закарпаття, Югославії, Хорватії тощо [15 ]. 
Як вже зазначалось, у 1929 році, за 
ініціативою Митрополита Андрея 
Шептицького, на базі закладу було створено 
Греко-Католицьку Богословську Академію, 
яка поєднала в собі тогочасні наукові та 
духовні цінності.   

Львівську Духовну Семінарію двічі закривали: спершу у 1939 році, а згодом 
– у 1945 році. У цей період семінарську будівлю, по вулиці Коперника, було 
передано Львівському державному університету ім. І.Франка, Львівська 
Духовна Семінарія працює підпільно. Наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ 
століття, коли Українська Греко-Католицька церква поступово легалізується, 
поволі з’являються  кандидати у священики-молодь, що прагне навчатись у 
семінарії, постає питання відновлення Львівської Греко-Католицької Семінарії. 
Старі приміщення, в яких функціонував духовний заклад, лишаються на 
балансі у Львівського державного університету, щойновідкритій (у 1991 році) 
Семінарії віддають приміщення літнього піонерського табору „Гранада”, що у 
селищі Рудно біля Львова. Слідуючи задумам Митрополита Андрея 
Шептицького стосовно того, що українське духовенство повинно виховуватись  
в єдиному дусі й отримувати ґрунтовну богословську освіту, виникла ідея 
створення єдиного Державного Центру – Львівської Духовної Семінарії для 
потреб Української Греко-Католицької церкви. 
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У 2001 році, неподалік Сихова, по вулиці Хуторівка, розпочато будівництво 
Богословського Центру Святого Духа [14]. Закладення першого каменя 
семінарської споруди освятив Папа Іван Павло ІІ під час свого візиту до 
Львова. Значимість комплексу, освячення якого відбулось у серпні 2005 року, 
полягає у тому, що вперше за тисячолітню історію католицької церкви в 
Україні, відкривається потужний науковий центр, що має стати осередком 
розвитку української богословської думки в якому разом навчатимуться як 
майбутні священики, монахи так і пересічні громадяни. За словами ректора 
Семінарії, отця Богдана Праха, відкриття Богословського Центру – це подія 
всеукраїнського масштабу, адже чогось подібного ще не існувало в цілій 
Україні [22]. Ще однією особливістю Богословського Центру є те, що він 
сприятиме налагодженню дружніх відносин між людьми різних покликань: 
майбутніми священнослужителями та молоддю різних професій.  Термін 
навчання у закладі становить шість років. Семінаристи вчаться за програмою 
філософсько-богословського факультету із доданням до курсу навчання 
церковних предметів: катехитично-пасторських та літургійних дисциплін.  

Споруда Семінарії являє собою двоповерховий комплекс із розвиненою 
об’ємно-просторовою композицією до складу якої входить архітектурна 
домінанта - церква Святого Духа. Семінарський комплекс складається із п’яти 
основних блоків: навчального, площа якого становить 30% від загальної площі 
комплексу; готельного, площа якого займає 24%; сакрального - площею 10%; 
спортивного - площею 18% та харчового блоку - площею 18%. Комплекс 
виконаний у сучасних лаконічних, однак досить пластичних архітектурних 
формах, із застосуванням другого світла у вирішенні інтер’єрів їдальні та 
спортивного залу, а також рекреаційних кімнат. Одним словом, Семінарія 
Святого Духа – це вдалий приклад застосування розвиненої „комплексної” 
схеми у вирішенні об’ємно - планувальної композиції сучасного духовного 
навчального закладу.    

 Вдалим прикладом католицького духовного навчального закладу 
вважається Вищий Духовний Інститут філософсько-богословських студій 

при Монастирі Святого Альфонса  Чину 
Найсвятішого Ізбавителя. 

Історія закладу починається з часів, коли у 
1924 році Митрополит Андрей Шептицький 
подарував Чину редемптористів будинок і землю 
в Голоску, що у Львові, для будівництва 
монастиря. Згодом при обителі заснували 
студентат. У вересні 1939 року, коли німецькі 

війська зайняли територію Польщі, а територію Західної України окупував 
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Радянський Союз, викладачі студентату, що були громадянами Бельгії, були 
змушені повернутися на батьківщину. У 1946 році у редемптористів забрали 
будинки та земельні угіддя, що належали обителі Святого Альфонса. Два роки 
по тому, ченців було  остаточно відселено [ 7 ]. 

Із набуттям Україною незалежності, Львівська Провінція Чину 
Найсвятішого Ізбавителя добивається повернення майна і у 1991 році 
редемптористам було передано монастир Святого Альфонса, що у Голоску. 
Оскільки в радянські часи у приміщеннях обителі знаходилась інфекційна 
лікарня, вони потребували якнайменше капітального ремонту.  

У 1997 році було зведено новий, досить сучасний за своїм архітектурним 
рішенням, монастирський корпусу, а також здійснено ремонт старих будівель. 
Першого вересня цього ж року при Монастирі Святого Альфонса урочисто 
відкрито Вищий Духовний Інститут Львівської Провінції Чину Найсвятішого 
Ізбавителя імені блаженного Миколая Чернецького. Навчальна програма, до 
якої входить вивчення богословських дисциплін, відповідає 
загальноєвропейському освітньому рівню, навчальний курс триває три роки. 
Станом на сьогодні, в Інституті навчаються студенти зі всієї України, загальна  
кількість яких перевищує 40 осіб. 

Архітектурно-планувальна структура інституту філософсько-богословських 
студій являє собою розвинену в плані композицію із кількох блоків: 
навчального, просвітньо-адміністративного та готельного.     

Інститут Вищої релігійної культури при інфекційній лікарні. займає 
частину приміщень каплиці 
Косьми і Дем”яна в якій сьогодні 
функціонує  Львівська інфекційна 
лікарня.  

Каплиця збудована у кінці ХІХ 
століття для потреб 
францисканського монастиря, а 
також віруючих Личаківської 

околиці Львова [ 4 ]. В радянські часи споруда використовувалась не за 
функціональним призначенням (в ній знаходився “червоний куточок”). У 1998 
році каплицю передано Львівській інфекційній лікарні. В цей період, за 
ініціативою працівників закладу, у стінах лікарні, в одному з її найбільших 
приміщень, було відновлено молитовний зал. Чотирнадцятого листопада 1998 
року відбулось урочисте освячення головою Української Греко-Католицької 
церкви - Кардиналом Любомиром Гузаром Львівської інфекційної лікарні із  
сакральним ядром. З цього часу у хворих з’явилась можливість окрім тілесного 
лікування отримати й духовне зцілення завдяки молитві. 
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Головний фасад каплиці Косьми і Дем”яна формує забудову вулиці Лисенка 
- однієї з центральних вулиць Львова. Архітектурно-планувальна композиція 
споруди активно розвинута у внутрішньодворовий простір, формуючи таким 
чином внутрішній простір двору. Площа сакрально-просвітнього ядра досить 
незначна, становить 5-10% від загальної площі каплиці. Інститут Вищої 
релігійної культури при інфекційній лікарні є прикладом поєднання в одному 
об’ємі двох функцій: лікування тілесного та духовного. 

Католицькі духовні навчальні заклади Центрального регіону, а саме Києва, 
яскраво представляють такі  заклади, як Вищий інститут релігійних наук 
Святого Томи Аквінського, культурно-прпосвітницький центр монастиря 
Всеукраїнського братства Менших Братів Капуцинів, а також навчально-
просвітницький осередок при резиденції Екзарха Української Греко-
Католицької церкви.  

Досить відомим католицьким навчальним закладом у Києві вважається 
Вищий інститут релігійних наук Святого Томи Аквінського. На сьогодні 

заклад функціонує в колишній садибі, що 
зведена на мальовничих пагорбах Києва, на 
вулиці Боричів Тік. Історія інституту бере 
свій початок з 1992 року, з часів, коли 
Домініканським орденом було засновано 

Коледж Католицької теології [13]. Метою Вищого інституту релігійних наук є 
передача студентам основної спадщини християнської теології, а також 
прагнення навчити їх проповідувати Євангеліє та бути вірними істині та моралі.   

Незабаром заклад переміститься у щойно реконструйовану під навчальний 
заклад споруду, що по вул. Якіра, 13-а, замовником реконструкції якої 
виступила Українська Римо-Католицька церква. 

Будинок Інституту Святого Томи Аквінського двоповерховий, Г-подібний в 
плані з мансардним поверхом. На першому поверсі знаходиться навчально - 
дозвільний блок з сакральним ядром (молитовним залом), на другому поверсі 
розташовано навчально – адміністративний блок, мансардний поверх 
обладнано під гуртожиток для приїжджих студентів. Площа навчальних 
приміщень становить26% від загальної площі інституту, площа сакральної зони 
– майже 8%. Споруда інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського є 
вдалим прикладом пристосування нежитлової споруди під навчальний заклад з 
організацією усіх необхідних процесі.     

Не менш вдалим прикладом католицького просвітнього закладу є 
культурно-просвітній центр монастиря Всеукраїнського Братства Менших 
Братів Капуцинів. Будівництво об’єкту, замовником якого виступило 
Всеукраїнське благодійне Братство Менших Братів Капуцинів, розпочато у 
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1999 році. Розвинена об’ємно-просторова композиція монастирського 
комплексу включає в себе чотири основні блоки: Костьол (архітектурна 
домінанта композиції), об’єднаний із 
культурно-просвітнім центром, 
окремо розташований малий 
молитовний дім та дзвіницю.  

Будівля культурно-
просвітницького центра 
одноповерхова, з коридорною 
планувальною схемою, із цокольним 
та мансардним поверхами. Розподіл 
площ комплексу наступний: площа 
навчальних приміщень становить 
орієнтовно 35% від загальної площі забудови; сакральне ядро займає 15% 
площі, готельний блок - 30%; харчовий -14%; адміністративний -6%. Таке 
процентне співвідношення свідчить про домінуючу роль просвітницько-
навчальної функції у духовному житті католиків. 

Навчальна функція присутня і в Духовному комплексі Української Греко-
Католицької церкви, який складається з Кафедрального собору та 

резиденції екзарха з допоміжними 
приміщеннями. Будівельні роботи, 
замовником яких виступила Українська 
Греко-Католицька церква ще тривають. 

Комплекс, що розташований у 
Лівобережному громадському центрі міста 
Києва, включає в себе кафедральний собор 
із залом для зібрань на 250 місць, а також 
двоповерхову резиденцію екзарха до складу 
якої входять навчальні приміщення, житлові 
кімнати для приїжджих, представницькі 

приміщення, а також ресторанний блок. Резиденція екзарха, по центральній осі 
якої знаходиться Кафедральний собор, П-подібна в плані, із внутрішнім 
дворовим простором. В бічних крилах першого поверху знаходяться навчальні 
блоки, площа яких становить 27% від загальної площі споруди, центральну 
частину резиденції формують приміщення громадсько-адміністративного 
призначення. Як бачимо, у функціонально-планувальній структурі резиденції 
передбачена досить значна кількість приміщень для проведення просвітницько-
навчальної роботи із прихожанами.    
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Прикладом Греко-Католицької церкви із навчальним блоком є церква 
Василя Великого Василіанського монастиря, що по 
вулиці Смирнова-Ласточкіна. Церква розташована на 
досить складному рельєфі із перепадом відміток близько 
10 метрів. Складністю ділянки проектування 
обумовлена композиція плану, який ніби 
„розкривається” у напрямку схилу, повторюючи абриси 
рельєфу.  На першому поверсі знаходиться основний 
молитовний зал, так зване сакральне ядро. Церква 
Василя Великого налічує три підземних поверхи, на 
першому з яких знаходиться навчальний блок, склад якого формують лекційні 
класи та бібліотека. На другому підземному поверсі розташовано гостьовий 
блок (житлові кімнати) та їдальню. Третій підземний поверх переважно 
складається із допоміжних приміщень. Замовником будівництва об’єкта 
виступила Київська громада Української Греко-Католицької церкви.  

Підбиваючи підсумки аналізу католицьких духовних навчальних 
закладів, зокрема їхньої функціонально - планувальної структури, можна 
зробити висновок, що вищевказані заклади нерозривно пов’язані із сакральним 
ядром (сакральною спорудою).  Католицька сакральна архітектура ХХ - 
початку ХХІ століть є прикладом впровадження нової концепції храму, як 
споруди універсального призначення, в якій з’являються такі дещо новаторські, 
незвичні для православ’я, приміщення, як конференцзали, дискусійні клуби, 
зали для переговорів, кімнати для гуртків, помп”ютерні та читальні зали, 
кімнати відпочинку, кафе, спортивні зали тощо. Католицькі сакральні 
комплекси, як правило, розташовані у живописних куточках міста, або винесені 
на лоно природи і мають вигляд заміського клубу, який в свою чергу є не лише 
місцем спільної молитви, але і цікавим для людей місцем зібрань. 

У культовій архітектурі католики підтримали концепцію наближення 
церкви до суспільства, архітектори в своїх проектах прагнуть до простоти, 
камерності та логічності споруд. Сучасна католицька культова архітектура 
являє собою просту, не перевантажену деталями форму, приємну для ока 
людини; форму, що не пригнічує своєю величчю. Католицьке духовенство 
робить спроби пристосувати до сучасного життя релігійну доктрину. Воно із 
готовністю бере до уваги всі новітні концепції в мистецтві, дає “зелене світло” 
новаторським проектам і дивиться на нове неупереджено, не боїться 
експериментувати.  
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Анотація 
 

У статті зроблено короткий екскурс в історію становлення католицької 
освіти на території України, наведені статистичні дані стосовно стану мережі 
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католицьких духовних навчальних закладів, надана коротка інформаційна 
довідка  про основні католицькі духовні навчальні заклади Західного та 
Центрального регіонів. 

У статті також проаналізовано архітектурно-просторову композицію і 
функціональне зонування деяких католицьких духовних навчальних закладів, 
висвітлені основні сучасні тенденції у проектуванні католицьких духовних 
навчальних закладів та католицьких сакральних споруд із навчальним ядром в 
структурі.    

 
Аннотация  

 
В статье сделан краткий экскурс в историю становления католического 

образования на территории Украины, приведены статистические данные 
относительно состояния сети католических духовных учебных заведений, дана 
краткая информация об основных католических духовных учебных заведений 
Западного и Центрального регионов. 

В статье также проанализировано архитектурно-пространственную 
композицию и функциональное зонирование некоторых католических 
духовных учебных заведений, освещены основные современные тенденции в 
проектировании католических духовных учебных заведений и католических 
сакральных сооружений с учебным ядром в структуре.   
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УДК 728.71                                                                                         Журавльов М.А. 
 

МОБІЛЬНЕ ЖИТЛО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ 
КОМПЛЕКСІВ 

 
На сьогоднішній день Україна набуває дедалі більшої туристичної 

привабливості. Щорічне збільшення іноземних туристичних потоків складає, за 
даними Держтурадміністрації 15 – 20 %, внутрішніх – 4 – 5%. В сучасній 
ситуації на ринку туристичних послуг не вистачає готельних місць для 
розміщення всіх подорожуючих, що в свою чергу уповільнює темпи розвитку 
українського туризму. Окрім того, коли мова йде про тимчасову або сезонну  
необхідність кардинального збільшення туристичної ємкості конкретних 
територій, шлях капітального будівництва в таких умовах є економічно не 
ефективним та дуже повільним с точки зору часу.  

Тому ефективним шляхом вирішення даних проблем можуть стати мобільні, 
швидкозбірні житлові модулі. Використання подібних споруд, або їх 
комплексів з елементами інфраструктури, дозволить в короткий термін 
вирішувати питання розміщення великої кількості туристів, яким не знайшлося 
місця в готельних закладах певного населеного пункту. Впровадження таких 
будівель в системи туризму історичних міст дозволить, в разі відсутності 
можливостей нового будівництва в середині міста,  швидко збільшити 
туристичну ємність без вторгнення до містобудівної структури поселення 
(об”єкти можуть розташовуватись за містом). Важливе значення мобільні 
житлові модулі матимуть для курортів з сезонною туристичною діяльністю, 
якто Крим або Карпати. Тут також в часи найбільшого напливу відпочиваючих 
можливо створювати тимчасові туристичні містечка. Характерними 
особливостями подібних споруд є можливість як тимчасового так і постійного 
використання в умовах різних кліматичних районів та можливість створення на 
базі типових планувальних модулів споруд та комплексів різного 
функціонального призначення. 

Як приклад проектування швидкозбірних модульних житлових блоків 
можна привести конкурсний проект автора.  Згадуваний проект виконанано на 
умовах конкурсу дизайнерів та архітекторів “Living Box”, оголошеного 
ітлійським будівельним порталом “EDITPORTALE“ в грудні 2005 року.  

Проект представляє собою модель збірного мобільного житлового модуля, 
що передбачає можливість багаторазової зборки, розбирання і транспортування 
об'єкта. Система інженерного забезпечення житлового модуля може бути як 
автономною, так і підключеною до мереж зовнішніх комунікацій. 

Показовий матеріал проекту наведено на мал. 1. 
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Основу ідеї проекту складають два рівні модульності житлової одиниці. 
Перший рівень представлений планувальними модулями приміщень: 

• Вітальня чи вітальня-кухня 4000 х 6000 мм 
• Спальня чи кабінет 4000 х 4000 мм 
• Кухня чи спальня 3000 х 4000 мм 
• Передпокій, хол, санвузол чи гардероб 2000 х 2000 мм 

Дана система розбивки приміщень по своїх габаритах наближена до розмірів 
стаціонарного житла і залишає безліч можливостей для планувальних рішень на 
підставі типових модулів. Крім того, виключається необхідність у розробці і 
заводському виробництві не стандартних елементів меблів, електробладнання і 
сантехники. 
Проект передбачає розробку типологічного ряду планувальних рішень ( 2-х, 3-х 
4-х і 5-и кімнатні мдулі). Дана стаття розглядає опис об'ємно-планувального 
рішення 3-х кімнатної житлової одиниці.  

Другий рівень -  модульне розбиття типових о'бємів на укрупнені 
конструктивні деталі, які виконуються в заводських умовах, утеплені і посилені 
несущим каркасом із вбудованними эллементами інженерних систем (опалення, 
вентиляція, силові, тефонні і цифрові мережі...).    
Для зручності транспортування, габаритні розміри самих великих 
конструктивних блоків не перевищують 2000 х 3800 450 мм, що дозволяє 
забезпечити перевезення в стандартних контейнерах (Dry Van,  Flat Rack,  High 
Cube, Open top).  

Архітектурний образ житлового модуля поєднує у собі простоту, чітку 
геометрію і лаконічність житлового об'єму, розчленовану рядом нахилених і 
закруглених у верхній частині вікон, що захоплюють частину поверхні 
покрівлі. Завдяки просторовому рішенню цоколя «з підрізкою» (габаритні 
розміри в плані цоколя на 200 мм менше зовнішнього контуру стін), весь об'єкт 
немов парить у повітрі, тому що цоколь схований падаючою тінню. Дане 
рішення дозволяє органічно вписати житлову одиницю в природне середовище 
без відчуття порушення земляного покриву й у той же час забезпечити 
сприйняття об'єкта, як самостійної одиниці простору. Унікальне рішення вікон, 
що займають як площину стіни, так і покрівлі, дозволяє ще більш підсилити 
гармонію і взаємопроникнення природного і штучного середовища. 
Знаходячись у середині приміщення людина може бачити у вікно не тільки 
оточуючий пейзаж, але і небо над головою, і не втрачати природне відчуття 
часу  доби. Тектоничність об'єму підкреслюється просторово-глибинним 
розташуванням і темною текстурною обробкою блоку допоміжних приміщень. 
Завершенням і підтвердженням зв'язку природного і рукотворного середовища 
виступає ґанок  
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     Мал. 1. Проект швидкозбірного житлового модуля.  
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зі сходами, виконаний без огородження з легкого металу на схованих 
маталичних опорах- косоурах, що немов міст з'єднує два простори.  

Конструктивна система спорудження представленна зовнішніми несущими 
стінами, на які спираєтся диск перекриття, сполученого з покрівлею. У свою 
чергу, зовнішні стіни спираються на диск підлоги, що передає навантаження на 
цоколь, і в наслідку, фундамент. 

Зовнішні стіни являють собою систему стінових панелей заводського 
виробництва, що з'єднуються між собою кріпленнями, що автоматично 
замикаються. У місцях стиків панелі прокладаються  гідроізоляційним 
пружним матеріалом. Несучою основою стіновых блоків служить металевий 
каркас; для обшивання застосовуються аллюмінієві композитні листи; 
утеплювач – мінеральна вата “ROCKWOOL”. Так само в панелях 
улаштовуються труби інженерних систем і вбудовані радіатори опалення. 
Фундаменти влаштовуються з місцевих матеріалів, орієнтуючись на климатичні 
та ландшафтні умови конкретного регіону будівництва. 
Цокольні панелі являють собою аллюмінієві панелі на металевому каркасі,  які 
утеплюються мінеральною ватою. Перекриття цоколя виконується з панелей, 
що обшиті листовим залізом і алюмінієм по металевому несучому каркасу й 
утеплених мінеральною ватою. У тілі панелей улаштовуються труби водяного 
підігріву підлоги. Покрівля сполучається з перекриттям і виконується у виді  
блоків з похилою верхньою площиною-покрівлею для відводу атмосферних 
опадів. Несучою частиною є металева ферма. Панелі обшиваються 
алюмінієвими листами й утеплюються мінеральною ватою. По площині 
покрівлі влаштовується наплавна гідроізоляція. Обпирання панелей 
відбувається за периметром несущих стін, і коника – на металеву трубу, що 
проходить по геометричному ценру споруди парллельно більш довгій стороні. 
Відтік опадів з покрівлі здійснюється по ринвах, що вбудовується в площину 
зовнішніх стін. 

Водопостачання здійснюється шляхом підключення до зовнішніх джерел 
води (централізованим системам міського водопостачання, чи шляхом 
водозабору за допомогою насосного устаткування у випадку розміщення 
об'єкта поблизу водойм чи шпар). 
Каналізаційні стоки спрямовуються в міську систему стічних вод у спеціально 
розроблений резервуар, що знаходиться в межах ділянки розміщення об'єкта чи 
групи об'єктів, з наступним вивозом стоків на очисні споруди.  

Вентиляція приміщень здійснюється природним шляхом крізь вент. канали, 
розміщені в зовнішніх стінах і внутрішніх перегородках. Провітрювання 
здійснюється крізь фрамуги вікон, що відкриваються. У приміщеннях кухонь і 
санвузлів передбачається примусова вентиляція. 
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Кондиціонування повітря здійснюється пристроями стандартних систем 
заводського виготовлення в залежності від індивідуальних вимог комфортності 
та класу споруди. 

Опалення водяне, відбувається в індивідуальному режимі за рахунок 
установки опалювального казана, що працює від електромережі, і мережі 
опалювальних приладів. 

У межах зовнішніх стін, перегородок, підлоги і стелі об'єкта прокладаються 
мережі електропроводів. Приміщення обладнуються стандартними розетками і 
вимикачами в необхідній кількості. Розводка  електромережі відбувається в 
заводському режимі. Виходи проводів з панелей з'єднуються й ізолюються в 
процесі монтажу споруди. 

В разі необхідності об'єкт оснащується телефонною, інтернет і телевізійною 
мережами. 

Так само, при необхідності можуть бути установлені камери 
відеоспостереження, система охоронної сигнализація, система «Розумний 
будинок» ( у порядку доповнень до базової комплектації  можливе 
встановлення пристрою централізованого керування системами інженерного й 
електронного устаткування)... Для забезпечення мінімальних тепловтрат, а 
відповідно, використання меньшої кількості енергії для обігріву приміщення в 
холодний період року, максимально ефективно утеплюються огороджуючи 
конструкції, зашпаровуються стики панелей і герметизируются віконні прорізи. 

Усе електрообладнання будинку підбирається з максимальними 
показниками енергозбереження. На додаток, покриття покрівлі може бути 
виконане з використанням сонячних батарей. У комплект споруди можуть так 
само входити спеціально розроблені геліосистеми. Сантехнічне й опалювальне 
устаткування встановлюється так само високого ступеня энергозбереження.     

Екологічні характеристики об'єкта не мають істотного впливу на 
навколишнє середовище, завдяки використанню екологічно чистих матеріалів, 
відсутності шкідливих викидів в атмосферу і літосферу, і порівняно не 
великому тепловиділенню, що не порушує термобаланс у середовищі 
використання споруди. 

Наведений приклад проекту мобільної житлової одиниці слід сприймати як 
ідейне втілення швидкостворюваного житла для обслуговування туристичних 
потреб, пов'язаних зі збільшенням туристичних потоків та як засіб об”ємно-
просторової організації туристичних центрів та комплексів.   
  

Література 
1. ДБН.2.2 – 9 – 99. Громадські будівлі та споруди.:К.:Держбуд України. 

1999.  

94 Містобудування та територіальне планування



 

2. ДБН.2.2 – 15 – 2005. Житлові будинки.: К.: Держбуд України. 2005. 
3. ДСТУ Б А.2.4 – 4 – 99. Система проектної документації для будівництва.: 

К. 1999.  
4. Статистичний бюлетень “Туризм в Україні”.: К., 2005. 

 
Анотація 

Доводиться актуальність та засоби використання швидкозбірних 
житлових одиниць туристичного призначення. Наводиться приклад конкурсної 
проектної розробки подібного житла. 
 

Аннотация 
Обосновывается актуальность и способы применения быстровозводимых 

жилых единиц туристического назначения. Приводится пример проектной 
разработки подобного жилья. 
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УДК 656.072.132 О.А.Зварич, С.В.Дубова
 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАЗЕМНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ У МІСТАХ УКРАЇНИ. 

 
Транспорт в місті відіграє роль кровоносної системи. Він забезпечує 

можливість життєдіяльності міста, як цілої системи з його адміністративними, 
народногосподарськими, культурно – просвітницькими та іншими функціями. 
По мірі зростання міста вимоги до міського транспорту безперервно зростають. 
Як правило, в умовах міста, легковий автомобіль у перевезеннях пасажирів 
конкурує з наземним масовим пасажирським транспортом – трамваєм, 
тролейбусом, автобусом, маршрутним таксі. При високій комфортності 
перевезень провізна здатність звичайного легкового автомобіля невелика. Це 
стимулює розвиток міського пасажирського транспорту (МПТ). Але 
відбувається розрив між технічними можливостями сучасного МПТ і його 
реальним використанням. 

МПТ при високій провізній здатності (від 3 тис до 60 тис пас/год), має 
малу ступінь комфортності та достатньо низькі швидкості сполучення (14 – 20 
км/год). Наприклад, сучасний тролейбус чи автобус може досягати 
конструктивної швидкості 70 км/год і вище, але його швидкість сполучення в 
години пік на вулицях великих міст не перевищує 20 км/год. 

Тому частіше за все для пасажирів, які використовують при поїздках на 
роботу два і більше видів транспорту, час перебування в дорозі перевищує 40 
хв., які потребує ДБН 360-92. 

В свій час транспортні проблеми частково вдалося вирішити введенням в 
великих містах позавуличних видів транспорту: метрополітену (Київ, Харків, 
Дніпропетровськ) та швидкісного трамваю (Київ, Кривий Ріг) . Досвід показав, 
що ці види пасажирського транспорту перевозять лише близько 30% пасажирів. 
Основне навантаження падає на традиційні наземні види транспорту: трамвай, 
тролейбус, автобус та маршрутне таксі. 

На вулицях міста приорітет має легковий автомобіль. МПТ рухається в 
загальному потоці транспорту, має свої габарити і свій графік руху. 
Враховуючи те, що за нормативами маршрути  прокладаються на 
загальноміських магістралях та магістралях районного значення, які насичені 
транспортними потоками,  масовий пасажирський транспорт тут не виграє. 
Затримки в дорозі зростають. Збільшення кількості рухомого складу на 
маршрутах, в цьому випадку не має позитивного результату і зв’язано частіше 
за все із приростом аварійності та травматизму на вулицях, погіршенням 
екології міської території. 
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Можна сказати, що труднощі розвитку МПТ в умовах зростання 
автомобілізації визначаються низкою чинників: 
• Сучасний автомобіль надає пасажиру незрівнянно більш високий рівень 
комфорту, чим міський пасажирський транспорт. 
• Автомобільний бум і постійна реклама автомобіля створили серед 
населення стійкий “психологічний бар’єр недовіри” до міського пасажирського 
транспорту. 
• Сучасна система організації руху МПТ на маршрутах не забезпечує 
використання його швидкісних можливостей та пов’язана з високою 
транспортною втомою пасажирів. 

Тому вже зараз постала задача знаходження компромісу між двома 
основними перевізниками пасажирів в місті: легковим індивідуальним 
автомобілем та масовим пасажирським транспортом. Вже зараз потрібно чітко 
визначити можливості використання цих різних видів у просторі (різних зонах) 
міста та у часі (різні періоди доби, тижня, року). МПТ повинен мати свою 
особливу організацію руху, яка відрізняється від існуючої та дасть можливість 
привернути до нього пасажирів. 

Розвиток регулярних пасажирських перевезень на МПТ на Україні 
почався в другій половині 19 сторіччя, коли у місті Києві був введений у дію 
перший електричний трамвай. З того часу цей вид МПТ був на протязі 30 років 
єдиним, який виконував масові перевезення пасажирів. У 30-х роках 
з’являється автобус, потім тролейбус та у 50-х роках будується метрополітен. 
Конгломерат таких видів МПТ був незмінним на протязі досить тривалого 
часу – до 90-х років 20 сторіччя. Всі ці види МПТ стійко та планомірно 
розвивалися (мал.1) та набули розвитку у 70-ті та 80-ті роки 20 сторіччя, коли 
були надані значні переваги електричним видам транспорту – трамваю та 
тролейбусу, з точки зору зберігання екології міської території, особливо у 
центрах міст. 

Так, у цей час центральну частину міста Києва обслуговували 2 лінії 
метрополітену, 7 трамвайних, 11 тролейбусних маршрутів і тільки 5 автобусних 
маршрутів, що торкалися центру, не проходячи крізь нього. Тролейбусному 
транспорту віддавалися переваги у всіх регіональних центрах України. В цей 
час була організована міжміська лінія тролейбусного сполучення в Криму, яка 
працює і у наш час. Трамвай перевозив пасажирів у 24 містах, тролейбус у 44 
містах, метрополітен у 3 містах та автобус у 500 містах. 
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Мал. 1 
 
Зміна політичної та економічної ситуації в Україні у 90-х роках, у дуже 

стислий термін привела до змін і у структурі міського пасажирського 
транспорту. З 1991 року на трамваї, тролейбусі та автобусі почався процес 
падіння об’ємів перевезень пасажирів (мал.1).  

 
Так об’єм перевезень на внутрішньоміських сполученнях впав на 56,4%, 

на тролейбусі - на 58% та автобусі - на 59,5%. Різке зростання рівня 
автомобілізації із 40 у 80-ті роки і майже до 300 у наш час, накопичення великої 
кількості легкових автомобілів у містах України, відсутність технічної бази та 
неможливість різкого переходу на виробництво свого рухомого складу для 
експлуатації на маршрутах, поступово привело до змін у внутрішній структурі 
МПТ, виникненню нового виду міського транспорту – маршрутного таксі. За 10 
років цей вид міського пасажирського транспорту набув значного розвитку та 
перетворився із дублюючого основні традиційні види у самостійний системний 
вид міського транспорту (мал.2). 
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Значні зміни відбулися із традиційними видами: трамваєм, тролейбусом 

та автобусом. Великі габарити, неможливість розвинути високу швидкість 
сполучення у щільному транспортному потоці привели до перетворення їх у 
транспорт для “пенсіонерів”. Пасажири поступово пересіли на маршрутні таксі, 
об’єми перевезень на трамваї, тролейбусі та автобусі поступово впали. 
Напрямки розвитку МПТ відображені у новому генплані розвитку м. Києва на 
період до 2020 року. У комплексній схемі розвитку транспорту в м.Києві, де 
представлений аналіз існуючої ситуації та вказані основні напрямки у розвитку 
різних видів МПТ, основним принципом є збереження пріоритету громадського 
транспорту: 

1. Метрополітен: працює у 3-х містах України: Києві, Харкові, 
Дніпропетровську. Темпи його розвитку не знижуються, поступово будуються 
інші гілки метро, як підземні, так і наземні. Схемою комплексного розвитку 
транспорту в місті Києві на період до 2020 року розвиток метрополітену 
визначено, як пріоритетний напрямок. Згідно розрахункам, перевезення 
метрополітеном збільшаться з 600 до 900 млн. в рік, тобто в 1,5 рази. Схемою 
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розвитку метрополітену у м. Києві передбачено до 2020 року будівництво двох 
нових ліній величиною 55,6 км із 42 станціями.  

2. Використання електропотягів для внутрішньоміських перевезень 
пасажирів і формування системи пересадочних вузлів.  

3. Трамвай: поступово колії знімаються з поверхні вулиць, поступаючись 
місцем легковим автомобілям. Звичайний трамвай зникає з вулиць, його 
заміняють інші види транспорту: маршрутні таксі, тролейбус та автобус, 
перевізні можливості яких значно менші. Виходячи з цього, схемою 
передбачено: розвиток швидкісного рейкового транспорту. Можна говорити, 
що розвиток  трамваю у містах проходить вже на іншому рівні -  у вигляді 
швидкісного трамваю 

4. Тролейбус: це екологічно чистий вид транспорту, який останнім часом 
набуває розвитку в Україні. Планується удосконалення мережі наземного 
пасажирського транспорту за рахунок більш широкого використання 
тролейбусів та заміни ними трамваїв, автобусів та маршрутних таксі. 
Споруджуються все нові і нові тролейбусні лінії. В перевезенні пасажирів він 
майже не поступається автобусам, але його швидкість сполучення набагато 
менша. 

5. Автобус зараз набуває розвитку в малих та середніх містах, де немає 
трамвая, тролейбуса та метрополітену. В інших містах він залишається 
транспортом, що підвозить пасажирів до інших видів – тролейбусу, трамваю, 
швидкісному трамваю та метрополітену. 

6. Маршрутне таксі набуває значного розвитку в містах України. Невеликі 
габарити, порівняно висока швидкість в щільному транспортному потоці, 
комфортабельність для пасажирів у вигляді економії часу у дорозі, -  все це 
дозволило маршрутному таксі стати одним із основних видів МПТ. 

Усі транспортні проблеми стають досить гострими у центральній частині 
міста. Інтенсивність руху МПТ у центрі міста виростає у середньому у 2,5 рази 
в порівнянні з іншими зонами міста. Тут концентруються не тільки маршрути 
МПТ, але також інші види міського транспорту. Це приводить до ситуації, коли 
МПТ перетворюється у перешкоду для транспортного потоку, маючи порівняно 
дуже високу перевізну здатність, але свій режим руху та інші габарити.  

Так, наприклад, центральну частину міста Києва обслуговують 9 
маршрутів трамвая, 16 маршрутів тролейбуса, 19 маршрутів автобуса, 94 
маршрутних таксі. Більша кількість маршрутів (77%) є такими, що мають 
кінцеві зупинки у центрі – це 5 трамвайних кінцевих зупинок (11 маршрутів), 
10 тролейбусних (21 маршрут), 16 автобусних (23 маршрути) та 24 маршрутних 
таксі (88 маршрутів). 
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Кінцеві зупинки знаходяться в умовах високої інтенсивності руху 
транспорту і відсутності зайвих площин та, як правило, розташовані на проїзній 
частині загальноміських магістралей та магістралей районного знчення:  
1. станція метро “Площа Толстого” – зона перехрестя двох загальноміських 
магістралей вул. Толстого та вул. В.Васильківської. Кінцева зупинка 
маршрутних таксі організована на проїзній частині, займає 2-3 смуги руху, 
кишень,  розмітки та знаків немає. 
2. станція метро “Палац Спорту” – кінцева зупинка тролейбусу, трамваю та 
маршрутних таксі на перехресті магустралей районного значення: 
вул.Еспланадної та вул. Шота Руставелі, організована на проїзній частині, 
займає одну смугу руху. 
3. станція метро “Либідська” – зона концентрації кінцевих зупинок різних 
маршрутів пасажирського транспорту біля транспортної розв`язки у різних 
рівнях, організована на проїзній частині, займає 2-3 смуги руху, розмітки немає. 
4. станція метро “Дружби Народів” – зона перехрестя двох загальноміських 
магістралей: бульвару Дружби Народів та вул. Кіквідзе, організовано на 
проїзній частині, займає 2-3 смуги руху. 
В центрі концентрація маршрутів є причиною високої інтенсивності руху МПТ 
на магістральній вулично-дорожній мережі. Основу цього навантаження 
складають маршрутні таксі, їх доля в потоці доходить до 90% та становить у 
середньому 45%. Інтенсивність руху МПТ у центрі перевищує нормативну 
комфортну величину (40 од/год) на найбільш насичених ділянках у 5 разів: 

Бульвар   Шевченка: 210 – 220 од/год; 
Бульвар   Дружби   Народів: 104 - 155 од/год; 
Червоноармійська: 111 од/год;   
Бульвар Лесі Українки: 110 од/год; 
Вул. Саксаганського: 60 - 72 од/год; 
Вул. Артема, вул. Московська –  68 од/год; 
Вул. Чорновола – 66 од/год; 
Вул. Кутузова – 62 од/год; 
Вул. Велика Житомирська, вул.Михайлівська – 60 од/год;  
Вул. Суворова - 48 од/год; 
Вул. Глибочицька - 41 од/год. 
 
Ситуація, що склалася із МПТ, характерна для усіх міст Украіни. Вона є 

дуже гострою та потребує комплексу реконструктивних та організаційних 
заходів, які охоплюють увесь транспорт міста. 

На першому етапі ситуацію з МПТ у центрах міст можна поліпшити 
введенням комплексу таких планувальних та організаційних заходів:  
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• Звільнення крайньої правої смуги від автомобілів, що стоять, та 
вирішення проблеми паркування у центрах міст шляхом будівництва зонних 
підземних стоянок для легкових автомобілів. Система підземних паркінгів 
повинна бути рівномірно розподілена по території центра міста та по його 
периметру, вміщувати автомобілі, що стоять на тротуарах та на правій крайній 
смузі. 
• Крайня права смуга має бути шляхом для руху та напрямком, до якої 
прив’язані зупинки МПТ та використовуватися тільки для руху засобів МПТ у 
робочі дні та для змішаного руху у суботу та неділю. Тут необхідно 
організувати спеціальні смуги руху для МПТ за допомогою встановлення 
дорожніх знаків та нанесення розмітки на проїзну частину. 
• Організації спеціального шляху для руху МПТ на бульварах, які вже 
давно не використовуються за їх прямим призначенням. 
• Використання трамвайного шляху для руху МПТ.  
• Організація вулиць для руху та відстою МПТ.  
• Організація кінцевих зупинок МПТ на ВДМ центра. Вирішення проблеми 
ліквідації кінцевих зупинок, що розташовані на перетинах загальноміських 
магістралях можливо шляхом перенесення цих зупинок у глибину кварталів, на 
житлові вулиці з меншою інтенсивністю руху легкового транспорту. Кінцеві 
зупинки можуть бути також організовані на існуючих майданчиках, прилеглих 
до загальноміських магістралей. Організація тут кінцевих зупинок має бути 
проведена з розподіленням рухомого складу (каналізування) за  напрямками 
шляхом спорудження розподіляючих острівців та нанесенням розмітки, 
встановленням дорожніх знаків. 
• Організація проміжних зупинок. Кожна зупинка, розташована у центрі 
міста, повинна бути організована у “кишені”, яка може співпадати з проїзною 
частиною, чи бути відділеною від неї за допомогою острівця безпеки (особливо 
це потрібно в місцях, де концентруються багато маршрутів різних видів МПТ). 
У цьому випадку потрібно засобами ДАЇ підтвердити пункт правил дорожнього 
руху про пріоритет МПТ при виїзді із зупинок. 
• Організація руху маршрутних таксі з використанням спеціальних смуг 
руху та встановленням стаціонарних зупинок на вимогу, які розташовані з 
більшою щільністю (через 200-400метрів) на ВДМ. 
• Розподіл рухомого складу за місткістю в залежності від параметрів 
вулиць, де проходять маршрути. Пріоритетними у центрі міста є рухомий склад 
малої та середньо місткості. Рухомий склад великої місткості треба 
використовувати тільки на дуже завантажених дільницях із організацією їх 
руху по спеціальних пріоритетних смугах руху. 
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• Організація руху МПТ у системі АСУД з використанням пріоритетних 
методів регулювання проїзду через перехрестя . 
• Організація постійного моніторингу кожної одиниці рухомого складу на 
маршрутах за допомогою встановлення мовного чи індуктивного зв’язку через 
спеціальний бортовий пристрій, встановлений у кожній одиниці рухомого 
складу. 

Використання розглянутих заходів дає можливість підвищити швидкість 
руху МПТ, знизити його затримки та рівень аварійності на ВДМ, підвищити 
екологічні показники навколишнього середовища. 
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Аннотация. 
В статье описываются основные этапы развития городского 

пассажирского транспорта на Украине и трудности, возникшие на современном 
этапе. Предложены варианты решения проблемы функционирования 
пассажирского транспорта в центрах городов. 
 
 

Анотація. 
У статті описані головні етапи розвитку міського пасажирського транспорту 
Украіни та труднощі, які виявилися у наш час. Запропоновані варіанти рішення 
проблеми функціонування пасажирського транспорту у центрах міст. 
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УДК 72.03.”18”/477-25/                                                                            Ю.В.Івашко 
 

СПЕЦИФІКА БУДІВНИЦТВА ПРИБУТКОВОГО ЖИТЛА 
НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ. 

 
Швидке зростання темпів розвитку промисловості в великих містах Ро-

сійської імперії і, як наслідок, збільшення населення в цих містах, в свою чергу, 
зумовили збільшення вартості земельних ділянок в містах і спричинили поши-
рення середньо- та багатоповерхового житла. На це вказували відомі дослідни-
ки архітектури Є.Кириченко /4/, В.Кирилов /3/, В.Ясієвич /5/. Водночас, на від-
міну від Росії, де специфіка прибуткового житла наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ століть була досліджена досить детально, аналогічних досліджень на Укра-
їні було значно менше. Наприклад, відомий дослідник В.Ясієвич лише в загаль-
них рисах охарактеризував стан прибуткового будівництва в різних містах 
України і ті типи житлових секцій, які зазнали поширення /5/. Таким чином, 
виникла необхідність більш детального дослідження прибуткового житла, осо-
бливо в Києві. 

Насамперед зазначимо, що будівництво прибуткового житла значно 
впливало на соціальне розшарування, а відтак – і районування міста. Зокрема, в 
тих районах, де жили вищі верстви київського населення – аристократія, вищі 
військові чини, вище духовенство, багаті промисловці, професори Київського 
університету святого Володимира – існували всі передумови для зведення сере-
дньо- і багатоповерхового прибуткового житла, в якому вартість десяти кімнат-
ної квартири могла становити 3500 рублів на рік. До найбільш престижних і 
комфортних прибуткових будинків того часу належали будинки на вул. Яро-
славів Вал, 1, 14-а та 14-б, Володимирській, 61/11, Великій Житомирській, 25/2, 
Архітектора Городецького, 17/1, Андріївський узвіз, 2-б і 2-в, Горького, 26/26 
/1,2/. Слід відмітити, що ті прибуткові будинки, які зводились наприкінці ХІХ 
століття в період панування неостилів і еклектики, відзначалися менш чітким 
плануванням, гіршими пропорціями кімнат і великою кількістю довгих темних 
коридорів. Це пояснюється тим, що житлова секція почала формуватись лише 
на початку ХХ століття. 

Досить нестандартним прикладом середньо поверхового прибуткового 
житла слід вважати будинок на вул. Ярославів Вал, 1 (рис.1) /1, с.49-53/. Він 
був зведений в 1896-1898 роках в садибі, яка належала поміщику Міхалу По-
дгорському, ймовірно, за проектом цивільного інженера Миколи Добачевсько-
го. Прибутковий будинок має складну конфігурацію в плані, що пояснювалося 
складною конфігурацією ділянки. Водночас розташування будинку на найви-
щій точці пагорбу в межах Старокиївської частини міста забезпечило йому зна- 
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чні переваги. Будинок добре видно з різних точок міста, а з його вікон  відкри-
вається чудовий краєвид. Сам будинок має складну злам- часту конфігурацію, 
він наче складається з кількох об’ємів, які відрізняються за висотою і рішенням 
покрівель. До головного входу в будинок веде масивна похмура арка. Складна 
об’ємно-просторова композиція будинку, розвинена вглиб дворового простору, 
обумовлюється конфігурацією ділянки, яка виходила вузькою торцевою сторо-
ною на вул. Ярославів Вал. 

Дві химери, схожі на “крилатих мавп”, уважно дивляться вниз. Через ва-
жкі вхідні двері відвідувачі проходять в просторий, дуже високий хол-
вестибюль і далі піднімаються парадними сходами. На кожному поверсі на схо-
дову площадку виходять двері однієї чи двох квартир. 

Рис. 1. 
 
План будинку – це сполучення кількох прямокутних об’ємів, об’єднаних 

в одне ціле. Особливу мальовничість йому надає “парадний об’єм”, увінчаний 
башточкою. На першому поверсі в усі часи знаходились приміщення громадсь-
кого призначення, а на верхніх поверхах, з другого по четвертий, знаходилось 
по одній десятикімнатній квартирі, житлові приміщення яких були зорієнтовані 
в бік вулиці, а допоміжні приміщення, санвузли і ванні кімнати – в бік двору. 
Розпланування першого поверху “громадського” призначення мало дворядний 
анфіладний характер, розпланування верхніх житлових поверхів передбачало 
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Рис. 2. 

функціональне зонування на “головні” і “другорядні” приміщення. До револю-
ції будинок славився своїми розкішними інтер’єрами з ліпними прикрасами 
плафонів парадного під’їзду та квартир, камінами і печами, облицьованими ма-
йоліковими рельєфними кахлями київського заводу І.А.Андржейовського 
(рис.2,3). Старовинне розпланування квартир відзначалося хорошими пропор-
ціями житлових кімнат і їх великим метражем (до 42,3 м2). 
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Рис. 3.  
 
На жаль, первісних креслень планів поверхів не збереглося, тому можна 

проаналізувати лише його сучасне розпланування після перепланувань. План 
першого поверху зроблений на відмітці половини маршу. З проміжної площад-
ки (половини маршу) можна пройти до однокімнатної квартири, з наступної 
площадки – до двох квартир. Якщо ці дві квартири з основною площадкою ма-
ршу мають типове для прибуткових квартир планування, то в квартирах над 
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ними з’являється другий поверх – антресолі з внутрішніми сходами. Ця ж ан-
тресоль (другий рівень) є і в квартирі “з баштою” на четвертому поверсі. Всього 
в будинку двоє сходів (не враховуючи внутрішньо- квартирних) – парадні та 
“чорні” з виходом у двір. 

 

 
Рис. 4. 
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На початку ХХ століття розпланування квартир в прибуткових будинках 
стає більш комфортним, а поверховість будинків зростає. Одним з найбільш 
комфортних прибуткових будинків того часу став будинок на вул. Володимир-
ській , 61/11, який був зведений в 1911-1912 роках на замовлення відомого куп-
ця Б.Мороза за проектом Йосипа Зекцера /2, с. 116-119/. Будинок в стилі раціо-
налістичного (конструктивного) модерну був зорієнтований довгим фасадом на 
вул. Караваєвську, а коротким – на вул. Володимирську (рис. 4).  

Архітектор запроектував будинок як акцентну домінанту з великими де-
талями. Стіни першого і цокольного поверхів були облицьовані червоним гра-
нітом, а фасади на рівні третього-п’ятого поверхів були прикрашені великими 
еркерами. Парадний вхід до будинку з вул. Л.Толстого і зараз має великі за-
склені склом двері в стилі модерн з латунними накладними деталями. Скульп-
турне зображення жінки з квіткою у руці (раніше в квітку був вмонтований сві-
тильник), світильники в стилі модерн і стеля з кесонами прикрашають великий 
вестибюль (рис. 5, 6).  
 
                      Рис. 5.                                                            Рис. 6. 

 
Тримаршеві мармурові сходи мають ковані металеві поруччя. Починаючи 

з другого поверху, сходи – двомаршеві, з проміжної площадки окремий (третій) 
марш веде до квартир, зорієнтованих до подвір’я. Стіни сходової клітки при-
крашені ліпними карнизами, вхідні двері квартир – фільончасті, з дерев’яними 
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різьбленими накладками. Стіни вздовж сходів та над дверима квартир були 
прикрашені рослинним ліпним декором. Парадні сходи, розташовані з боку 
входу з вул. Л.Толстого, мають верхнє освітлення через скляний ліхтар у стелі 
та засклені отвори, через які світло падає від вікон чорних сходів з обох боків 
проміжного майданчика парадних сходів. Поряд з парадними сходами розта-
шовані шахти двох ліфтів. 

Парадний вхід до будинку з вул.Володимирської оздоблений значно 
скромніше: сходи двомаршеві, сходові площадки вузькі. Стіну над ліфтами 
прикрашало ліпне поліхромне панно, яке зображало квіти та листя. 

Планування будинку – секційне, але неоднакове в різних секціях. У секції 
з боку вул.Л.Толстого через перепад висоти на поверхах квартири на кожному 
поверсі розташовані у двох рівнях: дві великогабаритні квартири на основному 
рівні і три малогабаритні на другому. В цій секції розташовувались найбільш 
комфортні шести- та восьмикімнатні квартири. Квартири, як і парадний вести-
бюль, також мали розкішний ліпний декор. Оскільки будинок є типовим для за-
вершальної стадії модерну, і переходом до неокласицизму, в інтер’єрах окре-
мих квартир поєднуються риси декору модерну з рисами декору, характерного 
для неокласицизму. 

Планування будинку утворює два невеликих подвір’я, оточених з трьох 
боків об’ємом будинку і сполучених між собою і з вулицею системою внутрі-
шніх проїздів. 

Для свого часу будинок був дуже комфортним. Він мав водяне опалення 
через радіатори, “пилососи для забору пилу”, переговорні пристрої у квартирах 
та під’їздах, примусову систему вентиляції. 

Таким чином, можна вдатися до наступних висновків: 
1) основні зміни, які зазнали прибуткові будинки на початку ХХ ст. сто-

сувалися насамперед чіткої форми планів, відходу від анфіладного 
принципу планування, функціонального зонування квартир; 

2) на початку ХХ ст. широко застосовуються нові металеві, залізобетонні 
і бетонні конструкції, що дозволило збільшити поверховість житлових 
будинків; 

3) на початку ХХ ст.. ускладнилось інженерно-технічне облаштування 
будинків: до них проводиться електрика, каналізація, водопровід, опа-
лення, влаштовуються пилососи, вентиляція, переговорні пристрої, 
прокладено телефонні мережі. 
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Анотація 
 

В статті розглянуто специфіку будівництва прибуткового житла в Києві 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть, на прикладі двох прибуткових будин-
ків – на вул. Ярославів Вал,1 та на вул. Володимирській, 61/11 виявлено процес 
розвитку житлового будівництва в період “будівельного буму”. 

 
Аннотация 

 
В статье рассмотрена специфика строительства доходного жилья в Киеве 

в конце ХІХ – в начале ХХ веков, на примере двух доходных домов – на ул. 
Ярославов Вал, 1 и на ул.Владимирской, 61/11 выявлен процесс развития 
жилищного строительства в период «строительного бума». 
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УДК 528                                                                                                          О.П.Ісаєв 
 

АНАЛІЗ  ДИСЕРТАЦІЙНИХ  РОБІТ,  ЗАХИЩЕННИХ  У 
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ  ВЧЕНІЙ  РАДІ  Д 26.056.09  

у 2003 – 2005 рр. 
 
На початку 2006 року на підставі постанови Президії ВАК України 

продовжила свою роботу в новому складі із 20 осіб спеціалізована вчена рада  
Д 26.056.09 при Київському національному університеті будівництва і 
архітектури. Новий термін повноважень спеціалізованої вченої ради 
встановлений від 19.01.2006 р. до 19.01.2009 р.   

Раді надано право проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора технічних наук і кандидата технічних наук за спеціальностями: 

05.23.20 – “Містобудування та територіальне планування”;  
05.24.01 – “Геодезія”;  
05.24.04 – “Кадастр та моніторинг земель”.  
Головою спеціалізованої вченої ради призначений заслужений архітектор 

України, доктор архітектури, професор Дьомін Микола Мефодійович, 
заступником голови - доктор технічних наук, професор Войтенко Степан 
Петрович, вченим секретарем – кандидат технічних наук, доцент Ісаєв 
Олександр Павлович.  

Попередній термін повноважень спеціалізованої вченої ради був 3 роки. 
За цей період, з січня 2003 р. по січень 2006 р., рада провела в цілому 5 захистів 
докторських дисертацій (2 дисертації за спеціальністю 05.24.01, здобувачі 
Мазницький А.С., Карпинський Ю.О.; 2 дисертації за спеціальністю 05.24.04, 
здобувачі Ляшенко А.А., Володін М.О.; 1 дисертація за спеціальністю 05.23.20, 
здобувач Омельяненко М.В.;) і 13 захистів кандидатських дисертацій (5 
дисертацій за спеціальністю 05.24.01, здобувачі  Чмчян Н.Т., Ламбін В.М., 
Анненков А.О., Липський В.Т., Генсецький М.П.; 2 дисертації за спеціальністю 
05.24.04, здобувачі  Мельничук О.Ю., Кривобоков М.Г.; 6 дисертацій за 
спеціальністю 05.23.20, здобувачі  Мамедов А.М., Стельмах О.В., Очеретенко 
С.В., Степанчук О.В., Голик Й.М., Кужильний І.Л.;). 

Підсумки роботи вченої ради за попередній період були підведені в [1-3].  
 
 
Докторська дисертація Мазницького Анатолія Савича “Геодезичний 

моніторинг та прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах 
нафти і газу” виконана в Київському національному університеті будівництва і 

112 Містобудування та територіальне планування



 

архітектури. Науковий консультант доктор технічних наук, професор Войтенко 
С.П. Захист дисертації відбувся 21 лютого 2003 року.  

Мета досліджень полягає в методологічному обґрунтуванні, теоретичній і 
експериментальній розробці на сучасному науково-технічному рівні 
розв’язання проблеми щодо вивчення динаміки диференціації по площі осідань 
і деформацій земної поверхні та промислових об’єктів при розробці родовищ 
вуглеводнів та при циклічній експлуатації підземних сховищ газу в пористих 
пластах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
- обґрунтовано комплексний науковий підхід до погляду на технології 

вивчення техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу з виділенням 
новітніх та сучасних складових вертикальних рухів земної кори;  

- розроблено і впроваджено методику створення техногенного полігона на 
основі результатів фізико-математичного моделювання динаміки напружено-
деформованого стану порід матриці колектора, масиву гірничих порід, що його 
вміщують, та поточних технологічних параметрів розробки родовища;  

- теоретично обґрунтовано методологію фільтрації сторонніх шумів і 
виділення корисного сигналу при високоточних нівелюваннях на 
геодинамічних полігонах при розробці нафтових і газових родовищ;  

- розроблено алгоритм і програмне забезпечення щодо оцінки точності 
визначення просторового положення точок осі стовбура свердловини за даними 
інклінометричних вимірювань;  

- розроблена методологія кількісного визначення блочної диференціації 
техногенних рухів земної поверхні при нафтогазовидобуванні на основі 
математичного опрацювання результатів геодезичних спостережень;  

- розроблено алгоритм визначення динаміки техногенних рухів земної 
поверхні та їх диференціація по площі родовища в часі. Вперше отримано 
робочі формули щодо визначення границі осідань і деформацій земної поверхні 
при розробці родовищ вуглеводнів та циклічній експлуатації ПСГ в пористих 
пластах;  

Всі наукові розробки в дисертації доведені до рівня ефективного 
практичного застосування при вивченні техногенної геодинаміки на родовищах 
нафти і газу та при циклічній експлуатації підземних сховищ газу в пористих 
пластах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені 
теорія і методи дозволили підвищити ефективність народногосподарських робіт 
при розробці родовищ нафти і газу в різних регіонах України, Казахстану, Росії, 
а також забезпечити надійну експлуатацію об’єктів їх облаштування. 
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Основоположні результати досліджень дисертаційної роботи використані 
при розробленні нормативно-технічних документів, основними з яких є: 

- Инструкция по маркшейдерским и топографо-геодезическим работам в 
нефтяной промышленности, РД 39-0147139-101-87, М.: Миннефтепром, 1987, 
370 с.  

- Инструкция по маркшейдерским и топографо-геодезическим работам в 
нефтяной и газовой промышленности, РД 39-117-91, М.: Миннефтегазпром, 
1992, 231 с.  

- Временная инструкция по определению пространственного положения 
оси ствола скважины точечными инклинометрами РД 39-4-815-82, 
М.: Миннефте-пром, 1983, 17 с.  

- Отраслевой стандарт. Инклинометрические измерения в скважине. 
Термины, определения, буквенные обозначения и идентификаторы, ОСТ 39-
155-83. Миннефтепром, 1984, 9 с.  

- Инструкция по предупреждению искривления вертикальных стволов 
скважин, РД 39-148052-514-86, М.: Миннефтепром, 84 с.; 

- Тимчасова інструкція по вимірюванню деформацій і напруги обв’язки 
експлуатаційних колон свердловин за допомогою ПЛДС – 400. – Київ. – 1994. –
 11 с.  

Результати досліджень впроваджені в Українському державному 
аерогеодезичному підприємстві, Національній акціонерній компанії “Нафтогаз 
України” та її дочірніх компаніях “Укргазвидобування” та “Укртрансгаз”, а 
також у Відкритому акціонерному товаристві “Укрнафта”.  

 
 
Докторська дисертація Карпінського Юрія Олександровича 

“Скінченноелементні моделі геодезичних вимірів” виконана в Київському 
національному університеті будівництва і архітектури. Науковий консультант 
доктор технічних наук, професор Войтенко С.П. Захист дисертації відбувся 3 
липня 2003 року.  

Мета роботи – вирішення науково-прикладної проблеми розробки 
теоретичних основ і практичної реалізації високоточних комп’ютерних 
математичних методів та моделей скінченних елементів, здатних на основі 
єдиного методологічного підходу об’єднати рішення широкого спектра задач 
обробки результатів геодезичних вимірювань в єдине уніфіковане 
обчислювальне середовище. 

Об’єктом досліджень дисертаційної роботи є комплекс робіт математичної 
обробки результатів геодезичних вимірювань 
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Предметом дослідження дисертаційної роботи є вирівнювання площинних 
та просторових геодезичних мереж у прямокутних і геодезичних координатах, 
обробка результатів топографічних знімань, інтерполяція та апроксимація 
виміряних значень функцій під час трансформування систем координат, 
растрових і векторних геопросторових об’єктів геоінформаційних систем. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі виконано теоретичне 
узагальнення та наведено практичні результати нового підходу, до розв’язання 
науково-прикладної задачі розробки математичних методів та моделей обробки 
геодезичних вимірів, растрових та векторних геопросторових об’єктів 
геоінформаційних систем, які задовольняють вимоги до підвищення точності 
отриманих результатів обробки, уніфікації рішень задач обробки результатів 
геодезичних вимірювань та ефективного забезпечення програмної реалізації на 
сучасних комп’ютерних засобах на основі застосування методу скінченних 
елементів, а саме:  

- розроблено теоретичні основи варіаційного підходу до застосування 
методу скінченних елементів геодезичних вимірів, які узагальнюють та 
об’єднують існуючі різноманітні моделі геодезичних вимірів; 

- на основі варіаційного підходу дістало подальший розвиток та 
вдосконалено дискретні одновимірні моделі скінченних елементів лінійних і 
кутових вимірів геодезичних мереж у прямокутних площинних та прямокутних 
просторових координатах;  

- розроблено дискретні одновимірні моделі скінченних елементів лінійних, 
кутових, астрономічних та GPS- вимірів геодезичних мереж в геодезичних 
координатах на еліпсоїді;  

- запропоновано континуальні двовимірні та тривимірні моделі скінченних 
елементів геодезичних полів для рішення задач трансформування координат і 
побудови цифрових моделей рельєфу, які відрізняються від існуючих значним 
підвищенням точності отриманих результатів; 

- на основі застосування крокового способу диференціювання за 
параметром у методі скінченних елементів розроблено методику нелінійного 
вирівнювання геодезичних мереж, яка на відміну від існуючих не потребує 
високої точності наближених значень координат невідомих параметрів та дає 
значно вищу збіжність результатів; 

- поглиблено наукову аналогію та доведено еквівалентність скінченних 
елементів геодезичних вимірів і відповідних елементів будівельних 
конструкцій; 

- удосконалено методичні основи програмної реалізації методу скінченних 
елементів геодезичних вимірів, які на основі використання єдиного 
уніфікованого обчислювального середовища забезпечують об’єднання рішення 
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задач вирівнювання геодезичних мереж, обробки результатів топографічних 
знімань, трансформування координат, побудови цифрових моделей рельєфу. 

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні дослідження 
автора скінченноелементних моделей геодезичних вимірів доведено до 
практичної реалізації у таких програмних комплексах: 

Топо-ГРАД – програмно-методичний комплекс обробки геодезичних 
мереж і топографічних великомасштабних знімань; 

Інвент-ГРАД – програмно-методичний комплекс обробки результатів 
кадастрових знімань, що виконуються в ході інвентаризації земель; 

Гео-ГРАД – програмно-методичний комплекс обробки геодезичних мереж 
та трансформування координат. 

Програмно-методичні комплекси “Топо-ГРАД” та “Інвент-ГРАД” 
впроваджено в підприємствах Укргеодезкартографії, в земельно-кадастрових 
центрах Держкомзему України, в проектно-розвідувальних інститутах, у 
навчальних закладах.  

 
 
Докторська дисертація Ляшенка Анатолія Антоновича “Методологічні 

основи та інформаційно-технологічні моделі інфраструктури 
геопросторових даних міських кадастрових систем” виконана в Київському 
національному університеті будівництва і архітектури. Науковий консультант 
доктор архітектури, професор Дьомін М.М. Захист дисертації відбувся 19 
березня 2004 року.  

Мета роботи – вирішення науково-прикладної проблеми підвищення 
ефективності створення і функціонування систем ведення кадастрів та 
комплексного управління сталим розвитком міст на основі формування 
інфраструктури геопросторових даних міських кадастрових систем. 

Об’єкт дослідження – геоінформаційні ресурси та інфраструктура 
геопросторових даних міських кадастрових систем. 

Предмет дослідження – методи формування інфраструктури 
геопросторових даних, об’єктно-орієнтовані моделі активних геоінформаційних 
ресурсів міських кадастрових систем та Intranet/Internet-мережні технології їх 
створення і використання в системах територіального управління.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації виконано 
теоретичне узагальнення і одержано практичні результати вирішення науково-
прикладної проблеми розробки методологічних основ та інформаційно-
технологічних моделей інфраструктури геопросторових даних для підвищення 
ефективності створення і функціонування міських кадастрових систем та 
систем комплексного управління сталим розвитком міст, а саме: 
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- узагальнено методологічні підходи, моделі та методи формування і 
використання геоінформаційних ресурсів міських кадастрових систем як 
складової інфраструктури геопросторових даних комплексної системи 
територіального управління з урахуванням особливостей розвитку кадастрових 
систем та геоінформаційних технологій в Україні;  

- досліджено застосування різних картографічних проекцій для 
геопросторових даних кадастрових систем і показана оптимальність 
використання проекції UTM з осьовими меридіанами, що проходять через 
географічні центри відповідних об’єктів адміністративно-територіального 
устрою України. Обґрунтовано склад та методику створення базового набору 
геопросторових даних для геоінформаційних систем міського рівня;  

- розроблено модель розподіленої геоінформаційної кадастрової системи, 
що ґрунтується на взаємодії XML-сервера вхідних-вихідних електронних 
документів, сервера прикладних програм, сервера об’єктно-реляційної бази 
геопросторових даних, інтелектуального сервера формування інтерактивних 
електронних карт, Web-сервера та інтерфейсних засобів для картографічної 
взаємодії користувачів в Intranet/Internet-мережах;  

- розширено моделі абстрактних класів формального опису просторових 
об’єктів та розроблено об’єктно-орієнтовані моделі об’єктів кадастрового 
обліку;  

- удосконалено метод сіткового індексування геопросторових даних на 
основі модульної параметризації кроку сітки в залежності від 
середньостатистичних величин периметра і площі об’єктів, що моделюються. 
На основі просторового індексування удосконалено методи доступу до 
цифрових геозображень та формування TIN-моделей рельєфу, побудови 
віртуальних 3D-моделей забудованих територій і визначення оптимального 
маршруту на евклідових мережах;  

- досліджено часові і ресурсні характеристики методів індексування 
просторових даних з використанням регулярних сіток, R- та Rs-дерев і 
доведено ефективність їх застосування на реальних обсягах кадастрових даних;  

- розроблено та впроваджено наскрізну геоінформаційну технологію 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, яка ґрунтується на 
розроблених формальних моделях геопросторових даних і програмних засобах 
для послідовного і комплексного застосування баз геопросторових даних та ГІС 
на усіх етапах виконання земельно-оцінних робіт.  

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні дослідження 
методів формування інформаційних і технологічних моделей інфраструктури 
геопросторових даних міських кадастрових систем доведено до практичної 
реалізації у вигляді таких програмно-методичних комплексів і технологій: 
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UAMAP.net – картографічний Web-сервер та сервер геопросторових даних; 
VenetGIS – технологія та програмне забезпечення картографічної мережі; 
ТЕРЕН-КАДАСТР – клієнт-серверна ГІС ведення земельного кадастру базового 
міського рівня; ТЕРЕН-ЗОНУВАННЯ і ТЕРЕН-ГІС – програмно-методичні 
комплекси наскрізної ГІС-технології нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок населених пунктів; ТЕРЕН-ГЕОАДРЕСА – програмний комплекс для 
формування і ведення реєстру адрес міста; ТЕРЕН-ВОДОКАНАЛ – ГІС для 
ведення кадастру інженерних мереж водопостачання та каналізації; ТЕРЕН-
РЕЛЬЄФ – для формування і використання в прикладних системах TIN-моделі 
рельєфу; ТЕРЕН-АтласCD –для створення та підтримки довідкових ГІС з 
наборами геопросторових даних на компакт-дисках. 

Програмно-методичні комплекси ТЕРЕН впроваджено при виконанні 
проектів нормативної грошової оцінки земель понад двадцяти населених 
пунктів, серед них міста Львів, Полтава, Кременчук, Сміла, Канів, Дрогобич, 
Борислав, Трускавець, Червоноград, Стрий, Вознесенськ, Золочів та інші. 
Технології Web-картографування UAMAP.net та VenetGIS використовуються 
підприємствами Укргеодезкартографії. На їх основі створено геоінформаційні 
Web-сервери: kmv.gov.ua – портал Київської міської державної адміністрації; 
www.turizm.кiev.ua – міського управління туризму, готельного та комунального 
господарства; www.comfort.kiev.ua –  ринку квартир у новобудовах міста Києва; 
www.kiev2000. com - інформаційний сервер послуг, а також картографічні 
сервери в містах Чернігів, Полтава, Харків та ін.  

 
 
Докторська дисертація Володіна Миколи Олександровича “Теоретичні 

основи формування кадастрового забезпечення базових процесів 
використання земельних ресурсів” виконана в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури. Науковий консультант доктор 
технічних наук, професор Войтенко С.П. Захист дисертації відбувся 6 липня 
2004 року.  

Мета роботи визначається важливою соціально-економічною проблемою 
формування в Україні сучасного ефективного, еколого-безпечного та 
збалансованого землекористування і полягає у створенні концепції цілісного 
повномасштабного забезпечення використання земельних ресурсів. 

Таким чином, об’єктом досліджень за обраною темою представляється 
сфера базового забезпечення використання земельних ресурсів, а предметом 
досліджень є складові даної сфери, її чинники і компоненти, явища і процеси, 
включаючи кадастрову діяльність та її об’єкти, показники і механізми, а також 
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відповідні комплекси заходів по створенню, регулюванню і розвитку 
землекористування. 

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі розглянуто сферу 
забезпечення використання земельних ресурсів як категорію цілісної 
повномасштабної галузі антропогенної діяльності по задоволенню життєвих 
потреб. Дослідження цієї сфери дозволило отримати наступні основні 
результати, що містять наукову новизну:  

- шляхом визначення ієрархії суттєвих рівнів значимості життєвих потреб 
людини та ідентифікації відповідної діяльності в навколишньому середовищі 
розроблено теоретичні основи базових процесів використання земельних 
ресурсів як єдиної системи заходів, що створюються життєвими потребами і 
реалізуються комплексною діяльністю по територіальному формуванню, 
регулюванню і розвитку землекористування;  

- встановлено закономірності розвитку базових процесів та принципи 
формування їх механізмів на основі функціонування запропонованої автором 
системи життєзабезпечення людини і еволюційної зміни способів використання 
земельних ресурсів;  

- обґрунтовано неоднозначність застосування понять “землеустрій” і 
“землевпорядкування” та визначені смислові і фактичні відмінності, які 
розкривають сутність зв’язків між ними, аналогічно зв’язкам, що існують у 
системі “базис і функціональна надбудова”, наповнюючи їх відповідним 
конкретним змістом;  

- розвинуто розуміння сутності земельного менеджменту як невід’ємної 
частини базових процесів землекористування, що створюється для 
забезпечення майбутніх потреб суспільства і входить до складу базових 
процесів на завершальному етапі їх формування;  

- удосконалено концепцію формування кадастрового забезпечення 
землекористування шляхом визначення субстанції кадастрового процесу як 
системи пізнання і документування середовища існування людини та 
ідентифікації його об’єктів в діяльності по використанню земельних ресурсів;  

- розроблено аналітичні механізми квантифікації (кількісного 
відображення) конфігурацій земельних об’єктів та запропоновано застосування 
показників (коефіцієнтів) конфігурації у якості нової кадастрової 
характеристики, що має суттєве значення для планування землекористування та 
у вартісній оцінці земель;  

- на основі аналізу підходів до інтерпретації центрального об’єкту 
кадастрової діяльності і провідних тенденцій регулювання землекористування 
обґрунтовано концепцію ефективного земельного законодавства та 
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запропоновано пріоритетні напрямки розвитку забезпечувальної 
інфраструктури в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи 
використовуються органами Держкомзему в практичній роботі при формуванні 
понятійно-термінологічного апарату щодо кадастру і кадастрової діяльності, 
при вирішенні завдань складання проектів законодавчих актів про державний 
земельний кадастр, землеустрій, реєстрації земельних ділянок, а також при 
розробці нормативно-методичної документації. 

Методика аналітичної оцінки конфігурації земельних об’єктів 
використовується Державним підприємством “Головний науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою” для обґрунтування комплексних методичних 
підходів щодо забезпечення грошової оцінки земельних ділянок, включаючи 
уточнення розрахунків вартості ділянок особливо цінних земель.  

 
 
Докторська дисертація Омельяненка Максима Вікторовича 

“Методологічні основи нормування елементів міського середовища” 
виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури. 
Науковий консультант доктор архітектури, професор Дьомін М.М. Захист 
дисертації відбувся 11 листопада 2005 року.  

Мета дослідження – розроблення і обґрунтування методологічних основ 
нормування міського середовища і його головних структурно-функціональних 
елементів, формування структури обмежень для створення оптимального 
середовища життєдіяльності людини, визначення структури обмежень щодо 
формування сталого та безпечного середовища і основних методичних 
положень архітектурно-містобудівної нормології. 

Об’єкт дослідження – міське середовище. 
Предмет дослідження – методологічні основи нормування міського 

середовища і його елементів, які визначають сталість і безпеку цього 
середовища для життя і діяльності людини. 

Наукова новизна одержаних результатів:  
- нормативно-правова база, що регламентує створення матеріально-

просторового середовища та традиційно складається за проблемно-галузевими 
напрямками, розглянута в якості цілісної системи, яка включає три 
взаємопов'язані та взаємообумовлені рівні організації: створення моделі 
середовища, матеріалізації цієї моделі та експлуатації середовища; 

- визначено основні положення нового напрямку наукових досліджень – 
архітектурно-містобудівної нормології – науки про норму та дослідження її 
розвитку, а також основи понятійного апарату даного наукового напрямку; 
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- розроблено методологічні основи формування антропоорієнтованої 
нормативно-правової бази, яка включає правила, норми, обмеження, що 
віддзеркалюють фізико-психологічні властивості людини, матеріальні та 
духовні потреби особистості та суспільства з урахуванням природних, 
антропологічних і природно-техногенних факторів; 

- розроблено структуру цілісної нормативно-правової бази, яка повною 
мірою забезпечує формування матеріально-просторового середовища 
життєдіяльності населення як складової соціоекосистеми; 

- визначено принципи та методи формування нормативних обмежень, що 
встановлюють норми – граничні показники – та нормативи – проміжні 
параметри, зумовлені соціально-економічною ситуацією та технічними 
можливостями. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні методів 
та підходів до нормування елементів міського середовища з метою створення 
сприятливих умов для життєдіяльності людини, а також у розробленні нової 
структури регламентуючих документів, на основі яких здійснюється 
формування середовища існування людини. Результати дослідження одержали 
впровадження та використані в таких наукових роботах:  «Розроблення 
сучасних підходів до нормування (проект Закону України «Про нормування у 
будівництві»)», державний реєстраційний № 0104U007773 (Науково-дослідний 
інститут будівельних конструкцій); «Концепції Системи нормативно-правового 
забезпечення будівництва в Україні» (Науково-дослідний інститут будівельних 
конструкцій); Державні будівельні норми «Житлові будинки та комплекси» 
(ВАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по 
цивільному будівництву»); «Привести основоположні ДБН «Системи 
стандартизації та нормування у будівництві» ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93, 
ДБН А.1.1-3-93 до відповідності чинному законодавству та діючим 
нормативним документам» (ВАТ «Український зональний науково-дослідний і 
проектний інститут по цивільному будівництву»).  

 
 
Кандидатська дисертація Чмчян Наталії Томиківни “Фільтрація 

систематичних похибок при вимірюваннях і зрівнюванні геодезичних 
мереж” виконана в Київському національному університеті будівництва і 
архітектури. Науковий керівник кандидат технічних наук, професор Старовєров 
В.С. Захист дисертації відбувся 21 лютого 2003 року.  

Мета дослідження – встановлення механізму спотворення систематичними 
похибками результатів вимірювань, зрівнювання і оцінки точності, а також 
розробка методів їх виключення.  

Містобудування та територіальне планування 121



 
 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційних досліджень полягає 
у такому:  

- одержано закони розподілу похибок вимірювань, домінуючі систематичні 
частини яких змінюються з часом згідно заданого закону;  

- доведено, що виключення систематичних похибок з результатів 
вимірювань і їх зрівнювання можливо тільки при максимізації вагів однієї 
багаторазово виміряної величини та сукупності виміряних величин;  

- доведено, що максимізація вагів може бути здійснена методом 
варіаційно-зважених наближень;  

- одержаний математично точний, відповідний фізичній природі 
вимірювань спосіб встановлення вагів при зрівнюванні комбінованих мереж.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у такому:  
- одержані у дисертації закони розподілу похибок вимірювань, 

систематична частина яких домінує у часі згідно відомому математичному 
закону, можуть бути використані для аналізу результатів вимірювань і корекції 
вимірювальної системи;  

- варіаційно-зважений метод зрівнювання може бути використаний 
геодезичними та іншими службами, як універсальний метод обробки 
результатів вимірювань, який включає систематичні похибки.  

 
 
Кандидатська дисертація Ламбіна Вадима Миколайовича 

“Обґрунтування і розробка методики визначення геометричних параметрів 
підйомно-транспортних засобів” виконана в Донбаській державній академії 
будівництва і архітектури. Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент 
Соловей П.І. Захист дисертації відбувся 13 червня 2003 року.  

Мета дослідження – розробка, удосконалення і дослідження ефективних 
методів і приладів для визначення геометричних параметрів мостових, 
козлових і портальних кранів у складних умовах експлуатації без зупинки 
технологічного процесу, у гранично короткий термін.  

Об'єкт дослідження – мостовий чи козловий кран, що рухається по рейках. 
Предмет дослідження – фактори, що впливають на знос рейок, форма 

мосту, кут розвороту та траєкторія переміщення під час руху крана.  
Наукова новизна одержаних результатів дисертаційних досліджень полягає 

у такому:  
- на основі статистичного багатофакторного аналізу встановлена 

залежність пошкодження підкранових колій від ряду негативних факторів і 
визначено їх значущість;  
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- розроблено і досліджено методику визначення перекосів мостів кранів 
на основі вдосконаленої мережі мікротрилатерації та її математичної обробки. 
На основі геометричного моделювання мережі встановлена необхідна точність 
вимірювання її параметрів;  

- розроблено методику визначення розворотів мостових кранів під час 
руху в горизонтальній площині з застосуванням лазерних приладів;  

- розроблено і досліджено методику визначення розворотів мостових 
кранів під час руху за допомогою електромеханічного пристрою, принцип дії 
якого базується на порівнянні відстаней, пройдених соосними ходовими 
колесами;  

- розроблено, створено і досліджено автоматичний апаратно-програмний 
комплекс без безперервного визначення розворотів кранів під час руху, що 
дозволяє оцінювати стан крану в процесі його експлуатації з метою 
попередження аварій.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці методів і 
приладів, які дають можливість:  

- визначити перекоси мостових кранів в несприятливих умовах 
вимірювань з подальшою простою обробкою одержаних результатів;  

- автоматично і безперервно визначати розвороти кранів в горизонтальній 
площині з подальшим аналізом і виявленням слабких місць у системі ”кран – 
підкранові колії”.  

Результати дисертаційної роботи впроваджено на Макіївському 
металургійному комбінаті ім.Кірова та на шахті ім.Батова.  

 
 
Кандидатська дисертація Анненкова Андрія Олександровича 

“Комплексний підхід до досліджень деформацій висотних опор ЛЕП в 
умовах випробувань і експлуатації” виконана в Донбаській державній академії 
будівництва і архітектури. Науковий керівник доктор технічних наук, професор 
Лобов М.І. Захист дисертації відбувся 13 червня 2003 року.  

Мета дослідження – розробка й удосконалення геодезичних методів 
дослідження деформацій при випробуваннях і експлуатації опор ЛЕП на основі 
комплексного підходу до обліку впливу зовнішніх факторів на точність 
геодезичних вимірів. 

Об'єкт дослідження – деформації висотних споруджень. 
Предмет дослідження – методи геодезичних вимірів при випробуваннях і 

експлуатації опор ЛЕП.  
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 
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- використано комплексний підхід до дослідження деформацій опор ЛЕП в 
процесі випробувань при спільному впливі різних факторів на досліджувану 
споруду та на силові споруди випробувального полігону; 

- розроблено геодезичне обґрунтування і методику оперативних 
геодезичних вимірів деформацій випробовуваних висотних споруд з 
необхідною точністю з застосуванням нових приладів і геодезичних технологій; 

- досліджено вплив зовнішніх факторів, осідання і вигину силової підлоги 
випробувального полігону, піддатливості болтових з'єднань у вузлах 
конструкцій на точність виміру переміщень опор ЛЕП у процесі випробувань і 
експлуатації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблена 
методика геодезичних вимірів переміщень і деформацій висотних споруд на 
основі комплексного підходу до обліку зовнішніх факторів, що впливають на 
точність визначення деформаційних характеристик, яка дозволяє оперативно, з 
необхідною точністю одержувати об'єктивну інформацію як у процесі 
випробувань, так і при діагностиці опор ЛЕП, які знаходяться у стані 
експлуатації. Результати роботи були впроваджені на Донбаському 
випробувальному полігоні і на Зуєвської ГРЕС.  

 
 
Кандидатська дисертація Мельничука Олександра Юрійовича 

“Врахування інженерно-геологічних умов при грошовій оцінці земель 
населених пунктів” виконана в Державному університеті водного 
господарства та природокористування. Науковий керівник доктор технічних 
наук, професор Черняка П.Г. Захист дисертації відбувся 2 липня 2003 року.  

Мета роботи – вдосконалення методики грошової оцінки земель населених 
пунктів з врахуванням інженерно-геологічних умов. 

Об’єкт дослідження – територія як простір з кількісними просторово-
часовими характеристиками інженерно-геологічних процесів (ІГП). 

Предмет дослідження – врахування впливу ІГП на грошову оцінку земель 
населених пунктів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому що: 
- обґрунтована необхідність врахування більш широкого переліку 

інженерно-геологічних факторів та кількісних просторово-часових 
характеристик ІГП при грошовій оцінці земель населених пунктів; 

- для ряду ІГП автором розроблені кількісні показники класифікаційних 
характеристик; 

- розроблено структурно-логічну схему інженерно-геологічних факторів 
грошової оцінки земель населених пунктів; 
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- вказані джерела інформаційного забезпечення робіт з грошової оцінки 
земельних ділянок; 

- аргументовано особливості оцінки незабудованих, але призначених для 
забудови земельних ділянок; 

- рекомендовано до використання при грошовій оцінці земель населених 
пунктів співвідношення атрибутивних, умовних абсолютних та відносних 
показників; 

- обґрунтована логіка динамізму локальних коефіцієнтів інженерно-
геологічних факторів грошової оцінки земель населених пунктів; 

- запропоновано алгоритм виведення залежності локальних коефіцієнтів 
від кількісних показників ІГП та встановлена модель їх врахування, яка 
реалізована для передбаченого переліку інженерно-геологічних факторів 
грошової оцінки земель населених пунктів; 

- обґрунтована можливість короткотермінового прогнозування зміни 
вартісних показників грошової оцінки земель населених пунктів від зміни 
параметрів геодинамічних процесів. 

Практичне значення одержаних результатів. Запровадження результатів 
досліджень у земельно-оціночну практику сприятиме досягненню більшої 
обґрунтованості та об’єктивності матеріалів грошової оцінки земель населених 
пунктів. 

Запропонований методичний підхід дозволяє точніше і повніше 
враховувати вплив інженерно-геологічних умов земельних ділянок на їх 
грошову оцінку, починаючи з мікролокального рівня – одного квадратного 
метра площі. 

Введення широкого масиву локальних коефіцієнтів інженерно-геологічних 
факторів, встановлених на єдиній математичній основі, сприятиме прозорості 
грошової оцінки, що усуне можливі спекуляції на ринку землі. 

Врахування ІГП і прогнозування їх розвитку дозволить передбачати 
необхідні витрати на поліпшення якості земельних ділянок та встановлювати 
способи найефективнішого їх використання. 

Виготовлену карту ІГП, як кадастрово-моніторинговий графічний або 
електронний документ, що містить сукупність достовірної інформації про 
інженерно-геологічні умови території та можливі їх зміни, доцільно 
використовувати при управлінні земельними ресурсами населеного пункту. 

На основі цієї карти слід обґрунтовувати плату за землю, встановлювати 
пільги інвесторам у разі освоєння ними земельних ділянок зі складними 
інженерними умовами та типи дозволеного їх використання. 

Результати теоретичних досліджень та практичних розробок впроваджені у 
виробничий процес Рівненського філіалу інституту землеустрою УААН, 
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Рівненського державного підприємства “Регіональний центр державного 
земельного кадастру”, Рівненських обласних управлінь земельних ресурсів та 
архітектури і містобудування. 

 
 
Кандидатська дисертація Липського Валентина Тофільовича 

“Методичні основи формування банку геопросторових даних 
топографічних цифрових карт” виконана в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури. Науковий керівник кандидат технічних 
наук, доцент Гладілін В.М. Захист дисертації відбувся 2 липня 2003 року.  

Метою дисертаційного дослідження була розробка ефективних методів 
будови автоматизованої картографічної системи та відпрацювання виробничої 
структури для створення топографічних цифрових карт М 1:10000 – 1:1000000 і 
зберігання та видачі просторово-орієнтованих даних. 

Об’єкт дослідження – топографічна база геоінформаційних систем. 
Предмет дослідження – принципи і методи формування банку 

геопросторових даних топографічних цифрових карт М 1:10000 – 1:1000000. 
Наукова новизна одержаних результатів. В дисертації виконані теоретичні 

та експериментальні дослідження, наукове значення яких полягає в 
наступному: 

- отримано теоретичні обґрунтування оптимізації напрямків і технологій, 
що забезпечило формування технологічних маршрутів по створенню 
топографічних цифрових карт для організації банку просторово-орієнтованих 
даних необхідної точності за інформацією якого передбачено забезпечення 
топографічних баз геоінформаційних систем при розв’язанні геодезичних, 
навігаційних, картографічних та кадастрових задач;  

- вдосконалено, з урахуванням спеціалізації, систему управління 
виробництвом на принципах автоматизованого прийняття рішень керівним 
складом;  

- одержані вирази на основі теоретико-ймовірних підстав визначення 
ймовірностей з якими система „Створення-Оновлення-Зберігання-Видача” 
(СОЗВ) знаходиться у будь якому із станів, а також часу на створення, 
оновлення та зберігання топографічних цифрових карт, які підтверджені 
експериментально.  

- отримано подальший розвиток теоретичних обґрунтувань для 
вдосконалення математичної моделі та системи управління виробництвом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 
- враховані при розробці автоматизованої картографічної системи вплив 

принципів перетворення топографічної інформації у цифрову форму, 
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технологічні напрямки та технологічні маршрути, обумовлені системою 
класифікації, принципи кодування та правила цифрового опису топографічної 
інформації і вимоги точності до її параметрів;  

- досліджені і встановлені залежності впливу, при створенні топографічних 
цифрових карт, які дозволили провести оптимізацію технологічних маршрутів 
та відпрацювати методики;  

- доказана необхідність застосування при розгортанні автоматизованої 
картографічної системи локальної обчислювальної мережі, що забезпечує 
передачу інформації в реальному часі за розчленованим правом доступу та 
обробки;  

- результати впливу чинників на розробку автоматизованої картографічної 
системи принципово впливають на систему управління виробництвом та 
застосування програмно-технічних комплексів, що дозволило відпрацювати 
методики та систему управління банком просторових даних для забезпечення 
геоінформаційних систем. 

Основні результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування 
при формуванні Картографічного центру Топографічної служби Збройних Сил 
України для створення топографічних цифрових карт і організації 
Центрального банку просторових даних топографічної інформації. Вони 
використані в розробці 11 відомчих та 1 міжвідомчому нормативно-технічних і 
керівних документів із створення, зберігання та використання топографічних 
цифрових карт. 

 
 
Кандидатська дисертація Мамедова Алірзи Махмуда огли “Управління 

територіальним розвитком міста з використанням методу оптимізації 
моделі витрати-випуск” виконана в Київському національному університеті 
будівництва і архітектури. Науковий керівник доктор технічних наук, професор 
Осітнянко А.П. Захист дисертації відбувся 21 листопада 2003 року.  

Мета дисертаційного дослідження – розробка методики управління 
територіальним розвитком міста з використанням методу оптимізації моделі 
витрати-випуск. 

Об'єкт дослідження — найкрупніші міста, зокрема місто Київ. 
Предметом дослідження є принципи і методи управління територіальним 

розвитком міста в залежності від сукупності соціально-економічних 
взаємозв‘язків міських землекористувачів. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
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- визначена та упорядкована система факторів та умов міського розвитку з 
урахуванням реалій сучасної економічної ситуації, зрушень в соціально-
демографічній структурі населення;  

- розроблена структурна, структурно-логічна, математична модель 
соціально-економічного аналізу містобудівних систем, що є основою сучасної 
технології управління процесами розвитку міста з урахуванням 
короткострокових і довгострокових наслідків рішень, що приймаються;  

- розроблені пропозиції щодо напрямків підвищення соціально-
економічної ефективності розвитку міської території на прикладі Київської 
містобудівної системи. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертації 
методи та моделі аналізу, прогнозування і управління розвитку населених місць 
з урахуванням раціональної організації їхніх соціальних, економічних, 
просторових і екологічних функцій одержали впровадження в таких 
комплексних науково-практичних роботах, як „Науково-методичне 
обґрунтування та забезпечення розробки Генерального плану та Проекту 
планування приміської і зеленої зон м. Києва” (інститут НДІІТАМ); 
Комплексна містобудівна оцінка територій міст Гомеля, Алма-Ати, Караганди, 
Ромни, Бердянська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу; Грошова оцінка земель 
міст Житомира, Вінниці, Ромни; Концепція територіального розвитку міста 
Караганди; Концепція приватизації земель міста Бердянськ; Генеральний план 
міста Жмеринка (інститут НДПІмістобудування). 

 
 
Кандидатська дисертація Стельмаха Олександра Васильовича 

“Містобудівні принципи і методи формування системи паркування 
легкових індивідуальних автомобілів в крупних та найкрупніших містах 
України (на прикладі м. Києва)” виконана в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури. Науковий керівник кандидат технічних 
наук, професор Осєтрін М.М. Захист дисертації відбувся 19 березня 2004 року.  

Мета дисертаційної роботи – обґрунтування та систематизація основних 
містобудівних принципів та методів формування системи паркування легкових 
індивідуальних автомобілів у крупних та найкрупніших містах України (на 
прикладі м. Києва). 

Об’єкт дослідження – система паркування легкових індивідуальних 
автомобілів в крупних та найкрупніших містах України. 

Предмет дослідження – містобудівні принципи та методи формування 
системи паркування легкових автомобілів в крупних та найкрупніших містах 
України. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в представленні місць 
паркування автомобілів у вигляді функціональної підсистеми системи 
транспортного обслуговування в містах та розробці структури системи 
паркування автомобілів. При цьому:  

- визначені перспективні тенденції розвитку містобудівних факторів та 
умов, що впливають на формування системи паркування легкових автомобілів, 
основні параметри перспективного розвитку цієї системи;  

- розроблені методи дослідження та організації системи паркування, 
зокрема: визначення потреби в місцях паркування легкових індивідуальних 
автомобілів; розміщення їх в плані міста; визначення типу стоянок (в тому 
числі оцінки можливості організації вуличних стоянок, економічної оцінки 
вибору типу стоянок, оцінки екологічного впливу роботи стояки). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні 
проектування системи паркування автомобілів у місті та прогнозування її 
розвитку. Результати досліджень доведено до практичних рекомендацій щодо 
розрахунку потреби в місцях паркування автомобілів як у існуючому 
положенні, так і на перспективу, вибору типу стоянок та їх розміщення. 

Результати досліджень були використані при розробці детального плану 
Печерського району м. Києва; впроваджуються: при розробці „Комплексної 
схеми транспорту м. Києва на період до 2020 р.”, соціально-економічних 
програм розвитку Оболонського та Солом’янського районів м. Києва, при 
розробці Державних будівельних норм взамін ДБН 360-92** у частині 
організації паркування легкових індивідуальних автомобілів у містах.  

 
 
Кандидатська дисертація Генсецького Миколи Петровича “Методичні 

основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в 
експлуатаційних системах” виконана в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури. Науковий керівник кандидат технічних 
наук, професор Старовєров В.С. Захист дисертації відбувся 6 липня 2004 року.  

Мета дисертаційної роботи – вдосконалення методичних основ 
геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій, моніторинг в процесі 
експлуатації.  

Об’єкт дослідження – інженерні комунікації населених пунктів, зокрема 
міста Львова. 

Предмет дослідження – сучасний стан геоінформаційних ресурсів, 
топографо-геодезичне та геоінформаційне забезпечення інженерних 
комунікацій (ІК) в експлуатаційних системах. 

Наукова новизна одержаних результатів:  
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- на основі методу попарних порівнянь обґрунтована методика 
застосування геоінформаційної системи для експлуатації ІК;  

- на основі експериментального дослідження визначено критерії стану 
ізоляції ІК;  

- розроблено просторово-часове моделювання генерації запитів в ГІС ІК;  
- розроблено метод по розрахунку надійності ІК з врахуванням будь-якого 

потокорозподілу в першому наближенні. 
Практичне значення одержаних результатів. Практичне впровадження 

результатів дослідження використано для розробки проекту ГІС ІК Львівської 
області, зокрема м. Львова. Вдосконалено алгоритм диспетчерської служби за 
виконанням аварійно-невідкладних робіт. Результати роботи використані при 
розробці класифікатора та системи умовних знаків картографування ІК, а також 
при складанні кадастру інженерних комунікацій. 

 
 
Кандидатська дисертація Очеретенко Сергія Валентиновича 

“Розвиток мережі метрополітену на основі закономірностей формування 
пасажиропотоків (на прикладі Харківського метрополітену)” виконана в 
Харківській національній академії міського господарства. Науковий керівник 
кандидат технічних наук, професор Гук В.І. Захист дисертації відбувся 7 липня 
2004 року.  

Мета дисертаційної роботи – підвищення ефективності перевезення 
пасажирів у метрополітені за рахунок розвитку мережі метрополітену і 
поліпшення якості обслуговування пасажирів. 

Об'єкт дослідження – пасажиропотоки, які надходять на станції 
метрополітену. 

Предмет дослідження – закономірність формування пасажиропотоків у 
часі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
- на основі обліку недоцільних витрат часу пасажирів на станціях 

розроблено узагальнений показник К оцінки транспортних послуг на 
метрополітені; 

- розроблена класифікація станцій за “піковими” величинами 
пасажирських потоків і запропоновано математичні моделі, що описують 
закономірність зміни пасажиропотоку в часі для ефективної організації випуску 
поїздів метрополітену;  

- встановлені закономірності надходження пасажирів до каси, їхнього часу 
чекання та обслуговування, а також обслуговування на турнікетах у зв'язку з 
новими видами оплати за проїзд, що дозволяє визначити пропускну 

130 Містобудування та територіальне планування



 

спроможність розглянутих технічних елементів станцій та визначити їх 
кількість для підвищення якості обслуговування пасажирів. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані в 
дисертаційній роботі класифікація, моделі, закономірності, показник оцінки 
транспортних послуг дозволили успішно вирішувати задачі підвищення 
ефективності перевезення пасажирів у метрополітені. Отримані результати 
впроваджені на державному підприємстві “Харківський метрополітен”, а також 
використані Київським інститутом “Гипроград” при розробці генерального 
плану м. Харкова.  

 
 
Кандидатська дисертація Степанчука Олександра Васильовича 

“Методи створення і ведення транспортно-екологічного моніторингу в 
крупних і найкрупніших містах (на прикладі м. Києва)” виконана в 
Київському національному університеті будівництва і архітектури. Науковий 
керівник кандидат технічних наук, доцент Рейцен Є.О. Захист дисертації 
відбувся 7 липня 2004 року.  

Мета дисертаційної роботи – розробка раціональних методів 
спостереження, оцінки і контролю характеристик дорожнього руху в окремих 
підрайонах міста в ув’язці їх з екологічними чинниками, що дозволить 
приймати ефективні оперативні рішення стосовно розподілу інтенсивності 
дорожнього руху на магістральній вулично-дорожній мережі, отримувати 
необхідні залежності для прогнозування моментів критичних транспортних і 
екологічних ситуацій. 

Об’єкт дослідження – крупні і найкрупніші міста і їх окремі підрайони. 
Предмет дослідження – методи ведення (удосконалення існуючих і 

розробка нових) транспортно-екологічного моніторингу, для якого у якості 
інформаційної бази прийняті характеристики транспортних потоків у 
підрайонах міста. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:  
- запропоноване нове вирішення задачі моніторингу стану транспортної 

системи міста за величинами вхідних потоків автотранспортних засобів в 
окремі транспортні підрайони; 

- запропонована нова методика, що дозволяє корегувати і уточнювати 
оцінку екологічного стану в підрайоні за допомогою моделювання і обчислення 
показників при відсутній або недостатній інформації про них.  

Практичне значення одержаних результатів. Запропоноване рішення 
використане у створенні нової процедури ведення транспортно-екологічного 
моніторингу у містах. У результаті досліджень одержані нові залежності між 
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транспортно-планувальними характеристиками підрайонів міста і питомими 
показниками безпеки дорожнього руху і екологічними чинниками. 

Результати досліджень були використані Радою по вивченню 
продуктивних сил НАН України при розробці комплексного фундаментального 
дослідження “Проблеми сталого розвитку і основні напрямки структурних 
трансформацій в економіці України”.  

 
 
Кандидатська дисертація Голик Йолани Миколаївни “Містобудівний 

розвиток Ужгорода в системі регіонального розселення” виконана в 
Київському науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і 
містобудування. Науковий керівник доктор архітектури, професор Дьомін М.М. 
Захист дисертації відбувся 10 грудня 2004 року.  

Мета дослідження полягає у визначенні містобудівного розвитку 
Ужгорода в системі регіонального розселення із врахуванням перспектив 
демографічного і соціально-економічного та територіально-планувального 
розвитку Закарпатського регіону.  

Об’єктом дослідження є місто Ужгород і мережа поселень Закарпатської 
регіональної системи розселення. 

Предметом дослідження є функціонально-планувальна організація 
Ужгорода та Закарпатської регіональної системи розселення. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає:  
- у визначенні ролі і місця Ужгорода в системі регіонального розселення, 

транспортно-планувальних і соціально-економічних зв’язків; 
- у методичному підході щодо визначення специфічних форм і структури 

системи розселення Закарпатського регіону і визначенні перспектив зон впливу 
міст-центрів різного рівня; 

- у розробці варіантів методичних рекомендацій щодо перспективного 
розвитку Закарпатської регіональної системи розселення;  

- у визначенні та експериментальній перевірці можливостей 
функціонально-планувального розвитку Ужгорода як адміністративного, 
економічного, культурного, наукового-освітнього і рекреаційного центру, так і 
центру Закарпатського регіону. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні 
пропозицій щодо функціонально-планувальної структури Ужгорода, організації 
регіональних систем транспортного та громадського обслуговування населення 
із врахуванням ролі Ужгорода в системі регіонального розселення та 
міжпоселенських соціально-економічних зв’язків. Результати досліджень були 
використані при розробленні Генерального плану розвитку міста Ужгорода 
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Державним науково-дослідним інститутом “Діпромісто” м. Київ; впроваджені в 
проект програми TACIS асоціації міст України.  

 
 
Кандидатська дисертація Кужильного Ігоря Леонідовича “Методи 

оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки 
дорожнього руху в містах України” виконана в Київському національному 
університеті будівництва і архітектури. Науковий керівник кандидат технічних 
наук, доцент Рейцен Є.О. Захист дисертації відбувся 10 грудня 2004 року.  

Мета дисертаційного дослідження – розробка методів визначення 
матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод як складової частини 
методології оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки 
дорожнього руху в умовах становлення ринкових відносин.  

Об’єкт дослідження – містобудівні заходи з підвищення безпеки 
дорожнього руху в містах України. 

Предмет дослідження – методи визначення матеріальних збитків від 
дорожньо-транспортних пригод як складова частина методології оцінки 
ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в 
умовах становлення ринкових відносин.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає: 
- у сиcтематизації методів оцінки ефективності містобудівних заходів з 

підвищення безпеки дорожнього руху в містах України в нових економічних 
умовах; 

- у визначенні основних містобудівних факторів, що впливають на безпеку 
дорожнього руху в містах; 

- у виявленні залежностей між містобудівними факторами і аварійністю; 
- у розробці структурно-логічної та математичної моделей визначення 

матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод в Україні. 
Практичне значення одержаних результатів полягає:  
- у вдосконаленні методів оцінки ефективності містобудівних заходів з 

підвищення безпеки дорожнього руху при будівництві або реконструкції 
ділянок вулично-дорожньої мережі міст;  

- у розробці методів визначення матеріальних збитків від дорожньо-
транспортних пригод в умовах становлення ринкових відносин; 

- у реалізації положень “Державної програми забезпечення безпеки 
дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених 
пунктів і залізничних переїздах на 2003 – 2007 роки” в плані розробки 
методичних рекомендацій по визначенню матеріальних збитків від дорожньо-
транспортних пригод; 
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- у використанні окремих положень дисертаційної роботи при розробці 
нового ДБН України “Склад, зміст, порядок розробки, погодження і 
затвердження комплексних схем і проектів організації дорожнього руху у 
містах України”; 

- у визначенні річних економічних збитків від дорожньо-транспортних 
пригод як в м. Києві, так і в цілому по Україні. 

 
 
Кандидатська дисертація Кривобокова Марко Геннадійовича 

“Формалізація оціночного зонування міських земель з застосуванням ГІС-
моделі” виконана в Донецькому національному технічному університеті. 
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Могильний С.Г. Захист 
дисертації відбувся 11 листопада 2005 року.  

Мета роботи – удосконалення створення оціночних районів та економіко-
планувальних зон.  

Об’єктом дослідження є оціночне зонування міських земель. 
Предметом дослідження є методи оціночного зонування. 
Наукова новизна одержаних результатів: 
- установлено, що в умовах розвинутого ринку нерухомості впливовими 

факторами ринкової вартості за рівнем значимості 5% є наступні: концентрація 
комерційних, фінансових та юридичних об’єктів; відстань до центрального 
ділового району; кількість злочинів; вплив зовнішнього транспорту; вплив 
автомагістралей; відстань до водойми; дохід на душу населення; відстань до 
вторинного центру;  

- установлено, що об’єднання оціночних районів в економіко-планувальні 
зони можна проводити на основі ступеня рівності нечітких множин, що складає 
0,5, і врахування суміжності районів;  

- установлено, що метод Конгалтона і Міда, адаптований для аналізу 
полігонів та доповнений розрахунком сум площ перекриття полігонів, дозволяє 
визначати числові характеристики геометричної схожості полігонів. 

Практичне значення одержаних результатів: 
- визначений список факторів дає можливість їхнього врахування в містах 

із нерозвинутим ринком земель при проведенні економіко-планувального 
зонування, аналізу ринку земель та іншої нерухомості;  

- розроблена ГІС-система автоматичного об’єднання територіальних 
одиниць, яка реалізує врахування ступеня рівності нечітких множин і 
суміжності, спроможна замінювати фахівця при об’єднанні оціночних районів в 
економіко-планувальні зони, при цьому питомі ваги факторів можуть не 
враховуватись; 
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- адаптований та доповнений метод Конгалтона і Міда можна 
застосовувати для формального геометричного порівняння різних варіантів 
зонування.  

 
С п и с о к  л і т е р а т у р и 

1. Ісаєв О.П.  Аналіз дисертаційних робіт, які пройшли захист у 
спеціалізованій вченій раді  Д 26.056.09  у 2001 – 2002 рр. // Інженерна геодезія, 
вип. 49. - Київ, КНУБА, 2003. – С. 111 – 126.  

2. Ісаєв О.П.  Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.056.09. // 
Містобудування і територіальне планування, вип. 5. - Київ, КНУБА, 2000.- С. 
37-41.  

 3. Ісаєв О.П. Захист дисертацій за спеціальністю 05.23.20 в 
спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 у 2001 – 2002 рр. // Містобудування і 
територіальне планування, вип. 14. - Київ, КНУБА, 2003.– С. 61-66. 

 
Анотація 

 Розглянуто докторські та кандидатські дисертації захищені в 
спеціалізованій раді Д 26.056.09 при Київському національному університеті 
будівництва і архітектури зі спеціальностей: 05.23.20 – “Містобудування та 
територіальне планування”, 05.24.01 – “Геодезія” та 05.24.04 – “Кадастр та 
моніторинг земель” в період з 2003 по 2005 рр. 

 
Аннотация 

Рассмотрены докторские и кандидатские диссертации защищенные в 
специализированном совете Д 26.056.09 при Киевском национальном 
университете строительства и архитектуры по специальностям: 05.23.20 – 
“Градостроительство и территориальное планирование”, 05.24.01 – “Геодезия” 
та 05.24.04 – “Кадастр та мониторинг земель” в период с 2003 по 2005 гг. 
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УДК 728.1                                           В.П.Король 
 

                ЕСТЕТИЧНА ДОСКОНАЛІСТЬ ЖИТЛА 
 
Естетична досконалість житла має глибоке історичне національне та 

регіональне коріння. Змінювались епохи, типи житла та способи будівництва. 
Однак людина турбувалась не тільки про утилітарні якості середовища 
проживання, а й про її красу. Ця естетична потреба залишила глибокий слід в 
безіменній архітектурі народного житла та в житлових будинках знаних зодчих. 
В архітектурі житлових будинків більше, ніж в інших признаках, 
віддзеркалюються естетичні ідеали, смаки і навіть філософія життя свого часу. 
Тому житло вважається самою значною сферою прояву художньої свідомості 
як окремої людини, так і суспільства в цілому. 

Інший аспект естетичного сприйняття житлового середовища пов’язаний 
з тим, що людство 90% терміну становлення провело в природному середовищі, 
де житло являлось продовженням цього середовища і в процесі еволюції, 
звикло до нього, обожнювало його, вчилось у нього, в деякій мірі копіювало 
його. Однак за останню чверть минулого тисячоліття положення жителів міст 
докорінно змінилось. Урбанізація привела до формування штучного 
середовища, кардинально відмінного від природного. Особливо різко візуальне 
середовище міст Радянського Союзу (в т.ч. і Українських) помінялось за 
останні 50 років ХХ століття, де естетична функція втратила своє значення 
взагалі із-за індустріалізації будівництва. Індустріалізація прородила 
монотонну невиразну забудову. Методи будівництва вступили в протиріччя з 
візуальним і тим більше художнім сприйняттям міських утворень. Виявився 
грубо порушеним зв’язок з національним та регіональним корінням естетики 
житла. Зриме середовище міст відрізняється від природного та, як правило, 
знаходиться в протиріччі з законами зорового сприйняття.  

В сучасній проектній практиці житлове середовище подається як 
ієрархічно побудована система, яка охоплює сферу від звичайних побудованих 
речей до поселення в цілому, з розгалуженою системою вимог – мікроклімат, 
антропометричність, функціональність, безпечність, зручність, доцільність 
житла тощо. 

Для того щоб об’єднати всі розглянуті вище вимоги до житла в цілісний 
організм – будинок, комплекс будинків, місто, придати їм необхідну 
емоціональну виразність архітектор повинен оволодіти мистецтвом композиції. 

Різноманітні вимоги (в т.ч. і естетичні), що пред’являються до житлової 
архітектури інколи входять в протиріччя між собою. Так, наприклад, задумане 
об’ємно-просторове рішення не вписується в існуюче середовище, 
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функціональне зонування не відповідає вимогам інсоляції чи акустичному 
режиму; бажання створити житловий простір квартири, що реагує на різні 
потреби, тобто без проміжних опор ускладнює конструктивне рішення, та 
збільшує вартість будівлі і т.д. Задача композиції – примирити всі протиріччя. 
Адже один і той же будинок може бути вирішеним різними композиційними 
прийомами. Майстерність архітектора і полягає в тому, щоб знайти найкращий 
з них. В цьому важливу роль грає талант та інтуїція зодчого.  

Разом з тим, щоб оволодіти майстерністю композиції, архітектору 
необхідно знати її закономірності, котрі являються основою архітектурної 
грамоти (рис. 1.). 
 

Рис. 1. Модель формування естетично досконалого житла. 
 
Закономірності, що вивчаються в теорії композиції, називають 

категоріями або елементами композиції. До цих категорій відносяться: 
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• об’ємно-просторова структура; 
• тектоніка; 
• засоби гармонізації. 

Об’ємно-просторова структура створення просторового середовища для 
життя людей являється головною рисою, що відокремлюють архітектуру з  
поміж інших мистецтв. Різні життєві функціональні процеси потребують 
різного визначеного простору. Тому об’ємно-просторову композицію, що 
виростає на основі вирішення функціональних задач, будують з середини зовні 
– форма будівлі чи комплексу залежить від внутрішнього простору. Разом з тим 
навіть для однакових за призначення будинків не існує одного обов’язкового 
вірного для всіх випадків об’ємно-просторового композиційного вирішення. 

Великий вплив має конкретне місце розташування житла – містобудівні 
умови, архітектурне оточення (історичне середовище чи новий район), 
ландшафт, клімат. Вибір об’ємно-просторової структури находиться в 
залежності від будівельної техніки та технологій будівництва, економіки. 
Важливе значення має врахування національних та регіональних особливостей 
естетики житла. 

Об’ємно-просторова структура та тектоніка – головні первинні категорії 
архітектурної композиції безпосередньо пов’язані з функціональною 
орієнтацією та конструктивною побудовою житла. Ці дві взаємопов’язані 
категорії – простір та формуюча його оболонка – в архітектурних формах 
нероздільні.  

Архітектор, створюючи архітектурну форму та будуючи житло, 
використовує засоби гармонізації об’ємно-просторової форми, які ми лише 
перерахуємо:  
• симетрія та асиметрія, композиційні вісі; 
• метр та ритм; 
• пропорції; 
• масштабність; 
• співвідношення архітектурних форм (по величині, по геометричній 
будові, по положенню в просторі, по масивності та просторовості); 
• контраст, нюанс та рівність; 
• світло, колір, фактура; 
• синтез архітектури з монументальним та прикладним мистецтвом. 

Всі категорії та засоби композиції житлового простору тільки умовно 
можуть розглядатись ізольовано один від одного. В дійсності всі ці властивості 
форми не виступають в чистому вигляді, всі вони взаємопов’язані і, 
проявляючись в самих різноманітних співвідношеннях впливають одна на одну, 
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створюючи різні варіанти цих співвідношень, архітектор може міняти емоційну 
виразність форми в залежності від своїх замислів.  

Основним законом теорії композиції являється закон єдності змісту та 
форми архітектурного середовища. Якщо є єдність, то є і цілісність композиції, 
немає єдності – немає композиції. Пошуки єдності композиції житлового 
простору на всіх його ієрархічних рівнях (від функціональної зони до 
населеного пункту) з урахуванням всіх вимог до житла (мікроклімат, необхідні 
функціональні зони, безпека проживання, раціональність) та використовуючи 
композиційні засоби вдосконалення естетичних якостей житла – професійна 
задача архітектора. Рівень естетичної досконалості житла в значній мірі 
залежить від рівня професійних знань та майстерності архітектора. 
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Анотація 
 Розглядаються питання композиції житлового простору на всіх його 
ієрархічних рівнях з урахуванням вимог до житла. 
 

Аннотация 
 Рассматриваются вопросы композиции жилого пространства на всех его 
иерархических уровнях с учетом требований к жилищу. 

Містобудування та територіальне планування 139



 

 

УДК 72.01                         Мокроусова О.Г. 
 

БАГАТОЕТАПНИЙ  РОЗВИТОК  ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ  КИЄВА 
(НА ПРИКЛАДІ  БУДИНКУ ПО ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ 12) 

 
Один з багатьох київських прибуткових будинків кін. ХІХ ст. по 

вул.Червоноармійській 12 займає важливе місце в забудові однієї з центральних 
вулиць міста, доповнюючи її історико-архітектурне середовища, яке збереглося 
досить повно. Формування забудови садиби є недослідженим, відомостей про 
неї не знаходимо  в сучасній науково-краєзнавчій літературі.  В окремій 
розвідці змальована  доля одного з домовласників – Б.А.Семадені, але забудова 
ділянки тут згадана побіжно [1]. У розвитку  домоволодіння, що розглядається 
нами, сконцентровані майже  всі етапи розбудови Києва: типове будівництво 
поч.-сер. ХІХ ст., будівельне піднесення кін. ХІХ-поч.ХХ ст., реконструкції 
1930-х рр., повоєнні перебудови кінця 1940-50-х рр.   

Період 1930-х рр. в Києві, окрім нового будівництва, характеризувався  
активною надбудовою прибуткових будинків межі ХІХ-ХХ ст., що певною 
мірою змінило вигляд міста.  Проте, цей  етап розвитку київської архітектури 
вивчений недостатньо, значно слабкіше, ніж житлове будівництво 1870-1910-х 
рр. Надбудови  як окремий будівельний процес зі своїми правилами, 
проблемами, негативними та позитивними прикладами  майже не розглядався 
істориками та мистецтвознавцями. Досить повно проаналізувала особливості 
київських надбудова дослідниця М.Гончаренко [2]. Найважливішими 
джерелами для вивчення наміченого нами питання є  численні статті у 
спеціальній пресі 1930-х рр. та архівні документи фондів київського 
міськвиконкому (постанови, рішення, положення, правила, інструкції, проектні 
креслення тощо).   

Актуальність роботи полягає не тільки у встановленні невідомих 
історичних фактів, а й в тому, щоб виділити в конкретному об‘єкті дослідження 
типові риси  надбудов довоєнного періоду.  Крім того, сьогодні розвиток Києва 
з його масовими надбудовами поверхів і мансард характеризується  слабко 
контрольованими процесами  зміни старих будинків, під час яких часто не 
враховують стилістику первісних об’ємів, тип житла тощо. Зокрема, надбудова 
особняка повністю змінює його  типологію, нівелює особливість саме як 
малоповерхового комфортабельного житла. Тому вивчення аналогічної 
історичної ситуації може стати корисним для осіб, що впливають на 
збереження старого і формування нового обличчя міста – архітекторів, 
пам’яткоохоронців тощо.     
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Історія садиби №12 (за старою нумерацією кін. ХІХ ст.- №20) на 
колишній Великій Васильківській вулиці простежується з середини ХІХ ст., 
тобто майже з самого початку розпланування історичної місцевості „Новое 
Строение” (1830-50-і рр.). У 1840-х рр. майном тоді володів іноземний підданий 
Ігнатій Румтер (прізвище читається не зовсім чітко), який придбав садибу 
площею 680 кв.саж. від міщан Карпенкових [3]. Забудова  ділянки в цей час 
була представлена кількома житловими і господарчими дерев’яними 
будинками, зведеними за ”зразковими проектами” в стилістиці класицизму, що 
були поширені в Російській імперії  з початку ХІХ ст. (1809 р. було введено в 
дію «Зібрання фасадів»). У 1833 р. «Временный комитет по устройству Киева» 
затвердив 3 категорії ділянок в залежності від розмірів садиби по фронту 
вулиці: № 1-25 погонних саж., на 7 віконних прорізів; №2 – 15-20 саж., на 5 
вікон; №3- 10-15 саж., на 3 вінка. Такі споруди були досить одноманітними і 
надавали містам казенного вигляду. Рамки “зразкових проектів” стримували  
приватну забудову міста, тому  вже у 1840-50-х рр. були введені додаткові 
правила. Так, указом 1843 р. дозволялося фасадам “… делать им вид 
неединоборазный”. Інтенсивний розвиток будівництва викликав законодавчо 
затверджений дозвіл у 1858 р. “производства и таких частных построек, кои 
фасады хотя отступают от изданных образцовых чертежей, но в прочих 
отношениях будут правильными”. Отже, більш заможні домовласники 
отримали змогу індивідуалізувати свої будинки. [4]    Проте, до кінця 1870-х рр. 
власники проводили в садибі по Червоноармійській незначні ремонтно-
будівельні роботи, зокрема, дерев’яні прибудови до існуючих будівель.  

Докорінно змінив розріджену малоповерхову забудову, характерну для 
поч.-сер. ХІХ ст., лікар  Шостаковський Ігнатій Амвросієвич, який став 
власником  садиби у 1881 р. Цього ж року на його замовлення відомий вже на 
той час київський архітектор В.М.Ніколаєв виконав проект  3-поверхового  Т-
подібного в плані будинку. Він був вирішений в стилістиці історизму, що 
поширилася в Києві з остан. трет. ХІХ ст. Архітектор застосував симетрично-
осьову композицію головного фасаду, яка підкреслювалася двома бічними 
ризалітами, фланкованими пілястрами. Ризаліти завершувалися тридільними  
фронтонами з підвищеною центральною частиною, в яких містилися горищні 
вікна. В декоруванні будинку були використані традиційні для Києва цього 
періоду ренесансно-барокові елементи. Перш за все привертають увагу 
розвинуті криволінійні сандрики над віконними прорізами ІІ поверху [5]. Під 
час реалізації проекту їхнє поле  доповнили  виразні скульптурні зображення 
чоловічих і жіночих голівок. Ці сандрики та два еркери ІІІ поверху надавали 
стриманому в цілому фасаду парадності.    
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В І поверсі будинку містилися 3 магазини, що мали різноманітні 
прикраси (в інтер’єрі) і дзеркальні подвійні вікна. Фасадний будинок відмічали 
як „дуже добрий, новий і гарно утримується”.[6] На 2-3-поверхах 
розташовувалися комфортабельні багатокімнатні квартири (по дві на поверсі) 
[7]. Найбільш фешенебельна квартира з 10 кімнат на 2-му поверсі призначалася 
для родини домовласника.   

1885 р. садибу з будинком придбав швейцарський підданий, відомий 
київський кондитер Бернард Семадені. В цей час велика ділянка вже 
розділилася на два окремих, майже однакових за розмірами, домоволодіння. 
Семадені отримав частину у 348 кв.саж. У 1887 р. він   докупив сусідню садибу 
купця Л.Я.Прейса (праворуч, між будинками №12 та 10). На цій ділянці 1888 р. 
технік А.К.Краусс, один з найбільш активних київських будівничих, виконав 1-
поверхову прибудову цегляної крамниці до будинку, в якій розмістили магазин 
посуду [8]. У 1903 р. до основного об’єму була зроблена 1-поверхова кам’яна 
прибудова для розміщення зимового саду.    Головний фасад будинку був 
нетинькований, оформлений розшивкою швів. Таке оформлення фасадів було 
київською особливістю, про що навіть згадувалося у путівниках по місту: 
“Отличительная и свойственная только одному Киеву черта этих построек – 
знаменитый киевский светло-желтый кирпич, вырабатываемый на местных 
заводах. Большинство зданий, построенных из этого кирпича, редко красятся, 
еще реже штукатурятся, только очертания каждого отдельного кирпича часто 
обводятся серой краской…»[9] 

Наприкінці 1910-х р. будівництво в Києві на деякий час призупинилося, 
що було зумовлено війнами, революціями, зміною пріоритетів у господарстві 
тощо. Після громадянської війни розпочався другий період існування садиби 
№12. Націоналізований 3-поверховий будинок залишався житловим, але 
комфортабельні квартири перетворили на комунальні. У 1938 р. для 
підвищення комфортності житла тут влаштували водяне опалення та нову 
вентиляцію, розробили проект нового сантехнічного обладнання.[10]  

У загальній програмі розвитку  народного господарства України 1920-30-
х рр. житлове будівництво і надбудови займали важливе місце. Незважаючи на 
значні недоліки у будівництві (швидкі темпи, відсутність проектів, недбалість, 
недостатнє фінансування, транспортні проблеми тощо), нові споруди та 
надбудови старих допомагали вирішувати гостру житлову проблему. У 1920-х - 
на поч.30-х рр. більшість споруд стилістично вписувалися у течію 
конструктивізму. Але наприкінці 1930-х рр. у радянській архітектурі  
запанувала  критика цього напрямку. Більшість архітекторів, що були близькі 
до конструктивізму, вимушені були зректися його. Виник новий напрямок в 
архітектурі, що  позначився  поверненням до традиційних класичних прийомів і 
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форм. Невипадково письменник В. Шкловський згадував, що відчув кінець 
епохи лівого мистецтва, коли в радянській архітектурі з‘явилися колони.[11] 
Оскільки майже всі надбудови Києва здійснювалися у другій половині 1930-х 
рр., стилістично вони відповідали  історичним формам.  

Міська влада намагалася контролювати будівельні процеси в місті, 
особливо після переведення до Києва у 1934 р. столиці.  В інструкції цього року 
„О порядке отводов участков под строительство и об утверждении 
архитектурных проектов нового строительства и надстройки существующих 
зданий»  був розроблений чіткий порядок отримання дозволів на надбудову і 
реконструкцію. Замовник подавав відповідну заяву до Архітектурно-
проектного управління (АПУ) і після отримання письмових вказівок або 
ескізного проекту  надбудови, укладав угоду з житловим відділом міськради. 
Проекти мали в обов’язковому порядку  затверджуватися Архітектурно-
художньою Радою АПУ. Лише після цього здійснювалося технічне 
затвердження проектів Будівельною інспектурою і відбувалося кредитування 
будівництва банками. За порушення встановленого порядку забудови та 
затвердження проектів, обов`язкового  для всіх відомств та установ, 
передбачалася карна відповідальність. [12]      

1937 р. були затверджені «Основные положения по проектированию и 
возведению надстроек в г.Киеве» на 1938 р., зумовлені крупними недоліками у 
проведенні робіт. Перш за все, проектувальники ігнорували житлові умови 
людей будинків, які надбудовувалися. Часто надбудови коштували дорожче 
нового будівництва. Згідно з  положенням, надбудови мали вестися з 
обов‘язковим і повним дотриманням всіх архітектурних і будівельних правил, 
головним чином,  з метою  та в інтересах оформлення міста. У правилах 
особливо підкреслювалося, що надбудови мають сприяти збереженню і 
підвищенню цінності будівель на основних магістралях Києва. Всередині 
кварталів, у вузьких провулках надбудови заборонялися∗. Документація мала 
містити, окрім технічних умов, також економічне обґрунтування доцільності 
надбудови. Перед проведенням надбудови потрібно було провести дослідження 
грунтів і фундаментів. В будинках, де  потребувалася підводка фундаментів, 
надбудова заборонялася.  Спеціалісти мали ретельно проводити дослідження 
дерев‘яних конструкцій. Заселення надбудов заборонялося  до повного 
приймання робіт будівельним наглядом. Оскільки більшість житлових будинків 
Києва опалювалася  печами  і не мали ліфтів, надбудови дозволялися не вище 
4-х поверхів, тому  переважали надбудови одним поверхом. Площа надбудови 
становила не менше 180-200 кв.м. Проектування мало передбачити повну 

                                                 
∗ Зауважимо, що сьогодні архітектори і замовники не приділяють увагу нормам інсоляції, не беруть до уваги 
затісненість забудови, яка впливає на мешканців сусідніх малоповерхових будинків 
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збереженість стін первісного об`єму, вентиляції, опалення. При надбудові 
влаштовувалося самостійного міжповерхового перекриття над останнім 
поверхом первісного будинку. Архітектурне вирішення фасаду мало 
відповідати  архітектурному оформленню всієї вулиці. Договір про надбудову 
включав план організації робіт, календарний план робіт, довідки про 
забезпеченість  робіт будівельними матеріалами. Передбачалася 
відповідальність забудовника за шкоду, нанесену нижнім поверхам, що 
розглядалося як руйнування державного майна. Встановлювалися жорсткі 
терміни проведення робіт: початок не раніше 1 квітня і закінчення не пізніше 1 
жовтня одного року.  [13].  

У тому ж 1938 р. було запропоновано організувати спеціальний трест 
надбудов, оскільки ці роботи велися переважно господарчими засобами, з 
порушенням будівельних правил, зіпсуванням нижніх поверхів тощо [14]. 31 
грудня 1940 р. вийшло рішення виконавчого комітету київської міської ради 
депутатів трудящих №-119/27 «Про порядок оформлення надбудов і добудов 
будинків, належних київській міськраді», за яким ці роботи у м.Києві могли 
провадитися лише за адресними переліками об‘єктів на наступний рік. 
Приватні особи або групи осіб не мали права надбудови і добудови будинків. 
Проектування здійснював Міськпроект, при чому проект і кошторис мали 
надаватися у вкрай стислий термін – протягом 15-25 днів. Техніко-експертна та 
архітектурна Рада (ТЕАР) повинна була розглянути і затвердити документацію  
за 3 дні. [15]   

М.Гончаренко, проаналізувавши значну кількість київських надбудов 
виділила три групи реконструйованих будинків  в Києві. До першої вона 
віднесла значний ряд споруд, які  зберегли існуючі  акценти на ділянці вулиці. 
Їхній новий зовнішній вигляд не руйнував існуючого оточення, хоча і 
привносив в оточуючу архітектуру нові  якості. Невеликий, але дуже цікавий 
блок у цій першій групі становлять будинки, стилістика яких була змінена на 
характерну для 1930-х рр. Друга група об‘єднує об‘єкти, які внаслідок 
реконструкції підвищили свій статус в забудові за рахунок зміни існуючої 
стилістики на стилістику 1930-х рр. При цьому вони вносили новий зміст, не 
руйнуючи, а доповнюючи або змінюючи якість забудови. Третю групу 
реконструйованих споруд  дослідниця умовно називає «нейтральними». 
Головна їх властивість – своєрідна архітектурна мімікрія в оточуючій 
забудові.[16]  

Спроби надбудувати будинок №12 у 1930-х рр. можуть ілюструвати 
названі вище загальні тенденції в реконструкції міста. У 1938 р. був 
розроблений перший проект надбудови 2 поверхів. Над старими перекриттями 
горища мали влаштувати  додаткові самостійні перекриття. В кожному 
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надбудованому поверсі планувалося розмістити 4 індивідуальні квартири. 
Замовником виступив „Укркоопторгліс”.  

Цей варіант реконструкції повністю змінював первісний вигляд фасаду, 
оскільки перші поверхи планувалося  потинькувати мармуровою кришкою. 
Знищувалися цікаві сандрики вікон, на ІІІ поверсі по центру фасаду 
влаштовувалися три невеликі французькі балкони з огорожею у вигляді ряду 
балясин. За проектом два верхні поверхи мали меншу висоту, ніж нижні, прості 
віконні  прорізи без наличників і сандриків фланкувалися подвійними 
доричними пілястрами.     Фасад мав завершити невисокий кам’яний парапет. 
Таким чином, хоча зовнішній вигляд будинку і ставав більш монументальним 
(розшивка швів нижніх поверхів надавала йому вигляд середньовічного 
палаццо), його оригінальність і цінність як прибуткового будинку доби 
історизму нівелювалася. Отже, в цьому випадку ми зустрічаємося з першою та 
другою тенденціями, визначеними дослідницею Гончаренко, які були 
спрямовані на підсилення ролі об’єкту в забудові.   

Проте, архітектор А.Безсмертний дав експертний висновок про  
можливість надбудови споруди лише за умови підсилення фундаментів. Крім 
того, він як представник старої дореволюційної архітектурної школи  не міг  не 
побачити, що фасад надбудови слабко пов’язаний з існуючим. Безсмертний 
визначив його як занадто оголений. Проект повернули замовнику на 
доопрацювання.[17]   

Наступний варіант надбудови  був розроблений  на початку 1940 р. 
Архітектор Юдіна  залишила  загальну композицію та декор будинку, навіть не 
змінювала прорізи вітрин І поверху. Вона лише спростила сандрики над 
віконними прорізами ІІІ поверху, залишивши їх нижню П-подібну частину. Над 
вінками ІУ поверху були запроектовані прямокутні фільонки з орнаментом. 
Бічні вісі балконів продовжувалися і у надбудові [18]. Цей варіант також був 
відхилений. Можливо через те, що у такому трактуванні споруда виглядала 
дещо невиразною. 

Невдовзі архітектори з „Київміськпроекту” Недопака і Шкаруба 
розробили третій  проект надбудови для нового замовника - Дарницького 
механічного заводу. Цього разу його ув’язали з проектом сусіднього цегляного 
6-поверхового будинку, що був виконаний у квітні 1941р. для Укоопромради 
архітектором О.Благодатним [19]. В такому варіанті перші поверхи будинку 
№12 залишалися майже без змін, а два верхні вирішувалися в стилістиці кін. 
ХІХ ст. Віконні прорізи У поверху майже повторювали оригінальні вікна ІІІ 
поверху. Надбудований об’єм ув’язувався з сусіднім будинком за допомогою 
бічного ризаліту первісного об’єму. Цей ризаліт з рядом балконів, продовжений 
у надбудові, архітектори завершили  трикутним масивним щипцем. Над вікном 
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У поверху ризаліту автори проекту повторили складний сандрик ІІ поверху, ще 
раз підкресливши своє бажання дотримуватися історичної стилізації.  

Надбудований ризаліт став віссю симетрії двох різночасових об’ємів, 
утворивши зорово єдину будівлю з дещо асиметричним фасадом (пропорції 
нового будинку,  рівень розміщення вікон та декорування відрізнялися від 
фасаду досліджуваного будинку №12).  Для більш вдалого поєднання окремих 
об’ємів їх завершення вирішили ідентично –  у вигляді єдиного масивного 
карнизу з модульонами та парапетом. Таким чином, при частковому збереженні 
історичного фасаду будинку, він міг підвищити свій містобудівний статус, 
посівши більш значне місце в забудові вулиці Червоноармійської.  

5 червня 1941 р. Дарницький машинобудівний завод знову подав на 
розгляд Техніко-експертної Ради київської міськради проект Недопаки, який в 
частині конструкцій передбачав підсилення фундаментів та влаштування 
нового перекриття над ІІІ поверхом. Цей проект майже повторював більш 
ранній варіант, але цього разу будівля розглядалася окремо від будинку, що 
передбачався поруч. Його правий бічний ризаліт, що раніше пов’язував фасади 
двох різних будівель, втратив цю свою функцію. Таким чином, за проектом, 
головний фасад змінювався дуже мало, автор лише не передбачив  збереження 
(точніше, перенесення) первісних завершень бічних ризалітів над У поверхом. 
У пояснювальні записці архітектор підкреслив, що архітектура надбудови 
пов’язується з первісним об’ємом [20].    

Початок війни у 1941 р. не дозволив здійснити задуми щодо надбудови. 
До питання зміни будинку міська влада повернулася невдовзі після війни. 
Розпочався третій період розвитку архітектури будинку №12. У грудні 1949 р. 
архітектурна рада розглянула проект інших архітекторів  - С.Павловського і 
Ю.Москальцова, висунувши ряд зауважень. Зокрема, пропонувалося досягнути 
єдності в архітектурному вирішенні  нижніх і верхніх поверхів, щоб останні не 
читалися як надбудова; покращити архітектуру І поверху, дати більш цікаве 
вирішення вітрин [21].   

Цей проект розроблявся майстернею А.Добровольського у державних 
архітектурних майстернях (в майбутньому – інститут „Київпроект”). Автори 
частково повернулися до первісного варіанту надбудови 1938 р. Вони 
запропонували обробити І нежитловий поверх цементним тиньком з гранітною 
кришкою з фактурою граніту під бучарду. Оздоблення парадного входу 
оформлювалося „під шубу”.[22]  Здається, це дещо перевантажувало І поверх. 
Всі інші елементи первісного оздоблення окрім фронтонів, залишалися.  Про 
надбудову міг лише нагадати міжповерховий (колишній вінчаючий)  карниз над 
ІІІ поверхом у вигляді стилізованого аркатурного ряду.  
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Цього разу надбудова будинку міськради була здійснена. В квартирах 
нижніх поверхів, що постраждали під час надбудови, провели ремонт. 
Реконструювали приміщення вітамінного магазину І поверху. Проте, в будинку 
залишили дерев’яні перекриття. Покрівлю зробили залізною (замість 
запланованої черепичної). [23] Невдовзі, у 1954 р., закінчили будівництво 
сусіднього 8-поверхового будинку художників, на місці колишніх 1-поверхових 
крамниць. Проект виконав архітектор Л.Каток. Повоєнні архітектори 
відмовилися від ідеї ув’язки двох різночасових і різностильових об’ємів [24]. 
Тому новий будинок вже значно відрізняється від дореволюційних, дещо 
порушуючи фронт історичної забудови вулиці (будинки №10, 12, 14, 18). 

Старий будинок №12 є  характерним прикладом кількох етапів в розвитку 
київської архітектури. В його історії відобразилися соціально-економічні,  
типологічні та естетичні  особливості житлової забудови Києва кін.ХІХ – 
сер.1950-х рр. Він може слугувати моделлю різночасових будівельних процесів 
в місті. Сьогодні, нажаль, будинок знаходиться у незадовільному технічному 
стані і потребує негайного проведення ремонтно-реставраційних робіт. В разі 
виконання відповідної реконструкції, будинок стане прикладом  сучасного 
етапу пам`яткоохоронної  та реставраційної діяльності.   
 

Перелік  використаних  джерел 
 

1.Мокроусова О.Г. Нариси про родину Бернарда Семадені – київського 
кондитера та домовласника.// Київ і кияне. Матеріали щорічної науково-
практичної конференції. – Вип.3.-К. 2003.-С.228-234 
2. Гончаренко М. Практика реконструктивних робіт в Україні 1930-х років 
//Архітектурна спадщина України. -Вип І.-К.1994.-С.191-193 
3.ДАМК.- Ф.163.-Оп.41.-Спр.162 
4. Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в 18-19 веках.-
М.,1987; Полное собрание законов Росийской империи.- Т.ХУІІІ. 1843 рік; 
Полное собрание законов Росийской империи. -Т.ХХУІ. 1851 рік; досить 
докладно історію розвитку будівництва за “зразковими проектами” викладено в 
історичній довідці мистецтвознавця М.АКадомської по історичній забудові 
міста Києва, матеріалами якої автор користувався у даній роботі.   
5.ДАМК.- Ф.100.-Оп.1.-Спр.2195.-С.5 
6.Там само.-С.22 
7.ДАМК.- Ф.143.-Оп.2.-Спр.2609 
8.Там само.-С.59 
9. Спутник по г.Киеву. Иллюстрированный путеводитель по Киеву и его 
окрестностям. – К., 1913.-с.7 
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10.ДАМК.-Ф.Р330.-Оп.1.-Спр.87, 327 
11.Генис А. Билет в Китай.-Спб.2001.-С.13 
12.ДАМК.-Ф.Р-1.-Оп.1.-Спр.6626.-С.1-4 
13. ДАМК.-Ф.Р330.-Оп.1.-Спр.294.-С.24-28 
14.ДАМК.-Ф.Р.1.-Оп.1.-Спр.11482 
15.ДАМК.-Ф.Р.1.-Оп.1.-Спр.13551.-С.2-3 
16. Гончаренко М. Вказаний твір.-С.191-193 
17. ДАМК.- Ф.Р330.-Оп.1.-Спр.2425.-С.402.-протокол №65 
18. ДАМК.- Ф.Р330.-Оп.1.-Спр.2294 
19. ДАМК.- Ф.Р330.-Оп.1.-Спр.995, 2625 
20. ДАМК. -Ф.Р330.-Оп.1.-Спр.2774 
21. ДАМК. -Ф.Р6.-Оп.3.-Спр.9.-С.132 
22. ДАМК. -Ф.Р6.-Оп.3.-Спр.126 
23. ДАМК. -Ф.Р6.-Оп.2.-Спр.903 
24. ДАМК. -Ф.Р6.-Оп.3.-Спр.127, Ф.Р6.-Оп.2.-Спр.929 
 

Анотація 
Стаття подає результати архівних пошуків щодо садиби по вул. 

Червоноармійській 12. Простежується історія розвитку типового міського 
домоволодіння сер.ХІХ-сер.ХХ ст. Розглядаються три етапи формування 
фасадного будинку, кожен з яких  відповідав загальним тенденціям розвитку 
київської архітектури різних періодів. Основна увага приділяється 
нереалізованим варіантам проектування надбудови 1938-41 рр., які відобразили 
пошуки київської архітектури довоєнного періоду.  

 
Аннотация 

Статья представляет результаты архивных поисков про усадьбу по 
ул.Красноармейской 12. Прослеживется история развития типичного киевского 
домовладения сер.ХІХ-сер.ХХ в. Рассматриваются три етапа формирования  
фасадного дома №12, каждый из которых отвечал общим тенденциям развития 
киевской архитектуры разных периодов. Основное внимание уделено 
нереализованным вариантам проектирования надстройки 1938-41 гг., которые 
отразили поиски киевской архитектуры довоенного периода.  
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УДК 658.3                                                                                         Нікогосян Н.І., 
                                                                                                           Безталанний Б.О.    
                                                                              

АНАЛІЗ РИНКУ ЛОГІСТИЧНОЇ НЕРУХОМОСТІ М.КИЄВА ТА 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 
     Стійкий ріст товарообігу спричиняє помітне пожвавлення попиту на склади 
всіх категорій і в Україні, особливо на складські комплекси міжнародного 
рівня. Цей ринок дуже далекий від свого насичення, що є основою для початку 
енергійного будівництва такої нерухомості, насамперед, у Києві, що зберігає за 
собою роль центра бізнесу країни. 
     Близько 50% всіх існуючих у столиці складських приміщень 
розташовуються уздовж залізниць поблизу великих транспортних магістралей, 
під'їздів, залізничних колій. В основному вони зосереджені в промислових 
зонах на Рибальському острові, Куренівці, Дарниці, Святошин і в пригородах - 
Вишневе і Бровари. У центрі Києва знаходиться приблизно 4% складських 
приміщень, у прилеглих до нього районах – десь 13% (таблиця 1) 
 

Об’єкти складської нерухомості м. Києва                      Таблиця 1 
 

Назва компанії 
Умови 

використання 
Використо
вується 

зараз, кв.м 

Приріст 
приміщень в 

2004-2006 р., кв.м 

Розташування  
складських 
приміщень 

1 2 3 4 5 
Koehne&Nagel оренда/власність 15 000 10 000+7 000 Гостомель, Київ 
Rapid будують логіст. 

центр 
- До 15 000 Київ 

Глобал Сіті проектується 
логітич. центр (з 
автомолом) 

- 136 000 Бориспільське 
шосе (8 км) 

F.I.M. consulting будують логіст. 
центр 

- 26  000 (діл. 4,6 
га) 

Біля „Чайки” (7 
км від Києва) 

FM Logistics власний логіст. 
центр 

біля 15 000 до 10 000 Київ, 
передмістя 

Комора-С/САВ-
Сервіс 

власність 26 000 до 15 000 Київ, 
передмістя 

Revival Express власність біля 8 000 до 5 000 Київ 
Danzas н/д 7 000 5 000 Київ 
АООТ АК 
«Укртранс» 

н/д н/д до 1 000 Київ 

«Українські 
Вантажні Кур’єри” 

власність 15 000 25 000 Київ, 
передмістя 

Voerman оренда до 1 000 немає даних Київ 
Panalpina World оренда 1 300 до 700 Київ 
Movers Group оренда 500 до 500 Київ 
ООО « РЕП-Транс» н/д 1 000 немає даних Київ 
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1 2 3 4 5 
ТБН Логістік н/д до 3 000 немає даних Київ 
«Ост-Вест Експрес» власність (практ. 

єдиний прик. ЛЦ 
в Києві 

до 20 000 до 7 000 передмістя 
Києва Здають в 
оренду ($6-10) 

Інші оператори н/д біля 20 000 біля 10 000 Київ та 
передмістя 

Всього (біля)  133 000 140 000 (без 
Глобал) 

Київ та 
передмістя 

     Щодо сегментації пропозиції, ринок складських приміщень України в даний 
час можна розглядати, виходячи з його поділу на три сегменти. 
     Перший сегмент – це сучасні професійні склади, які відповідають ряду 
технічних характеристик. Ця доля поки зовсім невелика (для Києва – біля 10%, 
для інших міст ще менша). 
     Другий сегмент ринку з часткою в 20% - це напівпрофесійні складські 
приміщення, створені на основі реконструкції цехів та ангарів радянських 

промислових підприємств, які 
поступаються технічними 
характеристиками професійним 
складам. При цьому більшість 
площі професійних та 
напівпрофесійних складів Києва 
в даний час складає біля 150 тис. 
кв.м. 
     Третій сегмент (70%) 
представлений застарілими 

будівлями радянської епохи низької якості, які не відповідають сучасним 
нормам, розташованих, як правило, в промислових зонах. Діаграма 1.  
     Аналіз ринку логістичних центрів дозволяє зробити висновок, що власні 
центри логістики обладнали в Києві наступні компанії „Тетра Пак”, „Акіла”, 
„Укрвино”, Revival Express. Кожний оператор має власні складські приміщення 
високого класу, обладнанні сучасною інженерною та складською технікою.  
     Але загальна площа складів цих операторів складає не більше 30 тис. 
квадратних метрів. Ще біля 20-25 тис. приходиться на склади, які належать 
великим торговим операторам продуктів харчування, оздоблювальних 
матеріалів, побутової техніки. 
     Повноцінний центр логістики представлений на київському ринку в одному 
варіанті: це центр столичної компанії „Ост-Вест Експрес”, який включає 
одночасно офісні  приміщення (сучасний бізнесцентр), а також звичайні та 
митні склади. Ціни на складські приміщення тут складають $6-10 за кв.м. Окрім 
того, своїм клієнтам центр пропонує багато додаткових послуг: відповідальне 

Діаграма 1. Розподіл складських приміщень на 
ринку Києва в залежності від класа будівлі

Склади класу А Склади класу В Склади класу C,D
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зберігання, допомогу в проходженні митного кордону, навантажувально-
розвантажувальні роботи, комплектація товарів та повний складський облік 
(таблиця 2). 
                                         Орендні ставки                                       Таблиця 2 

Характеристика Оренда 
USD/кв.м. 

Продажа 
USD 

1 2 3 
Професійні складські приміщення з висотою 
складування 10-12м, забезпечені сучасним 
обладнанням 

8-12 До 450 

Якісні склади „радянської” епохи з висотою 
складування 3-5м, забезпечені необхідним 
обладнанням „або без опалення, але з доброю 
інфрастуктурою” 

5-7 250-300 

Колишні промислові площі, перепрофільовані 
під склади (як правило, без рампи та 
опалення) 

3-5 150-250 

Приміщення невеликої площі (50-150 кв. 
метрів) які використовують під зберігання 
(підвали житлових приміщень, гаражі, сараї) 

1,5-4 100-150 

 

 
    Заслуговує уваги професійний логістик-парк, що буде розташований біля 
Києва на 136 000 кв.м. і проектується, як частину Global Center, згідно якого, 

Діаграма 2. Логістична 
нерухомість, 3 квартал 2005р.
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окрім логістик-центра, передбачається автомол, офісний центр, торговий центр, 
готель. Обов’язково треба відзначити проект будівництва професійного 
логістичного центру компанії „F.I.M. consulting”. ЛЦ будується в 6 км від Києва 
недалеко від спорткомплексу „Чайка” на ділянці в 4,7га. Він буде складатись з 
двох автономних блоків площею 23 тис. кв.м та 5 тис. кв.м відповідно. 
     Звернути увагу потрібно і на параметри будівель. Будівництво складських 
будівель коштує дешевше, ніж аналогічні за площі торгівельні чи офісні 
приміщення. Для цих цілей приймають технологію швидкомонтованих 
каркасних і безкаркасних споруд, готовий результат коштує приблизно 120-180 
у.о./кв.м. Частіше всього це одноповерхові будівлі висотою 6-9м. Якщо 
планується використання сучасного автоматичного обладнання, то висоту стелі 
збільшують до 30м. 
     Параметри приміщень залежить від маси та габаритів товарів, які в ньому 
будуть зберігатися: для зберігання важких предметів потрібно міцна бетонна 
підлога та невелика висота будівлі, якщо ж склад створюється для предметів з 
низькою щільністю, то навпаки бетонна стяжка підлоги може бути не великою, 
але висота, ширина та довжина корпусу потрібні великі. 
      В якості висновку треба відзначити: 
Темпи розвитку ринку логістичної нерухомості напряму будуть залежати від 
макроекономічної ситуації в країні, зниження інвестиційних ризиків, розвитку 
вітчизняних та іноземних торгівельних мереж. Розвиток сфери торгівлі та 
збільшення товарообороту потягне за собою збільшення попиту на складські 
приміщення. 2006 р. та наступні роки будуть характеризуватись зниженим 
попитом на низькоякісні складські приміщення. 
     Попит на професійні склади класу А та В буде збільшуватись. Пропозиції 
складських приміщень в 2006р. збільшаться. На ринку є будівельні проекти, і 
вони будуть завершені до кінця 2006р.На протязі наступних 2-3 років на ринку 
України повинні з’явитись  великі західні девелопери, які спеціалізуватимуться 
на розвитку складської нерухомості. Значний зріст ринку складських 
приміщень потрібно очікувати в 2006-2008р. 

Діаграма 4. Логістична нерухомість, базові ставки оренди та 
дохідність, 3 квартал 2005р.
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     Як показує досвід Центрально-Східної Європи, в сегменті складської 
нерухомості для розвитку успішних проектів необхідним є тісна співпраця 
девелоперів з кінцевими користувачами за допомогою built-to-suilt (тобто 
будівництво під конкретних майбутніх орендаторів). В цьому випадку 
девелопери ще до кінця будівництва впевнені в майбутньому проекті, тому що 
мають гарантії його заповненості – з прелізінговою згодою  в активі девелопера 
набагато простіше отримати банківський кредит по меншій ставці. В результаті 
дозволяє девелорепу пропонувати кінцевому користувачу площі за меншою 
орендною ставкою, ніж в проектах конкурентів. Однак при цьому менша 
орендна ставка ніяким чином не знижує терміну повернення інвестицій. 
Виходячи з орендної ставки, такий проект більш конкурентноспроможний на 
ринку, а кінцевий користувач отримає приміщення, що повністю відповідає 
його вимогам. 
В Центрально-Східній Європі девелопери зрозуміли важливість такої співпраці 
з кінцевим користувачем. Це дало додатковий поштовх до розвитку ринків 
складської нерухомості Польщі, Чехії та Угорщини. Зараз велика частина 
складських проектів на цих ринках створюється саме за рахунок built-to-suilt. 
Український ринок складської нерухомості все одно прийде до цієї практики. 
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АНОТАЦІЯ 
     В статті здійснено аналіз ринку логістичної нерухомості м. Києва та 
передмістя, здійснено сегментацію пропозиції складських приміщень Києва та 
області, запропоновано основні параметри будівель, що використовуються під 
складське господарство, логістик-центри та логістик-парки. Проаналізовані 
основні тенденції та перспективи розвитку логістичної нерухомості м. Києва та 
області. 
 

АННОТАЦИЯ 
     В статье сделан анализ логистической недвижимости г. Киева и пригорода, 
сделана сегментация предложений складских помещений Киева и области, 
предложено основные параметры сооружений, что используются под складское 
хозяйство, логистик-центры и логистик-парки. Проанализированы основные 
тенденции и перспективы развития логистической недвижимости Киева и 
области.  
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УДК 72.03 (477.8)                                                                 Носар (Потапчук) І. В. 
 

ВПЛИВ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ 
ТЕРИТОРІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТ ВОЛИНІ  

 
Напрям територіального розвитку історичних волинських поселень, його 

зміна, особливості формування території та конфігурація кордонів безсумнівно 
були обумовлені природно-ландшафтними особливостями місцевості їх локації 
- водними об’єктами та характерними формами рельєфу, а саме: при забудові 
перевага надавалася ділянкам в вигинах річок, що мали найбільші захисні 
функції і поряд з цим володіли сприятливими характеристиками рельєфу для 
освоєння. Тому актуальним постає питання виявлення специфіки природно-
ландшафтного середовища з огляду на послідовність забудови територій міст, 
дослідження зміни інтенсивності впливу того чи іншого чинника на протязі 
містобудівної еволюції волинських поселень. 

Проблеми впливу природно-ландшафтних чинників на територіальну 
еволюцію поселень в цілому та, зокрема, історичних міст Волині – напрямки, 
послідовність освоєння місцевості в своїх працях побіжно чи більш детально 
розглядали російські та вітчизняні науковці: Г. Алферова [1], А. Бунін [2], Б. 
Колосок [3 - 5], В. Лавров [6], О. Лєснов [7], М. Мамаков [8], О. Молчанов [9], 
Я. Поліщук [10], П. Ричков [11 - 14], А. Рудницький [15], Т. Саваренская [17], 
А. Станіславський [18], С. Терський [19], Л. Тверской [20], В. Шкваріков [21] та 
ін. 

Методика дослідження розглядуваної проблеми базується на вивченні та 
аналізуванні природно-ландшафтних чинників історичних волинських міст та 
основних етапів формування їх території за описовими матеріалами і 
старовинними планами; розробленні критеріїв для класифікації місцевості з 
огляду на специфіку природно-ландшафтного середовища за ступенем 
придатності території до освоєння; дослідженні впливу рельєфу та гідрографії 
на напрями еволюційних векторів поселень, їх кількість, напрям домінуючого 
вектору; застосуванні аналітико-графічних прийомів для розкриття проблеми 
дослідження. Метою даної статті є виявлення взаємозв’язку природно-
ландшафтних характеристик окремих волинських поселень та особливостей 
формування їх територій в процесі еволюції.  

Території волинських міст з огляду на природно-ландшафтні 
характеристики їх місцевостей можна поділити за локалізаційним потенціалом 
на окремі ділянки – адаптивні (першого та другого ступенів), нейтральні та 
резистентні. Адаптивні ділянки мають найвищий локалізаційний потенціал і 
характеризуються спокійним (рівнинним) рельєфом, мають підвищену 
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поверхню по відношенню до водойм, розташовані в безпосередній близькості 
до водних об’єктів, володіють захисними властивостями, а також високим 
художньо-композиційним потенціалом, містяться біля історичного ядра міста. 
Поділ ділянок з адаптивним локалізаційним потенціалом на ділянки першого та 
другого ступенів є досить умовним і визначається „найідеальнішими” та 
„ідеальними” умовами освоєння та забудови. Дані території забудовувалися в 
першу чергу, потім освоювалися нейтральні ділянки місцевості з середнім 
показником потенціалу - ті, що мали дещо пересічний рельєф, невелику 
віддаленість від водойм та історичного центру міста. Резистентні ділянки 
місцевості або залишалися взагалі не освоєними з огляду на їх заболоченість 
або складний рельєф, або забудовувалися значно  пізніше з використанням 
методів благоустрою територій та інженерної підготовки – меліорації, 
організації рельєфу та ін.  

Дослідження природно-ландшафтного середовища показових взірців 
історичних міст Волині (Базалія, Володимир-Волинський, Дубне, Луцьк, 
Овруч, Острог, Рівне, Староконстянтинів та ін.) дозволяє прослідкувати його 
вплив на процес формування територій поселень. 

Території, що формували головне композиційне ядро міста (місця локації 
замків) – природні і штучні острова, півострова, миси, підвищені береги річок 
характеризувалися адаптивним локалізаційним потенціалом першого ступеня. 
Як виняток для прикладу можна привести Дубне, територія старого городища 
якого володіла резистентним потенціалом. 

На першому етапі формування території поселень (утворення міста) були 
використані ділянки місцевості, що володіли адаптивним локалізаційним 
потенціалом другого ступеня. Враховуючи даний факт формування територій 
міст поселень відбувалося: в одному переважаючому напрямку (Рівне, Дубно, 
Луцьк, Староконстянтинів, Базалія); в двох напрямках (Острог); в трьох 
напрямках (Володимир-Волинський, Овруч). 

Впродовж другого етапу еволюції поселень (формування передмість) 
почали задіюватися території з перехідним характером локалізаційного 
потенціалу – адаптивно-нейтральним та нейтральним. Спостерігаються чотири 
різновиди напрямків формування територій передмість: в одному (Луцьк), в 
двох (Дубно, Базалія), в трьох (Рівне, Володимир-Волинський, Острог, 
Староконстянтинів), в чотирьох (Овруч) спрямуваннях. В більшості випадків 
утворені передмістя тяжіли до водойм - формувалися вздовж них, мали 
безпосередню близькість. Передмістя Дубного зважаючи на природно-
ландшафтну ситуацію формувалися без тяжіння до водних об’єктів, оскільки 
вони зайняли найсприятливішу в даному випадку територію - нейтральну за 
локалізаційним потенціалом, яка знаходилась в напрямі від водойм. 
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На основі еволюційної зміни протяжності водних та суходільних кордонів 
поселень, можна зробити висновок про посилення чи послаблення ролі водойм 
в формуванні території поселень. Так, на другому етапі розвитку 
досліджуваних міст загалом не спостерігається посилення ролі водних об’єктів, 
проте вони продовжують відігравати важливе значення в формуванні територій 
в таких поселеннях як Базалія, Староконстянтинів, Володимир-Волинський, 
Острог. Дещо зменшилась роль природних водних перешкод в Рівному, Луцьку 
та значно послабили вплив водойми на утворення території Дубного. Для 
Овруча характерною є картина стабільності, коли рельєф продовжує відігравати 
роль домінуючого чинника. 

Потрібно зауважити, що природно-ландшафтні особливості місцевості 
поселення не лише сприяли просторовому розвитку, але й були перешкодами, 
які доводилося долати на певних стадіях еволюції. Тобто, вирішуючи питання 
безпеки і створюючи захисні кордони, місто в майбутньому ускладнювало свій 
розвиток. Так, наприклад, оборонні кордони в вигляді штучних каналів, ровів 
та ставів, а також природних водойм – річок з їх рукавами та притоками з однієї 
сторони забезпечували захист поселення, а з іншої затримували розвиток міста, 
так як доводилося долати ці перешкоди і освоювати нову не захищену 
територію. Ущільнюючи планувальну мережу, місто все ж таки долало водні 
перешкоди – спочатку меншу з них, потім більшу і т. д. і продовжувало 
розвиток, утворюючи нові території. [16, с. 54] 

Поряд з тим варто зазначити, що пріоритет подолання перешкод 
визначався не лише шириною їх русел, але і різновидом локалізаційного 
потенціалу території, що знаходилася за тією чи іншою водною перепоною. 
Такі перетинання водних об’єктів зустрічаються вже на першому етапі 
формування територій поселень – міст.  

Наприклад, подолання водної перешкоди  Рівного в якості ставу саме в 
північному напрямі обумовлено не лише найвужчою ділянкою русла водойми, 
але і наявністю в даному спрямуванні території з адаптивним потенціалом 
другого ступеня. Аналогічний приклад подолання водних перепон (каналу) 
являє собою Староконстянтинів. В Володимир-Волинському подолання водних 
об’єктів (рову і річки) відбулося одразу в трьох взаємно перпендикулярних 
напрямках – перешкоди мали невелику ширину русла, територія розташована за 
ними мала адаптивний локалізаційним потенціал другого ступеня. Навпаки, в 
Луцьку перетинання перешкоди, що мала практично однакову ширину русла 
було здійснено лише в одному можливому напрямку, зважаючи на можливість 
освоєння території. 

В процесі еволюції поселень (на другому етапі - при формуванні 
передмість) також доводилося перетинати водну перешкоду, а іноді і не одну 
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раз. Так, в Рівному при формуванні передмість спочатку була подолана вужча 
водойма (канал) в двох напрямках від посаду, де сформувалися передмістя. Тут 
була територія адаптивно-нейтрального локалізаційного потенціалу. Згодом 
поселення перетнуло ширшу перешкоду. І хоча територія за руслом ріки теж 
мала адаптивно-нейтральний потенціал, але як бачимо її освоєння 
стримувалося саме шириною водойми. Аналогічні подолання водних перешкод 
з освоєнням території адаптивно-нейтрального потенціалу при формуванні 
передмість здійснив Староконстянтинів. Освоєння території за водними 
перепонами відбулося також в містах Острозі, Дубному, Луцьку, Базалії, 
Овручі. Причому перетинання водойм в Дубному, Луцьку, Базалії, Овручі 
відбувалося в єдиному можливому напрямку – решту територій мали 
резистентний характер (заболоченість). 

В цілому міста можна класифікувати за ознаками подолання водних 
об’єктів на чотири категорії: ті які здійснили таке подолання вже на першому 
етапі розвитку (Рівне, Володимир-Волинський, Луцьк, Староконстянтинів); 
лише на другому етапі (Острог, Дубно, Базалія, Овруч); і на першому і на 
другому етапах (Рівне, Луцьк, Староконстянтинів); лише на першому етапі 
(Володимир-Волинський). 

В окремих випадках подолання водних перешкод (головної водойми 
поселення) взагалі не відбулося з огляду на резистентний характер території 
(Володимир-Волинський, Базалія, Овруч). Ще в інших випадках такий перетин 
був здійснений значно пізніше – на третьому етапі розвитку (XIX – XX  ст.) і 
територія забудовувалася значно дальше від водойми, залишаючи неосвоєною 
заплаву (Дубно, Луцьк). 

Загалом в територіальному розвитку міста, за твердженням М. Мамакова 
можна виділити два основні типи росту: «відкритий» у всіх напрямках росту 
міста (ріст по всьому периметру, по основним радіальним напрямкам, по одній 
із сторін периметру, ріст після подолання природної перешкоди), 
«направлений» ріст міста (ріст в одному напрямку, в двох прямопротилежних, в 
декількох) [8, с. 89]. 

Отже, в контексті дослідження зокрема впливу особливостей гідрографії на 
еволюцію та формування історичних волинських поселень, можна виділити 
окремі типи розвитку їх територій, встановити напрями розвитку та 
домінуючий напрям еволюційного вектору і зміну його спрямування та 
інтенсивності на різних містобудівних етапах освоєння території. Так, існують 
різноманітні варіанти локалізації територій міст по відношенню до 
гідрографічної мережі поселень, за якими останні можна охарактеризувати як 
одно- чи двоберегові (по відношенню до головної водойми); такі, що тяжіють 
територією до головної чи другорядної водойми або до їх обох (станом на 
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кінець XVIII ст.) (рис. 1). 

Рис. 1 Гідрографічна ситуація в еволюції та формуванні територій 
волинських міст. 
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Так, історичні волинські міста поділяються на одноберегові поселення (по 
відношенню до головної водойми) – Дубровиця, Клевань, Житомир, Новоград-
Волинский, Овруч, Володимир-Волинський, Луцьк, Базалія; двоберегові (по 
відношенню до головної водойми) – Рівне, Острог, Дубно, Староконстянтинів, 
Корець; двоберегові (за гідрографічною мережею в цілому) – Рівне, Острог, 
Дубно, Староконстянтинів, Корець, Володимир-Волинський, Луцьк, Базалія, 
Овруч; одноберегові (за гідрографічною мережею в цілому) – Дубровиця, 
Клевань. 

Стосовно тяжіння поселень до водних об’єктів, то в ряді випадків їх 
території тяжіють до головної (Рівне, Острог, Дубно, Клевань, Новоград-
Волинський); до другорядної (Житомир – на першому етапі розвитку, потім 
тяжіє  і до головної і до другорядної водойм); до головної та другорядної 
водойм одночасно (Володимир-Волинський, Луцьк, Староконстянтинів, 
Базалія, Корець, Овруч). Є міста, які своєю територією взагалі не тяжіють до 
гідрографічних об’єктів (Клевань). 

За особливістю напрямків розвитку волинські поселення можна поділити 
на: міста, що збільшили кількість напрямків на другому етапі розвитку (Рівне, 
Острог, Староконстянтинів, Корець); зменшили (Базалія, Дубровиця); не 
змінили напрямків при незмінній кількості (Дубно, Володимир-Волинський, 
Клевань, Житомир, Новоград-Волинський); змінили напрямки при незмінній їх 
кількості (Луцьк, Овруч); змінили напрям домінуючого еволюційного вектору 
(Острог, Володимир-Волинський, Луцьк, Староконстянтинів, Житомир, 
Корець, Овруч). При цьому є міста, які не мають чітко вираженого напряму 
домінуючого еволюційного вектору (Дубно, Володимир-Волинський – на 
першому етапі, Староконстянтинів, Корець – на другому, Новоград-
Волинський – на протязі всього розвитку). Існують поселення, які мають 
одночасно два переважаючі вектори (Дубно – на другому етапі, Дубровиця – 
впродовж всього розвитку). 

Ще одним фактом, який позначився на формуванні території міст та 
еволюції їх планувальної структури було те, що рельєф відноситься до 
природно-ландшафтного фактора, який володіє більшою ступеню стабільності 
в порівнянні з гідрографічним чинником, що є досить мінливим. Середньовічне 
ж місто досить сильною мірою залежало від рельєфу місцевості в умовах якої 
воно розвивалося. Так, окремі з ділянок вимушено «обминалися» міською 
забудовою – болотисті місця, що лише поступово осушувалися гатями і 
підсипанням грунту, струмки, які проблемно піддавалися меліорації в її 
тогочасному розвитку. [16, с. 67] 

Щодо гідрографії, то з плином часу в більшості випадків відбувалася зміна 
конфігурації русла - своєрідні вигини, що колись утворювали річки згодом 
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могли перетворюватися на стариці. Територія навколо них забудовувалася, 
оминаючи їх та повторюючи їх конфігурацію. Згодом дані природно-
ландшафтні чинники зникали зовсім з території міста, а про їх існування 
можуть свідчити лише рельєфні уступи та характерні повороти планувальних 
елементів.   

Отже, підводячи підсумки, потрібно зазначити декілька основних 
принципів, що лежали в основі заснування та подальшого формування 
територій історичних волинських поселень. Практично майже в усіх випадках 
первісний містобудівний осередок (замок) був закладений на території з 
адаптивним локалізаційним потенціалом першого ступеня, хоча є й 
виключення. В більшості випадків природно-ландшафтні характеристики 
поселень визначили формування міст (посадів) в одному домінуючому 
напрямку від замку, при утворенні передмість забудова територій відбувалася 
переважно в трьох основних спрямуваннях. Територія історичних міст, 
утворена на другом етапі еволюції тяжіла до водойм, проте, і тут є виключення 
з огляду на особливості рельєфу місцевостей суміжних з водними об’єктами. 
Після подолання водних перешкод спостерігається дещо послаблення їх ролі в 
формуванні територій. Саме таке подолання (напрям) обумовлювалося не лише 
меншою шириною русла перепони, а й ступенем локалізаційного потенціалу 
території, що розташовувалася безпосередньо за нею. Для більшості 
досліджуваних міст характерним є подолання водних об’єктів на першому і на 
другому або лише на другому містобудівних етапах. Дещо рідше зустрічаються 
випадки коли територія долала перепону лише на першому етапі еволюції, 
взагалі перетинання не відбувалося або було здійснене значно пізніше. Станом 
на кінець XVIII століття по відношенню до головної водойми переважали 
одноберегові, а за гідрографічною мережею в цілому – двоберегові поселення. 
Територія частини більшості міст тяжіла до головного водного об’єкту, іншої 
частини – до головного і другорядного одночасно. Значно менше зустрічається 
поселень, які територіально тяжіють до другорядних водойм або взагалі не 
мають такого тяжіння. Більша кількість поселень змінила напрям домінуючого 
еволюційного вектору. 

Подальші дослідження даної проблематики можуть бути спрямовані на 
виявлення ролі природно-ландшафтних чинників в таких містобудівних явищах 
волинських поселень, як утворення типу архітектурно-планувальної структури 
та його зміну в часі, обумовленості форми території, функціональному 
зонуванні, еволюції архітектурно-просторового структурування. 
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Анотація  

Визначені критерії на основі яких розроблена класифікація місцевостей 
територій волинських міст за їх природно-ландшафтними чинниками. 
Встановлена послідовність освоєння місцевостей на протязі основних 
містобудівних етапів в взаємозв’язку з своєрідністю природно-ландшафтного 
середовища. Визначені зміна інтенсивності впливу природно-ландшафтних 
чинників на формування територій поселень на протязі розглядуваних періодів, 
принципи подолання водних перешкод, основні напрямки розвитку територій 
та домінуючий напрямок еволюційного вектору, їх зміна в часі.  

 
Аннотация  

Определены критерии на основании которых разработана классификация 
местностей территории волынских городов по их природно-ландшафтным 
факторам. Установлена последовательность освоения местностей на 
протяжении основных градостроительных этапов в взаимосвязи с спецификой 
природно-ландшафтной среды. Определены изменение интенсивности влияния 
природно-ландшафтных факторов на формирование территорий поселений на 
протяжении рассматриваемых периодов, принципы преодоления водных 
преград, основные направления развития территорий и доминирующее 
направление эволюционного вектора, их изменение со временем. 
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СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 
 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

 
За результатами досліджень ідеологів управління охороною праці стало 

очевидно, що питання охорони  праці давно перестали бути соціальними, а 
переросли в економічні.  

На сьогодні існують різноманітні методики розрахунку показників 
ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на виробництві та 
рекомендації по визначенню напрямків ефективного вкладання коштів в 
охорону праці на підприємстві [1,2]. 

Стало актуальним відслідковування витрат, особливо неврахованого або 
частково врахованого характеру,  які призводять до зменшення прибутку на 
підприємствах. За допомогою цих факторів,  і надалі будуть розроблятися, 
стосовного конкретного виробництва та певного часу, комплексні заходи по 
покращенню умов праці, зважаючи на соціальний та економічний ефект.  

В  числі основних  причин, які призводять до додаткових витрат коштів, 
згідно джерела [3], є: 

1. Великий показник плинності кадрів. Багаточисленні соціологічні 
дослідження останніх років показують, що обумовлено це також  незадовільним 
станом охорони праці на виробництві. Причин цьому багато. Це і велика 
питома вага важких фізичних робіт, що виконуються вручну; низька заробітна 
плата, недостатня кваліфікація тощо.  

2. Зношеність машин і механізмів і підвищена його аварійність. На 
вітчизняних підприємствах більш 60% основних виробничих фондів фізично 
зношені, морально застарілі. На нове обладнання підприємству не вистачає 
коштів. 

3. Недосконала діяльність служб охорони праці.  
 В сучасних умовах господарювання вирішення проблеми забезпечення 
безпеки праці передбачається системою управління охороною праці  шляхом 
створення  всередині самих підприємств ефективної системи внутрішнього 
контролю. 
 Основна мета організації внутрішньогосподарського контролю на 
підприємстві, згідно [4], полягає у забезпеченні планової, організаційної, 
стимулюючої та ефективної діяльності всієї системи управління, єдності 
виконання та прийняття управлінських рішень, попередження виникнення 
відхилень, а також виявлення “вузьких” місць, невикористаних резервів і 
можливостей досягти високих кінцевих результатів діяльності. 
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 Здійснення контролю за формуванням витрат вимагає чіткої організації та 
взаємодії економічних, технічних та служб охорони праці, чому повинна 
сприяти підготовча робота, в процесі якої необхідно: 

- вивчити стан справ з організації контролю загалом, і безпосередньо 
бухгалтерського обліку; 

- визначити конкретних виконавців: як працівників бухгалтерії, так і 
спеціалістів служби охорони праці, технічних та економічних служб; 

- уточнити об'єкти контролю й переглянути посадові інструкції та 
функціональні обов'язки відділів, служб і конкретних виконавців; 

- відпрацювати досконалу систему показників у розрізі контролюючих 
об'єктів з метою оперативного втручання та регулювання виробничих процесів; 

- виробити методику послідовності здійснення контролю на 
підприємстві; 

- вирішити питання щодо здійснення загального керівництва 
організацією контролю тощо. 
 Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат 
щодо їх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і 
стимулювання їх  зниження. Стимулювання за дотримання нормативних вимог 
охорони праці полягає у поєднанні матеріального заохочення і матеріальних 
санкцій. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого 
підприємства. 
 Система управління витратами має функціональний та організаційний 
аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми: 

- пошук і виявлення чинників економії ресурсів; 
- нормування витрат ресурсів; 
- планування витрат за їхніми видами; 
- облік та аналіз витрат; 
- стимулювання та зниження витрат. 

 Розглянутий облік витрат на виробництво відкриває нові шляхи не тільки 
підвищення оперативності і повноти використання облікових даних, але  і 
дозволяє сформулювати рід нових напрямків використання облікової 
інформації для аналізу, контролю й аудиту діяльності і управління виробничим 
процесом.  
 Крім систем контролю за формуванням витрат, управління витратами та 
стимулювання працівників за дотримання вимог охорони праці [5] треба 
обов'язково застосовувати інші заходи щодо поліпшення умов і охорони праці: 

- опрацювання нормативної бази безпеки праці; 
- пропаганду досягнень з безпеки праці і виробничого середовища; 
- модернізацію обладнання; 
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- проведення науково-дослідної роботи; 
- навчання та спеціальна підготовка спеціалістів з питань охорони праці 

тощо [2]. 
  Тому, край необхідно відслідковувати не тільки соціальний-економічний  
вплив на організацію, а й передбачити зміни в суспільстві та враховувати ці 
зміни більш ефективно за допомогою вищезгаданих та інших рекомендацій 
щодо підвищення продуктивності праці на підприємстві. В кінцевому підсумку  
це позитивно впливатиме на показники діяльності господарчого процесу 
підприємства і на його “реноме” на ринку. 
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АНОТАЦІЯ. 
 

Кінцева мета діяльності кожного підприємства – це ефективна робота, яка 
повинна приносити сталий прибуток, але на шляху досягнення своєї мети 
підприємства можуть понести втрати, в тому числі неврахованого та частково 
врахованого характеру, від виробничого травматизму. В статті наведені основні 
фактори, які негативно впливають на показники діяльності підприємства. 
Враховуючи їх,  керівництво зможе вжити відповідних заходів, дасть 
можливість працівникам потенційно отримувати ступінь задоволення від 
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роботи, збільшить відрахування до місцевого та державного бюджетів, 
збільшить зростання соціального іміджу підприємства. 

 
АННОТАЦИЯ. 

 
Конечная цель деятельности каждого предприятия – это эффективная 

работа, которая должна приносить постоянную прибыль, но на пути 
достижения своей цели предприятия могут понести потери, в том числе 
неучтенного или частично учтенного характера, от производственного 
травматизма. В статье приведены основные факторы, которые негативно 
влияют на показатели деятельности предприятия. Учитывая их, руководство 
сможет предпринять соответствующие меры, которые дадут возможность 
работникам потенциально получать степень удовлетворения от работы, 
увеличит отчисления в местный и государственный бюджеты, повысит 
социальный имидж предприятия. 
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УДК 332.33:504.064.3.4                                                  Орлова Т.А. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗАНЯТЫХ 

ОБЪЕКТАМИ ОТХОДОВ. 
 

Проблема отходов является одной из приоритетных для Украины, решение 
которой характеризует ресурсно-экономический и инновационный потенциал 
государства. Существующая нормативно-правовая база в области управления 
отходами включает 12 законодательных актов, 35 нормативных актов на уровне 
Кабинета Министров и более 100 других регулятивных актов [4]. В тоже время,  
она не учитывает отличий стратегии решения  и механизма регулирования 
обращения с твердыми бытовыми отходами в больших, средних и малых 
городах, в сельской местности и в отдельно расположенных объектах 
рекреационных и заповедных зон. Основной документ «Закон об отходах» в 
большей степени применим для промышленных отходов, и требует 
детализации ряда понятий, относящихся к сфере твердых бытовых отходов. 
Имплементация национального законодательства в области отходов 
обуславливает необходимость соответствия Директивам ЕС [1].  

Объем твердых отходов безостановочно возрастает, причем как в 
абсолютных величинах, так и на душу населения. При увеличении населения 
земного шара в год на 1,5-2% объем свалок увеличивается на 6%. Ежегодно в 
мире на каждого человека образуется около 350 кг твердых бытовых отходов. В 
различных странах и населенных пунктах этот показатель колеблется от 150 до 
850 кг/год, причем отмечается стойкая мировая тенденция к увеличению 
объема отходов на душу населения в абсолютных показателях. По 
опубликованным данным [3] количество ТБО на душу населения для 
некоторых стран составляет: 
Таблица 1. Сравнительные данные образования отходов в некоторых странах. 

Страна Кг,чел\год Страна Кг,чел\год 
Австрия 556  Люксембург 643 
Бельгия  534 Нидерланды 613  
Дания 665  Португалия 453  

Финляндия 364 Испания 397  
Франция 530 Швеция 428  
Германия 537  Соединенное Королевство 493  
Греция 372  Исландия 705  

Ирландия 601 Норвегия 613  
Италия 502  США 812 

Украина характеризуется ежегодным количеством отходов на 1 человека в 
260кг с перспективой увеличения показателя к 2020г. в 2-2,5раза [6]. В Крыму 
уже в настоящее время образуется 314кг отходов год на человека. Заметна 
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линейная зависимость объемов образования отходов от экономической 
специализации регионов, качества жизни и плотности населения: в густо 
населенных и промышленно развитых регионах с высоким процентом 
городского населения объемы отходов значительно выше, чем в 
сельскохозяйственных, причем  наибольшее количество отходов приходится на 
большие города с миллионным и более населением. 

По данным Государственного комитета Украины по жилищному и 
коммунальному хозяйству (2004г.) ситуация с объектами захоронения отходов 
(полигоны и свалки) в государстве складывается следующим образом: 

Таблица 2. Объекты захоронения отходов: количество, площади 
распространения, состояние. 

 

Общее кол-во 
полигонов, ед. Общее кол-во свалок, ед. 

Общее кол-во 
полигонов, 
подлежащие 

Несанкционир
ованные 
свалки 

Закрытые 
несанкционирова
нные свалки 

в т.ч. в т.ч. 
Административно-
территориальное 

деление 

вс
ег
о пер

егру
жен
ных 

не 
отвеча
ющих 
нормам 
экобезо
паснос
ти 

вс
ег
о 

перегруж
енных 

не 
отвеча
ющих 
нормам 
экобезо
пасност

и 

пасп
орти
заци
и 

реку
льти
ваци
и 

сана
ции 

кол-
во, 
ед. 

площ
адь, 
га 

кол-во, 
ед. 

площа
дь, га 

АР Крым 27   215          

Винницкая 35 3 2 128,3 26,8 21 28 2 1     

Волынская 23 14 14 69 29 29 10 14  8 9,1 8 9,1 

Днепропетровская 202 5 106 477,9 31,1 110 30 7 6 19 28,3 31 15,2 

Донецкая 62 6 12 379 45,4 67,3 4 5 4 1854 0,4 1823 0,4 

Житомирская 501 4 107 402,4 38,2 89,6 344 11 129 202 28,4 149 37,2 

Закарпатская 148 10 14 58,8 14,2 89,6 11 11 17 60 8,8 11 4,7 

Запорожская 44 2 7 168 33,2 21 9 8 29 3 0,8 34 2,1 
Ивано-

Франковская 27 2 6 83 3,4 5,2 15 11 6 64 2,9 71 2,8 

Киевская 388 4 31 582,3 22,5 46,1 66 31 38 148 43,3 120 22,2 

Кировоградская 24 7 7 121,8 47,8 47,8 20   36 2,5 218 25,2 

Луганская 169 16 43 446,6 84,9 122,3 52 36 30 40 26,3 98 12,6 

Львовская 50 8  224 18  50 8 10     

Николаевская 725   664,1   62 19 15 224 76,8 224 76,8 

Одесская 48 3 3 275,7 130,7 130,7 8 8 6 16 19,3 56 4,7 

Полтавская 32 8 11 147,7 31,6 51,3 12 4 5 7 5,8 3 2,6 

Ровненская 21 3  119,7 7,4  4 4  53 2,9 107 2,9 

Сумская 134 13 22 133,7 22,2 14 35 10 8 122 10,4 118 9,6 

Тернопольская 28 2 6 86,6 5,5 16,5 24 2 2     

Харьковская 63 6 30 185,6 163,3 15,4 14 18 27 10 16,4 8 5,9 

Херсонская 22 10 10 97,7 22 22 10 10 10 12 2,1 4 0,8 

Хмельницкая 36 8 7 101 38,9 41 20 7 6 52 11,6 30 2,1 

Черкасская 22 6 2 135 74,8 39,2 11 8 6 24 1,5 17 0,7 

Черновицкая 17 3  42,2 3,3  17 4 4     

Черниговская 388 33 26 429,5 74,8 21,2 225 41 3 268 12,8 260 12 

г.Киев 2 1  73,3 17  2 1      

г.Севастополь 1  1       76 56,3 2 7 

Всего по Украине 3239 177 467 5848 986 939,3 1083 280 362 3298 366,7 3392 256,6 
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Площади территорий, отводимых для захоронения отходов производства и 
потребления, неотвратимо увеличиваются в независимости от природно-
ресурсной и градостроительной ценности территорий. Полигоны отходов, 
свалки и шламохранилища занимают около 0,3% территории Украины, в то 
время как на заповедники приходится 2,6% территории [8].  

В дополнение приведенных данных по Крыму необходимо отметить, что 
по состоянию на 2005 год в АРК функционирует 28 полигонов ТБО на 
суммарной площади 234,5га, при этом государственный акт на право 
пользования землей имеют 13 полигонов. За время эксплуатации в Крыму 
полигонов на них накоплено 45 млн.м3 отходов. Ежегодно в автономии 
образуется около 4млн.м3 твердых бытовых отходов. Объем отходов на 
Ялтинском полигоне приближается к 6млн.м3, в Симферополе, Севастополе – 
2,0-2,5млн.м3, Алуште, Евпатории, Судаке – 1,0-1,5млн.м3. Ни один из 
полигонов не отвечает современным инженерным и экологическим 
требованиям, предъявляемым к строительству и эксплуатации подобных 
объектов. По данным Рескомитета по экологии и природных ресурсов АР 
Крым, в 2005г. выявлено 190 несанкционированных свалок общей площадью 
21га и объемом 13204м3, ликвидировано – 119. В 2004г. ликвидировано 317 
свалок, очищено 157га территории, вывезено 1629м3 отходов. 

Твердые бытовые отходы (ТБО), как в национальной, так и в мировой 
терминологии, классифицируются как отходы, которые образуются в процессе 
жизни и деятельности человека, накапливаются в жилых домах, учреждениях 
соцкультбыта, общественных, учебных, лечебных,  других заведениях и не 
имеют дальнейшего использования по месту их образования. Данная группа 
отходов включает в себя пищевые отходы, предметы домашнего обихода, 
мусор, опавшую листву, отходы от уборки и текущего ремонта квартир, 
макулатуру, стекло, металл, пластмассы, полимерные материалы [7]. 

Многообразие видов бытовых отходов, усложнение и непостоянство их 
состава и свойств, широкий диапазон объема образования привели к тому, что 
проблема утилизации ТБО занимает ныне в системе городского хозяйства 
второе место по затратам и инвестициям после сектора водоснабжения и 
канализации. Изменение качества жизни и появление все более новых 
потребительских товаров, в том числе с упаковкой сложного для переработки 
состава, обуславливают изменение морфологического состава современных 
отходов. Ориентация на общераспространенное знание качественного и 
фракционного состава бытовых отходов не дает результатов при выборе 
технологий и оборудования утилизации. В то же время, при общей тенденции 
усложнения состава отходов сохраняются региональные отличия в 
традиционном содержании тех или иных фракций. Так, для юга Украины и 
Крыма по-прежнему в составе отходов значительную долю занимает органика, 
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что связано с курортно-туристической специализацией региона и  сезонным 
притоком отдыхающих.  
 
Таблица 3. Состав ТБО в некоторых странах и Украине. 

Морфология отходов США Европа Корея Росси
я Украина Крым 

Бумага 38,1% 33, 5% 27% 35% 13% 12,5% 
Крупногабаритные материалы 12,1% 12,2% - - - 3% 
Пищевые\органические отходы 10,9% 34,7% 23% 40% 50% 35% 

Пластик 10,5% 11,6% 7% 6% 8% 10% 
Металлы 7,8% 5,3% 9% 4% 3% 2% 

Резина, кожа, текстиль 6,6% - 3% 1% 3,5% 3% 
Стекло 5,5% 2,8% 5% 3% 8,5% 7% 
Дерево 5,3% 21% 4% 2% 2% 3,7% 
Прочие 3,2% - 20% 12% 12% 23,8% 

Качественный состав отходов на Украине и их отличие от западных 
муниципальных отходов предопределяют эффективность утилизации разными 
способами.  Обзор современных технологий позволяет выделить общие 
направления утилизации отходов: 

1) технологии сжигания (высокотемпертурный пиролиз, паровоздушня 
газификация ТБО в сверхдиабатическом режиме, метод термообезвреживания 
отходов во вращающихся печах, плазменное сжигание в барбатируемом слое и 
др.) 

2) сортировка и вторичная переработка твердых бытовых отходов 
3) сортировка, прессование и брикетирование 
4) компостирование органической части отходов, биохимическое 

разложение отходов (модель биореактора) 
5) современные полигоны ТБО (с системами сбора и очистки фильтрата,   

инженерной подготовкой территории, гидроизоляционной защиты основания, 
аккумуляции и использования биогаза). 

Практически все указанные технологии в той или иной мере нашли свою 
апробацию на Украине, что позволяет критически оценить преимущества и 
недостатки каждого из способов утилизации отходов. 

Технологии сжигания характеризуются быстротой утилизации практически 
всех видов отходов и дополнительным потоком тепловой энергии. К 
очевидным проигрышам относятся высокая капиталоемкость технологического 
оборудования, в - первую очередь, систем очистки отходящих газов, а так же 
образование чрезвычайно опасных элементов и соединений в составе дымовых 
газах и отходов производства (требующие захоронения на полигонах 
токсичных отходов). Капитальные затраты на создание мусоросжигающих 
заводов составляют от 80 до 100 тыс. долларов на единицу мощности (тонна, 
сжигаемая в день), их проектирование и строительство (например, в США) в 
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среднем занимает 5-8 лет [2]. Технологический цикл завода требует 
непрерывного поступления отходов, что возможно только при налаженной 
схеме сбора и доставки отходов на производство. Очевидно, что при  наличии в 
регионе мусоросжигающего завода перспективы вторичной переработки 
снижаются из-за ресурсной конкуренции  производств. Западные технологии 
пиролиза требуют адаптации к местным условиям, т.к. они ориентированы на 
более высокие объемы отходов (сравнительные данные на душу населения, 
табл.1), а так же другие физико-химические свойства отходов как ресурса.  
Теплотворность смешанных коммунальных отходов в Украине колеблется от  
900 ккал/кг в зимний период до 1 300 ккал/кг летний, влажность отходов 
значительна, что требует дополнительного подсушивания и обогащения, т.е. 
дополнительного ресурсного потенциала. Если обратиться к мировой практике 
[3], то мусоросжигательные предприятия действуют только в тех странах, где 
дефицит свободной земли не позволяет строить полигоны. Такая ситуация 
сложилась в Дании, Нидерландах, Германии (например, в окрестностях 
Гамбурга). 

В то же время в США, Великобритании, странах Северной Европы 
подобные заводы единичны. С середины 90-х годов в Европе действует 
Директива о запрещении строительства новых мусоросжигающих заводов с 
постепенным закрытием действующих. 
Таблица 4. Применение технологий утилизации отходов в некоторых странах. 

Страна 
Захоронение 

на 
полигонах 

Сжигание Компости
рование 

Вторич
ное 

использ
ование 

Био-
механическая 
обработка 
перед 

захоронением 

Неизв
естно 

Австрия 20,4% 13,3% 22,9% 29,7% 6,0% 7,7% 
Германия 30,2% 12,3% 17,9% 37,1% - 2,6% 
Бельгия 37,3% 31,2% 16,3% 12,4% - 2,9% 
Испания 74,6% 21,0% 3,1% 1,2% - 0,1% 
Дания 5,3% 54,3% 29,6% 10,4 0,4% - 

Финляндия 65,2% 3,0% 4,2% 27,6% - - 
Франция 40,3% 28,6% 8,9% 3,5% - 11,2% 
Италия 62,9% 5,9% 8,8% 9,9% - - 
Ирландия 90,3% - 0,5% 9,3% - - 
Норвегия 59,0% 17,0% 5,0% 20,0% - - 

Нидерланды 13,1% 36,6% 33,3% 19% - - 
Великобрита

ния 86,2% 5,7% 3,0% 5,1% - - 

На территории Украины  в настоящее время имеются 4 мусоросжигающих 
завода, которые были построены достаточно давно – в Киеве, Днепропетровске, 
Харькове и Севастополе (в настоящее время не эксплуатируется). В свете 
европейской практики отказа от технологий сжигания и законодательства ЕС в 

Містобудування та територіальне планування 171



 

области окружающей среды, крайне отрицательного отношения населения к 
мусоросжигающим предприятиям, их очевидного экологического риска, можно 
ожидать, что они не станут объектами инвестиций и не определят перспективу 
Украины в сфере утилизации отходов.  

Вторичная переработка (рециклинг). Сортировка отходов и переработка 
т.н. утильных фракций позволяет уменьшить количество депонируемых на 
полигонах отходов до 45-50% и получить новые продукты потребления, не 
прибегая к использованию первичных ресурсов.  Однако, несмотря на 
современную популярность мусороперерабатывающих предприятий, рынок 
рециклинга имеет определенные ограничения для своего развития. Без 
эффективного исходного разделения потока мусора на компоненты, вторичное 
сырье теряет свои потребительские качества, т.к. продукт становится мусором 
тогда, когда он смешивается в мусорной корзине с другими продуктами. 
Стремительное развитие индустрии упаковки, возникновение новых в 
технологическом отношении комбинаций материалов, эффектный внешний вид 
и популяризация рекламой способствуют увеличению потребительского 
интереса со стороны населения и, как следствие, ощутимому росту 
упаковочных фракций в морфологии ТБО. Извлечение качественных 
материалов затрудняется тем, что в некоторых случаях невозможно отделить 
пластик от бумаги (современные упаковочные материалы), бутылочное стекло 
перемешано со строительным. В последние годы в Украине все чаще 
появляются проекты, обещающие создание идеальных 
мусороперерабатывающих фабрик, которые имеют на входе неразобранный 
поток муниципального  мусора, а на выходе - потоки материалов, имеющих 
рыночный спрос, и поток, идущий на свалку. Этот путь в чистом виде по 
оценкам зарубежных специалистов практически невозможен [5]. С технической 
точки зрения можно добиться высокой чистоты разделения, но высокие 
капитальные и трудовые затраты делают этот процесс экономически 
бессмысленным. Переработка вторичного сырья - высокотехнологичный и 
ресурсоемкий бизнес, требующий устойчивого рынка сбыта. В то же время, 
практика показывает, что вторичный продукт из отходов (тара, стройматериалы 
и пр.) не является конкурентоспособным и рентабельным, т.к. его производство 
по отдельным видам продукции (например, ПЭТ-тара и производные) дороже, 
чем при обработке первичного сырья, а качество значительно ниже. Анализ 
проблем рециклинга показывает, что успешная реализация проектов по 
переработке вторичных материалов  требует государственных дотаций, 
устойчивых рынков сбыта, овладения обществом философией рециклинга как 
основой экологической стратегии в области отходов. 
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Сортировка, прессование и брикетирование являются комбинацией 
методов вторичной переработки и полигонного захоронения, когда  
выбираются органика и утильные фракции, неутилизируемые составляющие 
отходной массы подсушиваются и брикеруются с использованием внешней 
оболочки (упаковки тюка) и складируются на специально подготовленном 
полигоне с соблюдением общепринятых современных технологий устройства и 
эксплуатации полигонов. Преимущества данного способа утилизации 
заключаются в сохранении материальной ценности вторичных ресурсов, 
компактности получаемых брикетов, возможности их длительного хранения на 
спецплощадках без захоронения. Именно это свойство конечного продукта 
обработки отходов позволяет решать «отсроченную» утилизацию в будущем 
тех материалов, на которые отсутствуют технологии переработки в настоящий 
момент. В Голландии вторичные материалы, которые невозможно переработать 
сегодня, могут храниться в брикетированном виде до 6 лет. Удаление органики, 
жидкой фракции, сушка и прессование оставшейся массы обуславливает 
отсутствие в теле полигона фильтрата, биогаза, грызунов и запахов гниения 
отходов и, в конечном итоге, эмиссию загрязняющих веществ в природные 
седы.  

Компостирование отходов является альтернативным методом мелиорации 
сельскохозяйственных земель и обогащения углеродом почвенного слоя.  
Данная технология опирается на раздельный сбор пищевых и органических 
отходов, т.к. загрязнение органики другими отходами препятствует 
использованию компоста в качестве удобрения. Компостирование 
органической части отходов рационально сочетается с другими технологиями 
утилизации. В отдельных случаях, при отсутствии раздельного сбора, 
органическая часть отходов после сортировки подвергается термическому 
уничтожению как непригодная для дальнейшего использования. 

Современные полигоны твердых бытовых отходов представляют собой 
сложные инженерные и природно-технические образования. Полигоны отходов 
объективно являются наиболее широко применяемыми средствами утилизации 
отходов по ряду причин: технологии опробованы, хорошо известны и не 
требуют высокой квалификации персонала; полигон – один из наиболее 
дешевых способов обращения с отходами в сравнении с другими технологиями; 
соблюдение регламента захоронения и последующей рекультивации 
отработанного объекта позволяют обеспечить текущий контроль за уровнем 
загрязнения и восстановление нарушенных земель. Необходимо подчеркнуть, 
что применение любого из вышеперечисленных технологий утилизации не 
может освободить общество от использования полигонов из-за образующихся 
отходов самой утилизации – шлаки золы мусоросжигающих заводов и отходы 
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очистки фильтров составляют 20-25% переработанной массы, неутилизируемая 
часть сортировки и вторичной переработки – до 30-35% т.н. «хвостов» в 
зависимости от технологии. Даже при идеальной схеме раздельного сбора и 
рециклинга  будут образовываться отходы переработки и утилизации, которые 
требуют захоронения. Безусловно, что полигоны в том виде, в котором они 
строятся и эксплуатируются, не имеют право на существование, т.к. изымаются 
колоссальные в масштабах страны земельные ресурсы, происходит длительное 
и направленное загрязнение природных сред и ухудшение здоровья населения, 
бессмысленно теряется материальная  ценность вторсырья, на территориях 
полигонов формируется криминогенный социум и т.д. Ситуация очевидна, но 
не является тупиковой. Директива Евросоюза о полигонах является одной из 
ключевых директив процесса адаптации Украины в ЕС [1,6]. Национальная 
стратегия управления отходами в Украине опирается на положения о том, что 
строительство новых полигонов может осуществляться только по стандартам 
ЕС, а существующие полигоны, независимо от заполненности отходами, 
должны быть закрыты после 2009г. Таким образом, все полигоны после 2009г. 
должны соответствовать стандартам ЕС [6]. Современная нормативная база 
Украины по проектированию и эксплуатации полигонов ТБО требует 
применения современных технологий складирования, современных материалов 
и современных инженерных решений, которые ориентированы на жесткие 
требования ЕС в области охраны окружающей среды. Строительство полигонов 
с учетом этих требований повышает стоимость сооружения, но и дает 
возможность максимально снизить экологический ущерб, контролировать 
процессы образования фильтрата и биогаза.  Затраты на технологическое 
оснащение полигона (применение геосинтетических материалов для 
гидроизоляции полигона, сооружение систем сбора и очистки фильтрата, 
системы сбора биогаза, организация мониторинга и пр.) окупаются снижением 
затрат на рекультивацию. Стоимость рекультивации объекта (полигона - по 
документам, и свалки  - по своей сути) площадью 18-20га составляет 2-4млн. 
грн. в зависимости от дальнейшего использования территории, тогда как 
рекультивация грамотно организованного и подготовленного к рекультивации 
полигона обходится на 30-40% дешевле. 

Наиболее перспективным является развитие комплексной системы 
обращения с отходами, включающей организацию раздельных потоков 
отходов, комбинацию технологий утилизации с зависимости от региональных 
условий, экономическую стимуляцию государством «отходного» бизнеса и 
понимания обществом, что главной проблемой в управлении отходами является 
не проблема утилизации, а проблема минимизации отходов в источнике 
образования и в источнике потребления. Преломление сознания потребителя и 
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производителя с точки зрения идеологии «zero waste» [5] является, на наш 
взгляд, отправной точкой в долгом пути решения проблемы.   

Как правило, новые объекты обращения с отходами 
(мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия) 
территориально связаны с действующими полигонами отходов, что 
обусловлено общностью производственных процессов, сырьем, потребляемыми 
ресурсами, рациональной схемой транспортных перевозок. Однако, при 
размещении «отходных» производств следует учитывать экологическое 
состояние этих территорий, т.к. не всегда есть экологический резерв для 
дополнительной нагрузки из-за высокой степени загрязненности природных 
сред существующими полигонами. На протяжении последних 10 лет 
институтом «КрымГИИНТИЗ» (г.Симферополь) проводились комплексные 
обследования  практически всех крупных существующих полигонов в Крыму, 
закрытых или заброшенных свалок. Изучено более 15 объектов в Севастополе, 
Симферополе, Керчи, Армянске, Ялте, других городах и поселках. 

Геоэкологические изыскания носили комплексный и систематический 
характер, цель которых - определить экологическое состояние территории, 
занятой полигоном или свалкой, выявить особенности конкретного объекта по 
критериям загрязненности природных сред, оценить потенциальный риск при 
развитии неблагоприятных событий техногенного характера, установить 
ресурсную ценность толщи отходов, разработать альтернативные варианты 
нового строительства или реконструкции полигона в соответствии с 
современными технологическими и экологическими нормами, определить 
направления и проектные решения по рекультивации нарушенных территорий. 
Результатом многолетней работы стали накопление  и анализ значительного 
фактического материала; разработка системы экологической оценки и 
мониторинга земельных участков, занятых объектами отходов; разработка и 
применение методов расчета газогенерирующей способности толщи отходов и 
пейзажно-технической инвентаризации техногенного комплекса полигона и 
природного ландшафта местности в разрезе проектируемой рекультивации. 
Результаты работ нашли отражение в многочисленной проектной и 
экологической документации, реализованной в практической деятельности. 
При общности свойств и состава отходов на исследованных свалках, каждая 
отдельно взятая уникальна и зависит от многих факторов: типа и 
функционального назначения населенного пункта, градостроительной 
ситуации,  производственной структуры территории, климатических 
особенностей и пр. Среди многообразия воздействий на среду обитания 
объектов захоронения отходов, наиболее важным звеном является 
характеристика загрязненности территории химическими элементами в 
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результате эмиссии веществ из толщи отходов. Корреляция токсичности 
химических элементов с их содержанием в пробах показывает, что 
преобладающими по превышению ПДК являются высокотоксичные элементы, 
т.е. 1-2 классов опасности. Как правило, они лидируют в ряду возрастания 
значений концентраций и для исследуемых объектов в среднем имеют 
следующий вид: Ni, Zn, Co, Hg, Cd, Pb. В качестве примера приводится 
диаграмма распределения загрязняющих веществ в привязке к скважинам 
бурения для городской свалки г.Керчи. Диаграмма показывает, что на общем 
высоком фоне загрязнения обследуемой территории выделяются участки с 
наибольшими концентрациями веществ. При этом отмечаются совпадения 
высоких концентраций разных химических элементов. 
Диаграмма 1. Распределение загрязняющих веществ по скважинам. 
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Для оценки общего химического загрязнения толщи свалок применяется 

суммарный показатель химического загрязнения Zc. Оценка произведена по 
«Методическим рекомендациям Минздрава СССР №4266-87». Суммарный 
показатель химического загрязнения Zc характеризует степень химического 
загрязнения грунтов вредными веществами различных классов опасности. 

 
Zс=Кс1+…+Ксi…+Ксn - (n-1), где 

n – количество токсичных элементов  
Кс-коэффициент концентрации Кс, показатель уровня аномальности 

содержания элемента 
Кс=С/Сф, где 
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С – содержание элемента на исследуемом объекте, мг/кг 
С ф–его среднее фоновое содержание, мг/кг 
По значению Zc выделяются следующие категории загрязнения 

территорий: 
 

1. Допустимая - Zc<16 3. Опасная - Zc= 32-128 
2. Умеренно-опасная – 
Zc=16-32 

4. Чрезвычайно-опасная - Zc= 
128-876 

 
Изучение свалок и полигонов Крыма по степени загрязненности грунтов 

позволило сделать следующие выводы: 
• суммарная загрязненность токсичными элементами достаточно высокая – 
по категории загрязненности Zc=32-128 относится к «опасной»; 
• в результате анализов в пробах грунта обнаружены элементы первого, 
второго и третьего классов опасности. Преобладающими по превышению ПДК 
являются высокотоксичные элементы, т.е. 1-2 классов опасности. 
• накопление в толще рассматриваемых химических элементов 
характеризуется отсутствием закономерностей и зависит от характера отходов 
(состава и состояния), их локализации в теле и на поверхности свалки; имеют 
место «ураганные» концентрации элементов; 
• характер рассеивания химических элементов позволяет выявить так 
называемые вейстогенные геохимические аномалии, которые формируются 
именно на свалках, полигонах ТБО и отличаются незакономерным, сильно 
варьирующимся распределением элементов в толще, что находит 
подтверждение в результатах изысканий; 
• характер химического состава толщи свалки и обнаружение в пробах 
высокотоксичных элементов, чуждых для состава бытового мусора, 
свидетельствует о том, что на участках захоронения в прошлом или в 
настоящем велось складирование промышленных отходов. Несмотря на то, что 
вывоз производственных отходов (содержащих токсичные металлы и 
соединения) от предприятий различных отраслей официально запрещен, тем не 
менее, при отсутствии спец.полигонов, их принимают на свалки и полигоны 
ТБО среди прочих отходов; 
• обследованные территории нуждаются в комплексной реабилитации для 
восстановления нормативного качества, без которого дальнейшее 
использование земельных участков представляется проблематичным, в том 
числе с позиций инвестиционной привлекательности. 

Результаты работ очерчивают гораздо более широкий круг проблем 
экологической оценки объектов захоронения, однако в настоящей работе 
невозможно привести все результаты. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что 
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для эффективного управления нарушенными территориями необходима 
систематизация данных регионального масштаба в виде кадастра отходов и 
кадастра нарушенных территорий с применением ГИС-технологий. Накопление 
отрывочных и не всегда объективных сведений, которые содержатся в 
паспортах полигонов, не позволяют комплексно оценить ситуацию с отходами 
в регионе. В развитие городского кадастра, нарушенные земли целесообразно 
рассматривать как градостроительный резерв территории населенных пунктов, 
причем ценность потенциала тем выше, чем больше дефицит земель для 
освоения и застройки. В Крыму проблема дефицита земель стоит особенно 
остро в силу ограниченности территориального фактора («остров Крым»), ряду 
социально-экономических и межнациональных проблем, чрезвычайной 
риэлторской и рекреационной  привлекательности. Стоимость 1 сотки земли на 
освоенном побережье Крыма на рынке земли составляет от 10-15 и более тыс. 
долларов США. Кроме того, значительные территории Крыма имеют сложные 
или негативные инженерно-геологические условия: оползне- и селеопасность, 
подтопление, просадочность грунтов и др. Таким образом, решение проблемы 
отходов в Крыму многократно осложняется земельным фактором. В связи с 
этим, схема управления твердыми отходами в автономии может быть 
дополнена рядом альтернативных предложений: 
- концептуальной основой должна стать минимизация отходов в источнике 
производства и потребления. Необходимы программы социальной рекламы об 
отказе от ряда упаковок, уменьшении объемов отходов в быту и в мусорной 
корзине (т.н. «нажми на мусор», имеющее положительный опыт в г.Харькове) и 
пр., стимулирующие рациональное обращение с ТБО в повседневной жизни; 
- раздельный сбор отходов и распределение потоков однородного вторсырья на 
утилизацию. Вопреки мрачным ожиданиям, население достаточно живо и 
заинтересовано собирает отдельно отходы, если обеспечить широкую сеть 
дворовых емкостей. 
- внедрение технологий утилизации отходов, связанных с сортировкой, сушкой, 
прессованием и брикетированием неутильной массы, компостированием 
органики. Необходимо отказаться от применения сжигания отходов тем или 
иным способом, т.к. проблемы, связанные с утилизаций отходов сжигания, 
могут оказаться тупиковыми в условиях Крыма. Климатические ресурсы 
являются основой лечебного и рекреационного потенциала полуострова, вынос 
же мусоросжигающих предприятий на север региона нежелателен в связи с 
высокой техногенной загрязненностью территорий предприятиями химической 
промышленности. Кроме того, мировая ценность биоразнообразия Присивашья 
и  оз.Сиваша определила деятельность Украины по созданию Национального 
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парка «Сивашский», который включит в себя пространства воды и суши от 
Красноперекопска до Арабатской стрелки. 
- захоронение брикетированных отходов на небольших по площади полигонах 
со специальной гидроизоляционной подготовкой. Территория Крыма 
отличается высокой эрозионной расчлененностью, которая имеет негативные 
проявления в виде оврагов и других линейных форм, часто с оползневыми и 
осыпными подвижками. Захоронение здесь брикетов с подготовкой 
пространства по современным нормам безопасности, с одной стороны, 
обеспечивает рациональную технологическую схему обслуживания, 
минимизирует дополнительное изъятие более ценных земель, с другой 
стороны, снижает энергию рельефа в результате пригрузки склонов, 
способствуя стабилизации негативных природных процессов. В том же 
качестве могут быть использованы многочисленные карьеры глины, 
ракушечника и известняка, которые требуют рекультивации. Предприятия по 
обработке и брикетированию отходов должны размещаться по специально 
разработанной схеме с обслуживанием городов или группы населенных 
пунктов в зависимости от типа местности.  
-рекультивация, в случае необходимости, реабилитация территорий, занятых 
закрытыми полигонами и свалками по индивидуальным проектам, 
разработанным с учетом перспективного использования каждого конкретного 
участка. Современные технологии восстановления территорий позволяют 
расширить возможности использования рекультивированных участков с 
реализацией новых инвестиционных проектов.  
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АНОТАЦІЯ  
Розглянуто загальні проблеми утворення і технології утилізації відходів. 

Узагальнено результати екологічних досліджень полігонів і смітників відходів 
у Криму, запропоновані шляхи керування об'єктами відходів на прикладі Кри-
му. 

Ключові слова: відходи,  полігон ТБО, технології утилізації, екологічна 
оцінка. 

  
АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены общие проблемы образования и технологии утилизации 
отходов. Обобщены результаты экологических исследований полигонов и 
свалок отходов в Крыму, предложены пути управления объектами отходов на 
примере Крыма. 

Ключевые слова: отходы,  полигон ТБО, технологии утилизации, 
экологическая оценка. 
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УДК 802.0                                                                            Т.І. Петрова, Е.І. Щукіна 
 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА 
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 
Для того, щоб репрезентувати прогрес у вивченні іноземної мови за 

професійним спрямуванням або ним управляти, доцільним є визначення не 
тільки цілей навчання, а і результатів навчання – того, що повинен знати та 
вміти студент наприкінці курсу англійської мови спеціального вжитку.  

Головна мета практичного опанування професійною іноземною мовою 
пов’язана з освітніми пізнавальними цілями студентів та рівнем їх професійної 
компетенції.  

Визначення головної мети та проміжних цілей викладання і вивчення 
іноземної мови за професійним спрямуванням має будуватися на врахуванні 
потреб студентів у їх професійній діяльності, видах діяльності та діях, які 
потрібно вміти реалізувати для задоволення цих потреб.  

Зробити це визначення можна за умов:  
- з’ясування певних компетенцій, які є важливими для конкретної 
фахової діяльності;  
- планування прогресу учнів від початкового ступеня їхнього 
володіння загальною іноземною мовою до реалізації потреб їх майбутньої 
кар’єри;  
- використання сучасних стратегій  для забезпечення прогресу у 
викладанні/вивченні фахової іноземної мови;  
- забезпечення контролю прогресу у вивченні мови спеціального 
вжитку.  

Відповідно до стандартів МОН та мети вивчення/викладання іноземних 
мов у технічному вузі студент повинен мати рівень B2 (English for Special 
Purposes. British Council, Ukraine, 2005, p.1), який передбачає такі мовленнєві 
вміння:  
- аудіювання – розуміти та визначати позицію, основні ідеї, загальний 
зміст, деталі офіційних доповідей, лекцій, бесід, телефонних розмов;  
- говоріння – 1) діалогічне мовлення: реагувати та        аргументувати 
основні ідеї, деталі, зміст інформації; - 2) монологічне мовлення: виступати з 
підготовленими інформаціями, доповідями, презентувати своє бачення 
проблеми;  
- читання – розуміти автентичні тексти за фахом, деталі інформації, 
рекламних матеріалів, інструкцій, статей;  
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- письмо – писати зрозумілі тексти, резюме, ділові листи, контракти, 
фіксувати повідомлення по телефону, заповнювати бланки з високим ступенем 
граматичної коректності.  

Але тільки ці мовленнєві вміння не забезпечать реалізацію потреб 
майбутньої кар’єри студента. Для рішення проблеми повною мірою необхідно 
з’ясувати професійні компетенції, характерні для кожної спеціальності. Всі ці 
професійні компетенції студент повинен з’ясовувати на рівні лінгвістичних 
компетенцій розуміння, говоріння та письма іноземною мовою.  

Для того, щоб реперезентувати прогрес та дієвість знань від 
початкового ступеня до реалізації професійних потреб студента, потрібно 
зосередити увагу на розвитку стратегій, що дозволяють виконання завдань 
того чи іншого типу, які мають лінгвістичний характер і дозволяють індивіду 
мобілізувати свої власні професійні компетенції. Забезпечення прогресу 
оволодіння фаховою іноземною мовою передбачає стратегічну взаємодію 
загальноосвітніх, лінгвістичних та професійних компетенцій. Стратегія 
повинна забезпечувати суттєвий зв’язок між різними компетенціями та 
успішним виконанням завдань. 

Останнім є положення про контроль прогресу у вивченні іноземної мови 
за професійним спрямуванням. Контроль прогресу – це оцінювання 
лінгвістичних, загальноосвітніх та професійних компетенцій від початкового 
ступеня до реалізації професійних потреб студента.  

Для розробки професійних компетенцій потрібно реалізувати 
міждисциплінарну співпрацю викладачів іноземних мов з викладачами 
спеціальних дисциплін, допомагати готувати студентів до участі в міжнародних 
семінарах, конференціях, літніх школах, обмінах для навчання за кордоном. 
Таку роботу кафедра іноземних мов Київського національного університету 
будівництва і архітектури проводить з групами за фахом "Землевпорядкування і 
кадастр", "Геодезія" та "Геоінформаційні системи і технології". Організацію 
роботи в цих групах буде розглянуто окремо.  
 
 

Анотація 
Розглянуто викладання і вивчення іноземної мови за професійним 

спрямуванням, яке має будуватися на врахуванні потреб студентів у їх 
професійній діяльності, видах діяльності та діях, які потрібно вміти реалізувати 
для задоволення цих потреб.  
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УДК 711.585               Плешкановська А.М. 
 

ПРОБЛЕМИ  РЕНОВАЦІЇ  ЗАБУДОВИ  МІСЬКИХ  ТЕРИТОРІЙ 
 
В повоєнні роки, з метою найшвидшої ліквідації недостачі житла, 

зруйнованого під час Великої Вітчизняної війни, в СРСР була прийнята 
Програма розвитку житлового будівництва (постанова ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР „Про розвиток житлового будівництва в СРСР”, а також 
аналогічна постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР). Згідно цієї Програми 
планувалося ввести в експлуатацію в 1959-1965 роках близько 100 млн.кв.м 
загальної площі житла, і тим самим вирішити цілу низку серйозних соціальних 
завдань. 

В Україні масове будівництво того періоду здійснювалось в м. Києві 
(7,5 млн.кв.м) та в містах з високо розвинутим індустріальним виробництвом, в 
областях: Донецькій (15,7 млн.кв.м), Луганській (10,06 млн.кв.м), Одеській 
(6,22 млн.кв.м), Харківській (5,19 млн.кв.м) та АР Крим (3,03 млн.кв.м). 
Загальна кількість будинків складала біля 25 тисяч одиниць. 

Забудова цими серіями характеризувалась надзвичайно спрощеним 
архітектурним вирішенням фасадів будинків і планувальною структурою, 
малими площами та висотою стелі квартир, а, відповідно, і низькою 
собівартістю будівництва, що було надзвичайно важливо в той період і 
дозволило вирішити важливу соціальну задачу — забезпечення населення 
житлом. Загальна площа житлового фонду, побудованого в Україні (УРСР) в 
період з 1957 по 1972 рр., склала 72 млн.кв.м, або 23 % від загального об‘єму 
багатоквартирного міського житла.1 

Зараз ці житлові будинки вже вичерпали свій моральний та технічний 
ресурс і вступили в протиріччя з загальною практикою житлового будівництва 
останніх років. Утворилась нерівність в умовах комфортності між різними за 
часом видами забудови. 

Разом з тим, внаслідок територіального розвитку значних і великих міст, 
масиви забудови перших повоєнних років опинилися в серединній, а інколи, і в 
центральній частинах міст з досить високою вартістю землі. Склалася 
невідповідність містобудівної цінності цих територій архітектурним і 
соціальним якостям означеної забудови. Співставлення оцінки вартості 
земельних ресурсів і економічної ефективності технічної і архітектурно-

                                                 
1 Подібне будівництво велося також по всій Західній і Східній Європі і, навіть, в Азії 

(В‘єтнам). Проте в Європі такі будинки дуже швидко реконструювали. Було проведено 
капітальний ремонт будівель з утепленням стін, заміною столярки, сантехніки, з новим 
облаштуванням. 
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планувальної реконструкції цих будинків стало можливе в результаті 
включення землі в систему ринкових відносин, де земля виступає в якості 
товару високої вартості. 

Проблема комплексної реконструкції п‘ятиповерхової забудови цього 
періоду в Україні, як і в інших країнах, постала вже давно і розглядалася 
чисельними науковцями і проектувальниками. Але лише в 1998 році у 
відповідності до доручення Президента України (№ 1-14/840 від 18 листопада 
1997 р.) і Прем’єр-міністра України (№ 23091/2 від 20 листопада 1997 р.) була 
розроблена та схвалена Держбудом України Державна програма 
„Реконструкція житлових будинків перших масових серій”. 

Ця Програма була зорієнтована на оновлення та збереження існуючого 
житлового фонду, побудованого за проектами перших масових серій. Вона 
складалася з трьох етапів та була розрахована на період до 2010 р. Проведення 
комплексної реконструкції цієї забудови мало суттєво підвищити щільність 
житлового фонду, рівень благоустрою і облаштування забудованих територій і, 
відповідно, ефективність їх використання. Передбачалось, що в середньому 
вартість реконструкції, модернізації житлових будинків мала складати 53-77 % 
вартості нового будівництва. 

Хід реалізації Програми не виправдав очікування. Незважаючи на деякі 
окремі вдалі спроби вирішення цієї задачі, в цілому накопичений практичний 
досвід реконструкції типових житлових будинків будівництва 60-80 років 
продемонстрував економічну неефективність і архітектурно-планувальну 
неповноцінність реконструкції цих будинків в наслідок цілої низки їх 
конструктивних і об‘ємно-планувальних особливостей та показав 
безперспективність цього напрямку вдосконалення житлових умов населення. 
Важливим питанням були також проблеми фінансування Програми 
комплексної реконструкції. 

Одночасно, все більше змінювалося ставлення людей до свого житла, 
вимоги не лише до фізичної його якості, а й до архітектурно-планувальних і 
санітарно-гігієнічних характеристик. Значно змінилися і умови ринку 
нерухомості, собівартість будівництва і вартість продажу житла. 

Все це внесло суттєві корективи в уявлення про доцільність 
реконструкції житлових будинків перших масових серій та сформувало новий 
підхід до проблеми їх реконструкції, орієнтований, зокрема, на принципову 
реконструкцію територій шляхом знесення будинків застарілих серій (в 
окремих випадках — переобладнання цих будинків) із забудовою новими 
типами житлових будинків на новій нормативній базі. Саме таким шляхом 
пішли будівничі Москви, Санкт-Петербурга та інших міст Росії. 

Так, в м. Москві нагального капітального ремонту, модернізації, 
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реконструкції і реновації будівель, споруд, а також реорганізації територій 
забудови, що склалася, потребують близько 500 міських кварталів або біля 
30 % загального числа кварталів житлової забудови. 

Практика ведення реконструкції та нового будівництва будинків і 
споруд в межах кварталів старої забудови часто призводила до погіршення 
архітектурно-просторової виразності забудови, що склалася, екологічного і 
соціально-психологічного дискомфорту, чисельних конфліктів і, як наслідок, 
зниженню інвестиційної привабливості проектів.2 

Наявність вільних від забудови земельних ділянок, на яких можна вести 
нове будівництво різко скоротилася. Зараз будівництво житлових будинків у 
Москві переважно пов‘язано зі знесенням старих будинків і з необхідністю 
вирішення проблеми переселення мешканців, систематичного вивчення їх 
потреб. 

06.07.1999 р. Урядом Москви прийнята Постанова № 608 „Про завдання 
комплексної реконструкції районів п‘ятиповерхової забудови першого періоду 
індустріального домобудування до 2010 року”. На виконання цієї постанови за 
період 2000-2001 років було забезпечено знесення 1 162,3 тис.кв.м 
п‘ятиповерхового і ветхого житлового фонду, що склало 75,6 % від планового 
завдання. Таке відставання від плану обумовлено декількома обставинами. 

1) Прийнята пропорція розподілу житла (70 % — інвестору та 30 % — 
місту) ледь-ледь дозволяла забезпечити житлову площу для хвильового 
переселення мешканців всередині реконструйованих кварталів, та спричинила 
затухання цієї хвилі вже на рубежі 2004-2005 років. Крім того, окремі інвестори 
не виконували своїх інвестиційних зобов‘язань по об‘ємам, переліку квартир і 
термінам передачі житла місту для переселення мешканців із будинків, які 
підлягали знесенню. 

2) Існуюча висока щільність забудови не дозволила забезпечити 
переселення всіх мешканців не лише в границях реконструйованих кварталів, а 
й за межами окремих адміністративних округів. 

3) Практика передачі житлової площі в будинках, збудованих за 
контрактами, частково для переселення, а частково ля комерційної реалізації 
показала, що це не лише ускладнює експлуатацію житлових будинків, але й 
знижує їх комерційну привабливість. 

Аналіз московської практики показав, що для реалізації таких програм 
необхідно забезпечити дотримання суворої часової та територіально-
планувальної послідовності при заміні старих фондів на нові. При цьому 
очевидною є необхідність урахування вимог збільшення норми житлової площі 
                                                 
2 Аналогічні випадки можна спостерігати і в Києві — чисельні висотні житлові будинки в 
середині кварталів історичної забудови. 

Містобудування та територіальне планування 185



 

на людину порівняно до тієї, що діяла раніше, при заселенні квартир. Крім того, 
за минулі десятиліття суттєво ускладнилась структура сімей, яка вимагає, в 
багатьох випадках, розчленування однієї родини на родини різних категорій. 

Також необхідно розроблення такої послідовності реконструктивних 
заходів, за якої забезпечувалась би можливість розселення мешканців будинків, 
які зносяться, в межах тієї ж або наближеної території. 

Проблемою є забезпечення економічної доцільності реконструкції 
території, оскільки для компенсації витрат подібного роду необхідно залучення 
значних бюджетних або комерційних коштів. 

В 2005 році Київською міською Радою було прийнято рішення 
(№ 286/2861) „Про порядок погодження місць розташування об‘єктів у 
кварталах старої забудови”. Цим рішенням передбачається необхідність 
розробки містобудівної концепції реновації (капітальний ремонт, реконструкція 
або будівництво нового житла замість існуючого) та проекту забудови території 
кварталу старої забудови або його частини. 

На виконання цього рішення, в якості одного з перших об‘єктів 
розроблення містобудівної концепції реновації забудови перших масових серій 
в м. Києві, була запропонована частина території району Нивки уздовж 
вул. Маршала Гречка від буд. 2 до № 26-а. 

Загальна площа цієї території становить — 46,9 га і складається з трьох 
житлових кварталі. В основі архітектурно-просторової організації розглянутої 
території лежить мікрорайонний принцип формування життєвого середовища, 
який широко впроваджувався в той період. Забудова представлена у вигляді 
груп житлових будинків, що формуються навколо дитячих дошкільних установ 
і загальноосвітніх шкіл. Розміри груп приблизно однакові і створені лінійними 
будинками, розташованими за прямокутною сіткою, відповідно до діючих на 
той час нормативів. Саме у зв‘язку з відсутністю в них рекомендацій щодо 
найбільш ефективного використання житлових територій, розриви між 
житловими будинками завищені (рекомендовані відстані між довгими 
сторонами будинків — дві висоти), що привело до низького коефіцієнту 
забудови територій — 0,11...0,15, який вдвічі нижчий за рекомендований 
сучасними нормативами — 0,22...0,24. 

Переважаюча орієнтація житлових будинків північ-південь, яка 
обумовлена необхідністю забезпечення інсоляційного режиму житлових 
приміщень, практично співпадає з пануючим в м. Києві північно-західним 
напрямком вітрів, що не забезпечує необхідних мікрокліматичних умов 
забудови, а на частині території, що примикає до вул. Маршала Гречка, 
створюючи ефект аеродинамічної труби. Особливо це стосується житлових 
будинків, що наближені до магістралей з розвинутою транспортною 
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інфраструктурою (вул. Маршала Гречка та вул. Стеценка) та до перетину цих 
магістралей, де передбачається влаштування розв‘язки в різних рівнях. 

Практично всі житлові будинки (за винятком трьох із 43) зведені із 
залізобетонних панелей та відносяться до III і IV груп капітальності. Загальний 
технічний знос конструктивних елементів складає від 34 % до 68 %. 

Загальна чисельність населення, що проживає в межах розглянутої 
території, біля 10 000 люд. Середня житлова забезпеченість мешканців району 
— 20,2 кв.м/люд — відповідає середнім значенням по м. Києву. 

Об‘єкти соціальної інфраструктури (дитячі дошкільні установи і школи) 
споруджувались в комплексі з житловою забудовою, і були запроектовані за 
нормативами того періоду. Сукупна проектна чисельність місць в дитячих 
дошкільних установах, які розташовані на території проектування, складала 
880 місць (чотири дитячі садки по 220 місць). На момент обстеження 
функціонувало всі чотири дитячих садка. Зважаючи на суттєву зміну 
демографічного складу населення порівняно з періодом будівництва, сучасне 
наповнення дитячих дошкільних установ значно нижче за проектне — 524 
дитини (60 %). 

Аналогічна картина і з загальноосвітніми школами — фактичне їх 
наповнення складає біля 60 % від проектної кількості місць 2200 (1200 та 1000). 
Проте, сучасні форми організації навчального процесу вимагають розподілення 
одного класу на підгрупи, які потребують для проведення занять окремих 
навчальних класів (англійська, українська, російська мови, інформатика та ін.). 

Деякі дошкільні заклади і школи були перепрофільовані (наприклад, 
дитячий садок санаторного типу - захворювання верхніх дихальних шляхів, 
спортивна школа). Необхідність влаштування додаткових спеціалізованих 
приміщень призводить до того, що вільні приміщення в цих закладах відсутні. 
Крім того, суттєво змінились в бік збільшення нормативи щодо переліку та 
розмірів внутрішніх приміщень освітніх закладів різного типу. 

Тому, не зважаючи на формальний резерв кількості місць, казати, що ці 
заклади просто недовантажені, неможливо, і ця картина спостерігається в 
різних районах Києва. 

З метою вирішення задачі оновлення житлового фонду і створення 
комфортних умов проживання населення для території проектування було 
розглянуто можливість застосування трьох принципових підходів: 

- збереження існуючого житлового фонду з подальшим його 
капітальним ремонтом і модернізацією (передбачається для житлових 
будівель, що не потребують поліпшення планування квартир, та з фізичним 
зносом основних елементів до 60 %); 

- реконструкція забудови (передбачається для житлових будівель, що 
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потребують заміни перекриттів та/або перепланування квартир, за умов 
фізичного зносу основних елементів до 40 %) з можливим застосуванням, в 
залежності від конструктивних схем будинків, надбудов, „вставок” і прибудов 
для отримання сучасних квартир, які задовольняють комерційному попиту 
сьогодення, та нових приміщень для закладів торгівлі, побуту та громадського 
харчування, а також офісів; 

- реновація або повне знесення будинків з подальшим будівництвом 
нового житла, що відповідає сучасним уявленням про комфортність 
проживання (може бути застосовано для житлових будівель, що мають 
фізичний знос основних елементів понад 40 %) з комплексним благоустроєм 
житлових територій. 

Оцінюючи чисельні фактори, які характеризують розміщення території 
проектування в плані міста, та враховуючи її містобудівну цінність, нами 
вважається за доцільне в такій ситуації проведення переважаючої реновації 
житлової забудови з відповідним розвитком системи об‘єктів соціальної сфери. 

З точки зору упорядкування зазначених житлових територій, проведення 
реноваційних заходів сприятиме створенню комфортного житлового 
середовища та удосконаленню соціальної і функціональної його компоненти, а 
саме: 
1) повне забезпечення перспективного населення території об‘єктами та 
підприємствами повсякденного обслуговування; 
2) будівництво нового житла, спрямованого на комерційну реалізацію з 
метою отримання коштів для реінвестування програми реновації; 
3) створення додаткових місць прикладання праці у вигляді офісів та 
об‘єктів соціально-побутового обслуговування; 
4) створення необхідної кількості місць постійного зберігання 
індивідуального автотранспорту; 
5) розвиток та удосконалення системи інженерного забезпечення; 
6) збагачення архітектурного вигляду житлового середовища; 
7) благоустрій дворових просторів сучасними засобами архітектури і 
дизайну; 
8) створення житлового середовища, придатного для людей з 
обмеженими можливостями; 
9) створення умов для послідовної реновації окремих фрагментів 
території з гарантованим переселенням мешканців будинків, що зносяться, в 
новий житловий фонд з урахуванням вимог підвищення норми житлової 
забезпеченості у відповідності до рішення Київради (27 кв.м/люд). 

В основу реалізації останнього положення був покладений принцип 
„хвилі”, сутність якого полягає в тому, що кожному знесенню існуючого 
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житлового будинку передує будівництво нового житлового будинку, де 
розселюються відселені мешканці. 

Цей принцип розповсюджується і на формування в межах території 
завершених соціально-планувальних одиниць — пускових комплексів — з 
таким об‘ємом нового житлового фонду та необхідними об‘єктами соціально-
побутового обслуговування місцевого рівня, який дозволяє реалізувати 
можливість реновації забудови в наступному комплексі в значно більших 
об‘ємах. В такому випадку створюється можливість диференціації нових 
будинків за типами квартир: соціального типу (для переважаючого розселення 
мешканців території проектування), бізнес класу та елітних квартир (для 
комерційних цілей). 

Відповідно до такого підходу, територія району розділена на окремі 
пускові житлові комплекси в межах кожного кварталу. У випадку необхідності, 
реновація забудови може бути призупинена на кожному етапі завершення 
введення в експлуатацію кожного пускового житлового комплексу включаючи 
об‘єкти соціальної інфраструктури. При цьому в кожному комплексі необхідно 
створити резерв житлової площі для початкового відселення мешканців 
сусіднього комплексу. Всього в межах територій проектування виділені п‘ять 
пускових комплексів та дві групи житлових будинків, що зберігаються та 
підлягають реконструкції. 

Диференціація території за режимами реконструкції дозволила виділити 
наступні режими перетворення забудови території: 
- територія потенційно можливого розміщення стартових будинків; 
- територія реновації забудови; 
- територія дитячих садків і шкіл, що підлягають обов‘язковій повній 
реконструкції; 
- територія розміщення житлових будинків, що підлягають 
обов‘язковій повній реконструкції; 
- територія розміщення житлових будинків, що підлягають частковій 
реконструкції; 
- територія розміщення перспективної житлової забудови. 

Вибір першочергових стартових майданчиків обумовлювався як 
інвестиційними можливостями, так і задачами забезпечення нормальних умов 
проживання в сусідніх будинках. 

Попередні техніко-економічні розрахунки показали, що в межах 
території проектування може бути розміщено, при середній поверховості 16 
поверхів, в 2...2,5 рази більше загальної корисної площі порівняно до існуючої. 

Аналіз усього комплексу техніко-економічних умов та цілей дозволив 
зробити наступні висновки: 
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1) Забезпечення сталого процесу реновації забудови можливо за 
наступних умов: 

а) У випадку бюджетного фінансування об‘єм фондів нового 
пускового об‘єкту (житлового будинку) на місці того, що зноситься, має 
перевищувати об‘єм знесення не менше ніж в три рази (з урахуванням 
полуторної компенсації житлової площі мешканцям знесеного будинку). Об‘єм, 
що залишається після компенсації (50 % від зведеного) спрямовується на 
комерційну реалізацію, що у випадку безприбуткового реінвестування 
дозволить випереджаюче зведення житлового будинку для наступного 
забезпечення знесення будинку та розселення мешканців в об‘ємі 1,5 рази 
більше попереднього. 

Для забезпечення процесу реновації, який розвивається, первинний 
фонд, що будується, має перевищувати знесений не менше ніж в 4...5 разів (в 
залежності від темпів розширення процесу). Цей принцип має 
розповсюджуватись на весь процес поетапної реалізації програми. 

б) У випадку інвестування в програму приватного капіталу необхідно 
виходити з практики розподілу житлового збудованого фонду між інвестором і 
замовником (місто чи район). Як свідчить московський досвід, мінімальне 
співвідношення має бути таким: щонайменше 70 % має передаватися інвестору 
для комерційної реалізації, а 30 % — замовнику. Досвід будівництва в Києві 
свідчить, що для залучення приватного інвестиційного капіталу співвідношення 
має бути відповідно — 75 % та 25 %, або 80 % і 20 %. 

в) У випадку залучення змішаного капіталу необхідно проведення 
спеціальних інвестиційних обґрунтувань з урахуванням конкретної участі 
замовника і інвестора в реалізації програми та фактичних містобудівних умов. 

Для реалізації Програми реновації до початку будівництва мають бути 
сформовані та затверджені: 
- адресні списки будівництва житлових будинків для відселення 
жителів із п‘ятиповерхівок і з непридатного для проживання житлового фонду, 
який підлягає знесенню; 
- перелік будівництва об‘єктів інженерної інфраструктури для 
реалізації програми житлового будівництва; 
- встановлено регламент формування компенсацій і порядок 
фінансування Програми, які мають бути затверджені спеціальним рішенням 
Київради на основі відповідного громадського обговорення. 
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Анотація. 
 

В статті розглянуті основні проблеми і напрямки реконструкції житлової 
забудови перших масових серій (з використанням вітчизняного і Московського 
досвіду), а також запропоновані підходи до реалізації програми реновації 
забудови на прикладі конкретного району в м. Києві. 

 
Аннотация. 

 
В статье рассмотрены основные проблемы и направления реконструкции 

жилой застройки первых массовых серий (с использованием отечественного и 
Московского опыта), а также предложены подходы к реализации программы 
реновации застройки на примере конкретного района в г. Киеве. 
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339.03:658.015                                                                                           І.В.Плисюк   
 

ВПЛИВ ФРОНТУ РОБІТ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
РЕСУРСІВ ДЛЯ ОБЄКТІВ МАЛОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО 

БУДІВНИЦТВА. 
 

Витрати ресурсів безпосередньо пов'язані із фронтом робіт, на якому 
вони можуть бути розміщені раціонально. Об'єкти малоповерхового житлового 
будівництва, як правило, мають малий фронт робіт і тому бригади  робітників 
досить часто переходять із об'єкта на об'єкт, що викликає значні втрати часу на 
ці переходи. Позначимо ці втрати величиною ∆tпб. Відповідно до досліджень, 
проведеним Г. Л. Ісаєвою [9], ці втрати становлять 2 дні на кожен перехід 
бригади робітників із засобами механізації й один день у робітників, що 
виконують ручні будівельні процеси. Поряд із цим у перші та заключні дні 
роботи бригади на об'єктах продуктивність робітників знижується в середньому 
на 30% при роботі з будівельними машинами і на 10% при ручних процесах. 
Тривалість таких періодів становить 3 дні на роботах по монтажу будівельних 
конструкцій і два дні на інших видах будівельних робіт (кладці стін, 
опоряджувальних роботах і т.п. ). 

Для оцінки ефективності використання ресурсів з урахуванням 
перебазувань бригад і розходження у продуктивності робітників приймається 
інтегральний показник Кі 

ср, що відображає зміну витрат праці при збільшенні 
кількості бригад робітників, зайнятих на виконанні будівельно-монтажних 
робіт. 

Цей показник визначається у вигляді відносин: 
                                       Кі ПБ + Кі ПЗ 

Кі 
ср =___________   ..................................     (1) 

                                               2 
                                        Ті 

н + ΔТі 
ПБ 

Кі ПБ =___________   ..................................    (2) 
                                      Ті 

н + Мі ∆ТТБ 

                                       Ті 
н + ∆Ті 

ПЗ 

Кі ПЗ =______________    ..................................     (3) 
                                   Ті 

н + Мі ∆Т ТЗ 

Ті 
н - нормативна тривалість виконання і-гo виду робіт, дн.; 

Мі - кількість бригад-робітників, зайнятих на виконанні і- го виду робіт    
       при розрахунковому насиченні фронту робіт ресурсами; 
Ті 

ПБ, Ті пз - втрати робочого часу на перехід бригад і підготовчо- 
заключні операції. 
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На підставі формул (1-3) з урахуванням середніх значень ∆Т 

ПБ та ∆Т ТЗ 
при тривалості робіт в 5, 10, 20, 30 днів зроблені розрахунки значень КСР при 
збільшенні кількості бригад Мб в 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 рази розрахунки 
наведені в табличній формі. Побудовано графіки зміни показника Кі ср при 
різному насиченні фронту робіт трудовими ресурсами (мал. 1). 

Як видно із графіків, найбільше зниження результативної праці 
робітників спостерігається на роботах з малою тривалістю, що саме  характерно 
для об'єктів малоповерхового житлового будівництва. 
 
Значення К ср при ∆ Т 

ПБ  = 2 дні           
 Тн = 5, 10, 20, 30 днів 
Мб = 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 рази 
 
           Тн днів 
Мб раз 

5 10 20 30 

1,5 0,875 0,92 0,95 0,97 
2 0,77 0,85 0,91 0,94 

2,5 0,7 0,8 0,88 0,91 
3 0,64 0,75 0,84 0,88 

3,5 0,58 0,71 0,81 0,86 
4 0,54 0,67 0,78 0,84 

 
Значення К ср при ∆ Т 

ПБ  = 3 дні           
Тн = 10, 20, 30 днів 
Мб = 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 рази 
 
           Тн днів 
Мб раз 

10 20 30 

1,5 0,89 0,93 0,95 
2 0,81 0,88 0,91 

2,5 0,74 0,83 0,88 
3 0,68 0,79 0,84 

3,5 0,63 0,75 0,81 
4 0,59 0,71 0,78 
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Значення К ср п.з. при ∆ Т 
П.З.  = 2 дні       

Кср п.з. = 0,9 х Кср 
Тн = 10, 20, 30 днів                                   
 Мб = 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 рази 
 
           Тн днів 
Мб раз 

10 20 30 

1,5 0,8 0,84 0,86 
2 0,72 0,79 0,82 

2,5 0,67 0,75 0,79 
3 0,61 0,71 0,75 

3,5 0,56 0,68 0,73 
4 0,53 0,64 0,7 

 
Значення К ср п.з. при ∆ Т 

П.З.  = 2 дні        
Кср п.з. = 0,7 х Кср 
Тн = 10, 20, 30 днів                                    
Мб = 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 рази 
 
           Тн днів 
Мб раз 

10 20 30 

1,5 0,62 0,65 0,665 
2 0,57 0,62 0,637 

2,5 0,52 0,58 0,62 
3 0,48 0,55 0,59 

3,5 0,44 0,53 0,567 
4 0,41 0,49 0,546 
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Анотація 
 

     В даній роботі проаналізовано на прикладі вплив фронту робіт на 
ефективність використання ресурсів для об’єктів малоповерхового  житлового 
будівництва.  

Аннотация  
 

      В данной работе проанализировано на примере влияние фронта работ на 
эффективность использования ресурсов для объектов малоэтажного жилищного 
строительства.  
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УДК 332.33                                                                Осєтрін М.М., Плотникова Д.І. 

ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ  
МЕРЕЖІ НА НАВКОЛИШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТА 

 
Людство під впливом тисячолітньої еволюції звикло споживати природні 

ресурси. Доти, поки таке природокористування не порушило екологічної 
рівноваги, проблеми охорони навколишнього середовища не існувало. 

Інтенсивна витрата природних ресурсів, недостатньо ефективне 
очищення й утилізація відходів привели до порушення природного балансу в 
природному середовищі цілих географічних регіонів. Екологія деяких зон 
планети перебуває на грані кризового стану. Треба визначити, що територія 
України на цей час перебуває в важкому екологічному стані.   

В  Україні  оцінки  впливу  на  навколишнє  середовище  (ОВНС) об’єктів  
почали  розробляти  лише  з  1990-х  років  на  чинній  в  СРСР  нормативній  
базі,  яка  суттєво  відрізнялась від європейської  та  американської. В США і 
Європі під оцінкою екологічного впливу (ОЕВ) розуміють соціальний процес 
прийняття рішення про реалізацію господарської діяльності, який включає ряд 
послідовних процедур оцінки її впливу на навколишнє середовище. В Україні, 
згідно ДБН А.2.2-1-95, матеріали ОВНС подаються на державну експертизу в 
вигляді спеціального розділу проектної документації [1]. В Україні процедура 
ОВНС жорстко включена в процес проектування. Але, нажаль, ОВНС не 
завжди впливає на остаточне прийняття рішення. В нормативних документах 
ОВНС визнається як засіб обґрунтування вже прийнятих “пріоритетних” 
проектних рішень. Тому, порівняно з іншими країнами, економічна значущість 
ОВНС в Україні дещо втрачається. Прийняття остаточного варіанту 
містобудівного об’єкту необхідно встановлювати з обов’язково виконаною 
ОВНС.  

В 70-80 х роках ХХ століття вчені прийшли до висновку що взаємодія 
міст і природи мають свої особливості. Місто не може існувати як замкнена 
екосистема. На урбанізованій території природа зазнає значний антропогенний 
тиск. Це приводить до часткової і навіть повної втрати здатності повітря, води  
й ґрунтів до самовідновленню, руйнуванню геологічної будови земної кори й 
гідрологічних та геологічних режимів. Що значно погіршує умови 
життєдіяльності людини в місті. Виникла нова галузь екологічної науки – 
містобудівна екологія. Містобудівна екологія вивчає взаємодію в системі 
«людська діяльність – оточуюче середовище на урбанізованій території – 
людська діяльність». Для забезпечення стійкості цієї системи необхідна 
розробка та удосконалення нормативів, законів та методик спрямованих на 
проектування придатного для життя середовища з врахуванням ОВНС. При 
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розробці схем перспективного розвитку, розміщенні, проектуванні, будівництві 
і введенні в  експлуатацію нових містобудівних об’єктів і реконструкції 
населених пунктів, необхідно забезпечити екологічну безпеку, що іноді 
переростає неосяжну задачу. Нажаль екологічні аспекти часто стають 
перешкодою для створіння визначного архітектурного чи містобудівного 
об’єкта включаючи дорожньо-транспортні споруди. [2, 3, 4] 

Міський транспорт є основним акустичним забруднювачем та одним з 
основних забруднювачів атмосфери та гідросфери. Встановлено, що внесок від 
транспорту на вулично-дорожньої мережі міста у забруднення атмосферного 
повітря становить 70…90%, проти вкладу 10…30% енергетичних і 
промислових об’єктів. В містах на долю автотранспорту припадає  приблизно 
70 % викидів від всіх транспортних засобів (враховуючи залізничні, повітряні, 
водні засоби, сільськогосподарські,  будівельні самохідні машини …)[1] . 

На сьогоднішній день автомобільний транспорт в м. Києві, як і в ряді 
інших великих міст України, є одним з основних забруднювачів атмосферного 
повітря в зв’язку: з викидами відпрацьованих газів, твердих викидів, 
радіоактивних сполук, шумом, вібрацією, пилом від зношених покриттів тощо. 
Викиди автомобільного транспорту по місту Києву становлять 83,3 %. Обсяги 
викидів мають тенденцію до зростання, що обумовлено постійним збільшенням 
кількості автотранспорту в місті, погіршенням технічного стану автомобільного 
парку, незадовільною якістю палива та недостатньо розвиненою законодавчою 
та юридичною базою у галузі ефективного управління автотранспортом. Це 
ставить дану проблему на провідне місце серед екологічних проблем особливо 
для великих міст, безпосередньо для м. Києва. 

Сьогодні у столиці України м. Києві функціонують практично всі відомі 
види міського транспорту. Питома вага перевезень пасажирів міським 
транспортом становить: трамвай – 17 %, тролейбус – 22 %, автобус – 24 %, 
метрополітен – 37 %. [5] Слід зазначити, що вплив різних видів міського 
пасажирського транспорту на екологію міста є неоднаковим. Екологічний 
рейтинговий ряд виглядає по низхідній наступним чином: метро, тролейбус, 
трамвай, автобус, легкові автомобілі. Генеральний план м. Києва передбачає, не 
зважаючи на великий (прогнозований) приріст з 150 (2001р.) … 200 (2011р.) … 
до 300 (2021р.) автомобілів на 1 тис. мешканців до 2021 р., збереження 
пріоритету громадського пасажирського транспорту у здійсненні міських 
перевезень.[6] Основою транспортної мережі м. Києва буде лінія 
метрополітену, та міської залізниці. В правобережній частині міста трамвай 
поступово вирішено замінювати метрополітеном , тролейбусом та автобусом. 
Мережа тролейбусу збільшиться  до 2020р. майже на 300 км. Значний внесок в 
забруднення повітряного басейну міста вносять, також, транзитні 
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автотранспортні засоби, та ті, що прибувають в Київ з інших міст на 
довготривалий період.  

Слід підкреслити дуже важливий момент, що викиди автотранспортних 
засобів особливо небезпечні і тому, що здійснюються в безпосередній 
близькості від тротуарів у зоні активного пішохідного руху. Цей момент 
потребує особливої уваги при проектуванні геометричних елементів 
поперечного профілю ВДМ міста з врахуванням умов організації пішохідного 
руху. 

Міський транспорт та його супутня інфраструктура є головними 
забруднювачами водних об’єктів та ґрунтів нафтопродуктами. Насамперед, це 
стосується: відкритих автостоянок; гаражних кооперативів; автозаправних 
станцій; СТО, які не обладнано локальними очисними спорудами дощових 
стоків, пунктів розвантаження паливно-мастильних матеріалів на території 
річкового порту та автотранспортних підприємств міста. Має місце 
забруднення трамвайних колій мастилами через їх витікання з негерметичних 
редукторів трамвайних вагонів. Негативно впливають на стан довкілля і 
відходи автотранспортних засобів, які утворюються в процесі їх експлуатації, а 
саме: відпрацьовані мастила, фільтри, акумулятори, відпрацьовані шини, деталі 
та корпуси автомобілів та інше, утилізацію яких належним чином ще не 
налагоджено. Це дуже складна задача потребуюча багато вишукувань. Як 
показують попередні дослідження найбільшу шкоду навколишньому 
середовищу приносять транспортні засоби що рухаються (в першу чергу це 
стосується  хімічного та акустичного забруднення). 

За даними спостережень в 2003 р. державного управління екології та 
природних ресурсів на ВДМ м. Києва відмічено перевищення гранично 
допустимої концентрації (ГДК) по двоокису азоту (NО2). З прогнозу річних 
пробігових викидів шкідливих речовин наданого Київпроектом на період до 
2020 р. видно, що кількість викидів NО2 зросте приблизно на 175%.  [6] 

Перед транспортниками виникає в містах нелегка задача за допомогою 
містобудівних чинників зменшити кількість викидів в атмосферу. Нормами 
встановлено, що дороги є небезпечними для населення при інтенсивності руху 
більше 1000 - 2000авт/добу. З комплексної схеми транспорту м. Києва на період 
2020р. інтенсивність руху на магістральних вулицях та дорогах м. Києва буде 
значно більша. Для визначення небезпечної інтенсивності руху транспорту 
враховується нормативна відстань 7,5м від бровки і середній час перебування 
населення на примагістральній території по відношенню часу визначення 
максимального разового впливу 30 хв. Звідси випливає що екологічно 
безпечних вулиць у місті Києві майже немає. В зв’язку з тим з ’90-х років   для 
м. Києва встановлене спостереження за станом забруднення атмосферного 
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повітря в м. Києві, яке проводились на 16-ти постах спостережень (ПСЗ). В 
атмосферному повітрі міста визначалась 21 забруднююча домішка. З 16 постів 
спостережень три були розташовані у відносно чистих зонах: на території 
Національного Експоцентру України, в Гідропарку та в районі пр. Науки. Всі 
інші пости встановлені в районах, які відчувають вплив забруднення атмосфери 
від викидів автотранспорту і працюючих підприємств. Спостерігається значне 
перевищення максимальних разових концентрацій (ГДК.мр) азоту діоксиду, 
бенз/а/пірену, вуглецю оксиду тощо.  

Як показують дослідження, забезпечення екологічної безпеки оцінюються 
по 2 факторам (концентрація NO2(промислові, енергетичні і транспортні 
об’єкти) і рівень шуму (автотранспорт)). Якщо рівень хімічного забруднення  
NO2 знаходиться в нормі тоді по іншим факторам рівень викидів буде 
відповідати нормативним показникам.  

Існує багато різних методик оцінки впливу транспорту на оточуюче 
середовище. Для оцінки екологічної ситуації на регіональному рівні 
використовується «Орієнтовна оцінка меж зон хімічних впливів». [1] На етапі 
попередньої екологічної оцінки проектуємого об’єкту (в нашому випадку ВДМ 
міста) оцінка транспортного впливу на оточуюче середовище визначається 
орієнтовно за аналогами. При відсутності аналогів рекомендують приймати 
зону впливу магістралей – 300 … 1000 м. [8]. Радіус місцевого впливу об’єкта 
визначається для найбільш критичних інгредієнтів викидів (NО2) по ізолінії 
0,05 ГДКмр [9] шляхом розрахунку діаграм розсіювання викидів. Методика має 
орієнтовний характер оскільки не враховує повного комплексу факторів 
спливаючих на умови руху транспорту та пішоходів на ВДМ міста. Для 
оцінювання максимальних разових викидів М.мр (г/с) не ураховуються 
наступні фактори: умови руху транспортного потоку (середня швидкість руху, 
динаміка руху при маневрах, транспортні затримки (біля світлофорних об'єктів, 
наземних пішохідних переходів, тощо)), геометричні елементи вулично-
дорожньої мережі (ухил, шорсткість, кількість і ширину смуг, та інше).  

Ця методика встановлює граничні зони впливів транспортного потоку на 
довкілля. Вони визначаються на розрахунковий період залежно від екологічної 
класифікації дорожніх об'єктів, яка, в свою чергу, визначається відповідно до 
технічної класифікації автодоріг, що залежить від розрахункової інтенсивності 
руху [1].  

Відповідно до рівнів впливів на навколишнє середовище виділено три 
екологічні класи (ЕК)  дорожніх об'єктів: 

І екологічний клас – крупні об'єкти, що значно впливають на навколишнє 
середовище. Автодороги І і ІІ кат. з 4 і більше смуг руху, споруди на них, 
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окремі мостові споруди довжиною понад 500 м. Дорожні об'єкти І класу 
віднесено до екологічно небезпечних видів діяльності. 

ІІ екологічний клас – об'єкти, що суттєво впливають на навколишнє 
середовище. Автодороги ІІ і ІІІ кат. з розрахунковою інтенсивністю руху понад 
2000 пр.од/добу і споруди на них, окремі ділянки на територіях особливої 
охорони і ділянки з складними умовами руху. 

ІІІ екологічний клас – об'єкти, що незначно впливають на навколишнє 
середовище. Автодороги ІІ і ІІІ кат. з розрахунковою інтенсивністю руху до 
2000 пр.од/добу і споруди на них, технічно нескладні дорожні об'єкти. 

За орієнтовною оцінкою можна зробити висновки що майже вся ВДМ 
відноситься до І екологічного класу. Тобто транспортний потік ВДМ м. Києва 
значно впливає на навколишнє середовище і являється небезпечною для 
оточуючого середовища. Нормативно регламентують для І екологічного класу 
захисна смуга дорівнює 200 … 300м. ця територія прилягає до смуги відводу, в 
межах якої  екологічно небезпечно постійне перебування людей, розміщення 
будівель і споруд та рекреація внаслідок можливого негативного впливу за 
рахунок перевищення санітарних норм забруднення. Але в умовах міста ці 
показники захисних смуг реалізувати неможливо. 

Виникає необхідність розробки методики безпосередньо для міста. 
Майже за 8 років цілеспрямованих досліджень АТ “Київпроект” вдалося 
розробити методику визначення залежності викидів і розподілу по території 
пріоритетних шкідливих речовин автомобілями різних видів і типів від умов їх 
руху, які зокрема наведені в відповідних нормативах, монографіях і 
інструктивно-методичних роботах. [1]  

 Апробація модифікацій методики оцінки маси викидів транспортних 
потоків та, відповідно, розрахунку їх розподілу по примагістральній території 
проводилася НДІТІАМ та ТОВ “Екотон” на багатьох міських вулицях і площах 
м. Києва. В алгоритм розрахунку було введено ряд додаткових залежностей 
(факторів, параметрів), що суттєво впливали на оцінки. В той же час ряд 
занадто громіздких математичних залежностей було спрощено до рівня, що не 
обумовлює втрати точності розрахунків. Вона дозволяє обчислювати викиди в 
практично в усіх ситуаціях, що можуть виникнути на вулично-дорожній мережі 
та при проектуванні транспортних об'єктів. Перевірка придатності даної 
методики здійснювалася на кафедрі міського будівництва КНУБА шляхом 
виконання оцінки впливу окремих вулиць м. Києва на навколишнє середовище. 

Нами встановлено, що найбільш важливими з точки зору завантаження 
забрудненням виникає в місцях концентрації транспортних потоків – дорожньо 
– транспортних перетинах. Кожен з цих перетинів має свої умови руху 
транспорту та має своє оточуюче середовище. В зв’язку з цим слід більш 
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ретельно вивчити вплив умов руху транспорту безпосередньо на перетинах та 
розробити рекомендації, що до зниження впливу транспортного потоку в цих 
вузлах на оточуюче середовище. 
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АНОТАЦІЯ 
Однією з основних екологічних проблем є проблема перевантаження 

транспортом міст. Ця проблема ускладнюється кожного року і потребує 
глибокого вивчення з подальшим прийняттям мір по перерозподілу 
транспортних потоків. Існуючі методики оцінки впливу транспорту на 
навколишнє середовище не в повній мірі  відповідають правильній оцінці 
ситуації. Не повністю враховані умови особливостей організації руху, 
структура транспортного потоку, геометричні параметри як в цілому на 
магістралях так і в окремих найбільш завантажених елементах дорожньо-
транспортних перехрещень. 
  

АНОТАЦИЯ 
Одной из основных экологических проблем является перенасыщение 

транспортом городов. Эта проблема усугубляется ежегодно и требует 
глубокого изучения с последующим принятием мер по перераспределению 
транспортных потоков. Существуют методики оценки влияния транспорта на 
окружающую среду, они не в полной мере отвечают правильной экологической 
оценке в условиях особенностей организации движений, в структуре 
транспортных потоков  и геометрических параметров, как в целом магистралей, 
так и отдельных наиболее загруженных элементов этой сети дорожно-
транспортных пересечений. 
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УДК 72.01; 72.03; 711.1         А. А. Пучков 
 

CONTRA MICHAELEM GASPAROVUM 
Correctio ad rationem annalem 

in «Graecia curiosa» 
 

Горе вам, когда все люди будут 
говорить о вас хорошо. 

Лук. 6 : 26 
 

Появление этого этюда оправдывается лишь тем, что возражения великому 
российскому филологу-классику ХХ века, академику Российской академии 
наук Михаилу Леоновичу Гаспарову (1935–2005) не носят принципиального 
характера, и для школьного разумения вопроса о восприятии хода времен у 
древних эллинов и фиксации этого хода в систематическом выражении 
(календарь) — в том, что называется нынче историей в широком смысле (ad 
perpetuam rei memoriam [1]), — для этого аргументация М. Л. Гаспарова, 
изложенная им в маленьком фрагменте «Летосчисление» в «Занимательной 
Греции» [2, с. 34–36], в целом приемлема и должна быть признана остроумною. 

М. Л. Гаспаров спрашивает: «Какая же нумерация годов («летосчисление» 
в буквальном смысле слова) была у греков? 

А никакой» [2, с. 35]. 
Это место и вызывает возражения: в буквальном, нумерическом смысле — 

никакой не было, но какая-то все же была, как-то же греки годы сосчитывали. 
Михаил Леонович объясняет: «Каждый год в каждом городе имел свое 

название по главному должностному лицу этого года — в Афинах по первому 
архонту (из девяти. — А. П.), в Спарте по первому эфору и т. д. Знаменитый 
договор 421 г. до н. э. между Афинами и Спартой — Никиев мир — был 
датирован так: «При спартанском эфоре Плистоле, за 4 дня до окончания 
месяца артемисия, и при афинском архонте Алкее, за 6 дней до окончания 
месяца элафеболиона». (Месяцы ведь тоже в каждом эллинском государстве 
были свои!) И когда на смену грекам придут римляне, у них мы увидим все то 
же: годы не нумеруются, а обозначаются именами должностных лиц: «в 
консульство такого-то». Настоящие хронологические таблицы, которые были у 
греков и римлян, имели вид длинных списков имен — как телефонные книги. 
«В архонтство Каллиада… в архонтство Евфина… в архонтство Херонда…» 
Вот я назвал три даты и уверен: угадать (? — А. П.), какая из них раньше, какая 
позже, смогут во всем мире лишь человек десять специалистов. А ведь это даты 
больших событий: Саламинская победа, начало Пелопоннесской войны, 
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Херонейское поражение» [2, с. 35]. Это сейчас, когда учеными, скрупулезно 
опиравшимися на свидетельства древних писателей, хронологические таблицы 
и прибегая к интерполяции, установлена последовательность событий древнего 
мира, известно, что греческий флот разгромил персов при Саламине 28 (или 27) 
сентября 480 г. до н. э., начало 27-летней Пелопоннесской войны между 
Афинами и Спартой относят к апрелю 431 г. до н. э.; битва между македонской 
армией Филиппа II и союзным греческим войском (Афины, Фивы, Коринф и 
др.) близ г. Херонея (откуда родом Плутарх Херонейский) произошла 2 августа 
(или 1 сентября) 338 г. до н. э.: Филипп победил, в Греции установилась 
тирания Македонии, Аристотель стал наставником Александра (Филипповича) 
Македонского. Школьный учебник для 5-го класса («История древнего мира» 
Ф. П. Коровкина; по нему учились в течение десятилетий) предлагает составить 
таблицу сражений греков с персами: где было сражение? когда? кто победил? 
какое имело значение в ходе войны? (М., 1982. 21-е изд., с. 137). И 
расторопный школьник бойко заполнял пустографку. 

Конечно, в сопоставлении этих дат, известных нам в условностях «г. до н. 
э.», с архонтствами Каллиада, Евфина и Херонда, предлагаемыми Михаилом 
Леоновичем, не только пятиклассник испытает неловкость за недостаток 
эрудиции. Между тем факт, что Каллиад был афинским архонтом в год 
Саламинской битвы, упоминается у Геродота (История VIII 51); о годе начала 
Пелопоннесской войны пишет Фукидид, правда, не упоминая Евфина: «В 
течение 14 лет продолжал существовать тридцатилетний мир, заключенный 
после завоевания Евбеи. На пятнадцатый же год, сорок восьмой год жречества 
Хрисиды в Аргосе, когда Энесий был эфором в Спарте, а Пифодору оставалось 
4 месяца архонтства в Афинах (примерно наш апрель. — А. П.), на 
шестнадцатый месяц после битвы при Потидее, в начале весны отряд 
вооруженных фиванцев числом немногим более 300 человек под 
предводительством беотархов Пифангела, сына Филида, и Диемпора, сына 
Онеторида, в начале ночного сна вторгся в беотийский город Платею, союзный 
с Афинами» (История II 2, 1; пер. Г. А. Стратановского). Понятно, почему 
Фукидид не упоминает о Евфине: новый год начинался в Афинах в июле 
(гекатомбеоне), и новый первый архонт мог появиться тоже в июле; поскольку 
война началась весной, Фукидид и называет старого архонта, выбранного в 
прошлом году. По современному же счету это действительно 431 г. до н. э., и в 
списках афинских архонтов, сохраненных Диодором Сицилийским в XI–XX 
книгах его «Истории» (от войны с персами до 302 г. до н. э.) и Дионисием 
Галикарнасским (до 293/292 г. до н. э.) [3], в год 431-й архонтом в Афинах (с 
нашего июля) был Евфин, в год 338-й — Херонд. Безусловно, такая точность 
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нужна этим десяти специалистам: «угадать», как просит Михаил Леонович, в 
этом деле невозможно, — нужно знать. 

Далее М. Л. Гаспаров спрашивает читателя: «Что это — мелочь, случайно 
недодуманная великим народом? Нет. В этой мелочи видна огромная разница 
между античной и современной культурой. Мы представляем себе время 
движущимся вперед — как стрела, летящая из прошлого в будущее. Греки 
представляли себе время движущимся на одном месте — как звездный 
небосвод, который вращается над миром одинаково и неизменно как за тысячу 
лет до нас, так и через тысячу лет после нас. Для нас прогресс — что-то само 
собою разумеющееся: 1097, 1316, 1548 годы — даже если мы не помним ни 
одного события, происходившего в эти годы, мы не сомневаемся, что в 1548 
году люди жили хоть немого лучше и были хоть немного умнее, а может быть, 
и добрее, чем в 1097 году. А для грека прогресс если и существовал, то когда-то 
в незапамятном начале, при титане Прометее, а после этого жизнь казалась 
вечной, устойчивой и неизменной и все годы похожими друг на друга: «в 
архонтство Каллиада [480 г.]… в архонтство Каллистрата [355 г.]… в 
архонтство Каллия [406 г.]…» [2, с. 35–36]. 

В этом выразительном отрывке много неочевидностей. Что греки не могли 
выдумать летосчисление по «г. до н. э.» понятно: о пришествии Христа они не 
подозревали, да и самая система величания лет «до Р. Хр.» и «по Р. Хр.» начала 
утверждаться в Европе после доказательных вычислений Дионисия Младшего, 
римского монаха первой четверти V в. Но что они не замечали progressio — 
движения вперед (progressionem facere ad virtutem) — и что «все годы были 
похожими друг на друга» — едва ли верно: всякому человеку свойственно, 
обращаясь к памяти, фиксировать «вчера», «позавчера» («надысь», «намедни»), 
«третьего дня» (то есть «в среду»), «месяц назад», «несколько лет назад», 
может, и во время архонтов и эфоров — не обязательно с указанием имени: 
нынче — с помощью условленного, последовательно увеличивающегося 
набора цифр; тогда — имени собственного. У греков был не нумерологический 
счет годов, а эпонимический. Но был. «А никакой» — не было. Это может 
показаться странным современному человеку, но это тоже форма 
летосчисления. 

Уже в «Теогонии» Гесиода (VIII в. до н. э.) встречаем упоминание о 
наказании богов за ложную клятву — с зачерпом воды из «страшной Стикс» в 
золотой кружке, посланной Зевсом: 

Тот бездыханным лежит в продолжение целого года. 
Не приближается к пище — к амвросии с нектаром сладким…  

(ст. 795–796, пер. с др.-греч. В. В. Вересаева) 
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«Медленный год протечет» (ст. 799) — непрозрачный намек на течение 
времени, в течение года кажущееся календарно медленным. Стал бы Зевс 
заниматься наказанием клятвопреступника, если бы наказание не было 
томительным, долгим? Но на этом годе неподвиженого лежания мытарства 
провинившегося не заканчиваются. Затем: 

Девять он лет вдалеке от бессмертных богов обитает, 
Ни на собрания, ни на пиры никогда к ним не ходит. 
Девять лет напролет. На десятый же год начинает… и т. д. 

(ст. 801–803). 
То есть: примерно наши десять лет строгого режима, но не сталинское «без 

права переписки», не высшая мера. Вполне последовательно выраженная мысль 
о некоем последовательном процессе, подчиненном летосчислению (архонты 
появятся позднее). 

Далее М. Л. Гаспаров пишет: «Вам, наверное, не раз приходилось читать: 
«Греки так чтили Олимпийские игры, что вели своей летосчисление по 
олимпиадам». Так вот, это неверно. Счет времени по олимпиадам («В 3-й год 
72-й олимпиады греки победили персов при Марафоне…») вели некоторые 
греческие историки, чтобы уследить за длинным рядом событий. Но это была 
их кабинетная выдумка, и не более того. Ни в одном документе, ни в одной 
надписи таких дат не было. Греки не вели летосчисления по олимпиадам, они 
не вели вообще никакого летосчисления (? — А. П.). Годы в их сознании были 
не нанизаны на тянущуюся нить, а как бы рассыпаны пестрой неподвижной 
россыпью» [2, с. 36]. И в этом отрезвляющем фрагменте не все оказывается 
возможным принять на веру: во всяком случае, в той форме, в какой изложено. 
Действительно, летосчисление по олимпиадам было введено сицилийским 
историком Тимеем около 264 г. до н. э. Однако уже, например, у Ксенофонта 
(ок. 430–354 гг. до н. э.), который жил задолго до этого нововведения, читаем: 
«На следующий год афиняне обнесли стеной Форик, а Фрасилл, получив суда, 
которые ему были выделены…, уплыл в начале лета в Самос» (История I 2, 1; 
пер. С. Я. Лурье). Речь идет о 21-м годе Пелопоннесской войны (410/409 г.). 
Конечно, историки чувствовали, что как-то следует согласовать между собой, 
выложив последовательно «пеструю неподвижную россыпь» лет, вполне 
конкретных, наполненных событиями, имеющих дни и месяцы, декады и 
пентады, исчислимых при помощи календарей «внутри» года и не таких уж 
неподвижных. Вполне конкретный десятилетний остракизм, ostrakismos, 
введенный в Афинах Клисфеном в 509 г. до н. э. (но впервые примененный в 
488-м, когда был изгнан родственник Писистратидов, Гиппарх, сын Харма [4]) 
и существовавший в Аргосе, Сиракузах, Мегарах, Херсонесе Таврическом и т. 
д., имел начало и конец, как десятилетние муки богов-клятвопреступников у 
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Гесиода: например, «от архонтства Анхиса до архонтства Тимосфена» (см. 
списки афинских архонтов), то есть с 488 по 478 гг. до н. э. И никаким иным 
образом, кроме кабинетного (увы!), счет годов по олимпиадам — так вроде бы 
напрашивающееся регулярное четырехлетие начиная с 776 г. по 394 г. до н. э., 
— не выдумать. В Оксиринхском папирусе, найденном в 1907 г., позднейший 
переписчик снабдил «Историю» Ксенофонта хронологическими конъектурами 
вроде: «На следующий год (в который состоялась 93-я Олимпиада, где в 
дополнительном состязании двуконных колесниц победил Евагор элеец, а в 
бегах — Евбот киренец, при эфоре Евархиппе в Спарте, при архонте Евктемоне 
в Афинах) афиняне обнесли стеной Форик…» С. Я. Лурье, переводчик 
Ксенофонта, поправляет древнего схолиаста: не 1-й год 93-й Олимпиады, а 3-й 
год 92-й Олимпиады. Кабинет древнегреческих историков предполагал 
неточности, им было труднее, чем нам: ни роскошных библиотек с немецкими 
изданиями, ни вездесущего Интернета. «Установление относительной 
хронологии эпонимов удается редко, если нет древнего списка эпонимов, ибо 
тогда имена «плавают» во времени», — пишет Э. Бикерман [5, с. 31]. 

Заключительное место в цитированном выше отрывке М. Л. Гаспарова о 
том, что греки-де не вели вообще никакого летосчисления, следует понимать с 
осторожностью. Греки, как и все нормальные люди, согласовывали свою жизнь 
со сменой времен года, с видимым годичным движением Солнца по небу. Уже 
у Гомера засвидетельствовано, что эллины «темных веков» имели понятие о 
солнечном годе и его повторяемости, воспроизводимости по определенному 
закону (Илиада II 329; Одиссея II 175 и др.). Простым землепашцам Гесиод 
советует начинать жатву, когда Плеяды восходят, а пахоту, когда собираются 
заходить. «Когда Сириус над головой — руби деревья» (Труды и дни, ст. 383–
384, 419–420) и т. д. Картина звездного неба поначалу заменила греку 
календарь, а затем сделалась прообразом эллинских календарей — лунно-
солнечных (в поэтической мастерской Нонна Панополитанского (V в.) из 
«глобуса звездного неба» появились «Деяния Диониса» — последний 
гексаметрический эпос [6]). Названия месяцев этих календарей происходили от 
названий празднеств: страх перед гневом богов требовал, чтобы 
жертвоприношения и другие богослужебные обряды совершались именно в те 
дни, в которые, по преданию, божества ожидали их; в каждом месяце 
определенные дни были посвящены определенным богам, и так — ежегодно. 
Ошибиться было нельзя. Геродот (V в. до н. э.), описывая египетский 
календарь, отмечает, что «их (египтян. — А. П.) способ исчисления [месяцев], 
как мне думается, точнее эллинского: эллины ведь каждый третий год 
добавляют вставной месяц, чтобы сохранить соответствие времен 
[естественного года]» (II 4). Древнегреческий год делился на 12 лунных 

Містобудування та територіальне планування 207



 

месяцев (6 месяцев по 30 дней и 6 — по 29 дней): через каждые три, пять и 
восемь лет восьмилетнего цикла прибавлялся «вставной» месяц («Посейдон 
второй»). Каждый месяц делился на три больших недели, по 10 дней в каждой, 
и на шесть малых недель, по 5 дней в каждой: греки называли их «декадами» и 
«пентадами». Плутарх упоминает об архонте Солоне (V в. до н. э.), который 
наряду с другими полезными законоположениями установил это восьмилетний 
цикл (oktaeteris) (Плутарх. Солон 25). Позднее Солонову октаэтриду пытались 
усовершенствовать Клеострат, Евдокс, Эратосфен и проч. В 432 г. современник 
Перикла и Парфенона Метон обнародовал новый способ времясчисления: 19-
летний цикл (enneakaidekaeteris) с 7 вставными месяцами; и во время Диодора 
Сицилийского (I в. до н. э.) Метонов цикл был в употреблении в большинстве 
эллинских городов (государств) (Диодор Сиц. Историч. библиотека XII 36). В 
330-м г. до н. э. друг Аристотеля Каллипп обнародовал цикл из 76 лет, 
состоявший собственно из 4-х Метоновых циклов, по истечении которых 
нужно было пропускать (не считать) один день. Еще более точный способ 
уравнения лет около 126 г. до н. э. был предложен астрономом Гиппархом: его 
цикл состоит из 304 лет и относится к Каллиппову так, как этот последний к 
Метонову, то есть: 4 Каллипповых цикла, по истечении которых следовало 
пропускать один день. Цицерон в речи «Против Верреса» (70 г. до н. э.) 
говорил, что в случае замеченной неисправности календаря греческие 
государства предпочитали убавлять по одному или по несколько дней (emerai 
exiairesimoi), или прибавлять их и затем снова пользоваться обычными 
способами уравнения лет (In Verrem II 52). В 432 г. до н. э. во время празднеств, 
посвященных 86-й Олимпиаде, в центре Афин была установлена парапегма 
(parapegma — перечень, список, запись, календарь) — каменная плита с 
отверстиями, в которые вставлялись штифты с обозначением чисел текущего 
месяца. Одна из таких парапегм была найдена в 1902-м при раскопках театра в 
Милете. Это переставной календарь, основанный на Метоновом цикле. 

В общем, можно долго и подробно напоминать читателю, почему в 
сознании древних эллинов годы все-таки не были рассыпаны пестрой, да еще и 
неподвижной россыпью, а как раз определенным, не по-нашему нанизаны на 
«тянущуюся нить», как то утверждает Михаил Леонович. Отсылая читателя к 
специальной литературе — к самой старой: к Й. Скалигеру (De emendatione 
temporum. Paris, 1583) и Д. Петавию (Petavius. De doctrina temporum. Paris, 
1607), не очень старой: Г. Узенеру (H. Usener. Chronologische Beitraege // Rhein. 
Museum. 1879. Bd 34), Т. Моммзену (Th. Mommsen. Chronologie, Untersuchungen 
uber das Kalenderwesen der Griechen, insonderheit der Athener. Lpz, 1883), В. В. 
Латышеву [8], и новой: Э. Бикерману, С. И. Селешникову, И. А. Климишину 
[7], — остановимся на одном моменте: понятии эра. 
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Конечно, в большой, разногосударственной Элладе невозможно вести речь 
ни о едином календаре, ни о едином понимании эры (лат. aera — исходное 
число) или эпохи (греч. epoche — остановка, задержка). Это, безусловно, 
затрудняет летосчисление: но уже Геродот пересказывает египетских жрецов: 
«они объяснили мне, что со времени первого египетского царя и до этого 
последнего жреца Гефеста прошло 341 поколение людей и за это время было 
столько же верховных жрецов и царей. Но 300 поколений составляет 10 000 
лет, считая по три поколения в столетие. Да сверх 300 еще 41 поколений дает 
1340 лет. Таким образом, по словам жрецов, за 11340 лет в Египте царствовали 
только смертные люди, а не боги в человеческом облике… В это время, 
рассказывали жрецы, солнце четыре раза восходило там, где теперь заходит, и 
дважды заходило там, где ныне восходит. И от этого не произошло в Египте 
никакой перемены…» (II 143). У Геродота в «Истории» можно обнаружить 
множество хронологических наблюдений, современного читателя едва ли 
шокирующих. Впрочем, как и у других греческих историков (логографов), 
которые вслед за сицилийцем Тимеем, введшим олимпийское летосчисление, 
вели счет годам по олимпиадам. Это Полибий, Диодор Сицилийский и 
Дионисий Галикарнасский. В. В. Латышев, изучая тему в рамках магистерской 
диссертации, подчеркивал, что в позднейшую эпоху в разных греческих 
государствах было много местных эр, которые узнаются преимущественно из 
надписей [8, с. IV]. 

И если Фукидид, давая выразительное описание моровой язвы в Афинах 
(История II 47–52), не называет имени архонта, при котором город постигло 
повальное бедствие, мы теперь это сделать можем: в архонтство Аполлодора и 
Эпаминона, во второй и третий годы Пелопоннесской войны, то есть в 430–429 
гг. до н. э. В 429-м, при Эпаминоне, Софокл поставил на афинской сцене 
«Эдипа-царя»: на зрителей, только начинавших оправляться от беды, сильно 
подействовало начало драмы, в которой Софокл изобразил чуму в Фивах. Это 
на Фукидида опирался Лукреций в «De rerum natura» (VI 1138–1286), а за ним и 
другие писатели (Тит Ливий, Вергилий и проч.).  

Эти строки — не стремление уличить гениального ученого в ошибках и 
неточностях. Они вызваны желанием разобраться в том, что непонятно в 
традиции европейской рациональности.  

Поскольку я не могу считать себя вправе самоназываться специалистом-
античником, приходится самообъясняться, почему фрагмент об эллинском 
летосчислении в «Занимательной Греции» М. Л. Гаспарова понуждает 
остановить на нем недоуменное внимание.  

Полагаю, что Михаил Леонович намеренно упростил ситуацию с 
древнегреческим восприятием течения лет, чтобы раззадорить дотошного 
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книгочея, следуя Сенеке: «Не согласись со мной хоть в чем-нибудь, чтобы нас 
было двое» (De ira III 8), а то ведь подмывает поинтересоваться: «А это правда 
так и было?» [2, с. 3] Автор предполагает ответ: «и да, и нет». Что есть 
подлинность в античной культуре для современности, когда «античную 
архитектуру мы знаем по развалинам, скульптуру по копиям, а живопись по 
описаниям» (С. С. Аверинцев)? Можно ли всерьез считать неподлинными, не 
присущими эллинству (и эллинизму) размышления Михаила Леоновича о 
летосчислении? 

Вероятно, и обсуждаемый нынче фрагмент, и вся книга целиком вполне 
могут быть поняты исходя из общего комментаторского настроя М. Л. 
Гаспарова. Комментарий хорош, когда написан просто: комментарий к редкому 
иностранному слову, к событию (летосчислению), к автору и т. д. Михаил 
Леонович в автобиографическом эссе «Античность» писал: «Мне помогало 
прямолинейное мышление — от природы и от советской школы. Однажды речь 
шла о том, что античная культура была более устной, чем наша: читали только 
вслух, больше запоминали наизусть, чтили красноречие итд. Я сказал: «Это 
оттого, что античные свитки нужно было держать двумя руками, так что нельзя 
было делать выписки и приходилось брать памятью». С. С. Аверинцев очень 
хорошо ко мне относится, но тут и он взволновался: «Нельзя же так упрощенно, 
есть же ведь такая вещь, как Zeitgeist [дух времени]» итд. Наверное, есть, но 
мне она доступна лишь через материалистический черный ход. Однажды я 
говорил студентам, как от изобретения второй рукояти на круглом щите 
родилась пешая фаланга, а от нее греческая демократия; а от изобретения 
стремени — тяжеловооруженная конница и от нее феодализм. Я получил 
записку: «И вам не стыдно предлагать такие примитивно марксистские 
объяснения?» Я сказал, что это домыслы как раз буржуазных ученых, 
марксисты же, хоть и клялись материальной культурой и средствами 
производства, представляли их себе очень смутно. Кажется, мне не поверили» 
[9, с. 313]. Вероятно, те же самые сомнения, только по очень большому счету 
терзающие человека в связи с чтением фрагмента о летосчислении в 
«Занимательной Греции», могут быть оправданы, «сняты», если мы обратим 
внимание, что М. Л. Гаспаров написал не взрослую, а детскую книжку. Михаил 
Леонович даже оправдывался: «Писал я для среднего школьного возраста, 
знающего о Греции ровно столько, сколько написано в учебнике Коровкина; 
потом прочитал несколько глав перед студентами — им оказалось интересно; 
потом перед повышающимися преподавателями — им тоже оказалось 
интересно. Философы говорили: «Все очень хорошо, но про философию, 
конечно, слабее»; искусствоведы говорили: «Все очень хорошо, но про 
искусство, конечно, слабее»; я заключил, что вышло как раз то, что нужно. 
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Может быть, поэтому, а может быть, по чему другому книжка прождала 
издания четырнадцать лет. Я думаю, что это самое ценное, что я сделал по 
античности» [9, с. 314]. В последнем наблюдении усомниться просто 
необходимо, поскольку каждому, кто знаком с трудами Михаила Леоновича, 
очевидно, что по фундаментальности с корпусом его антиковедческих штудий 
едва ли может быть сопоставимо в русской филологии ХХ века чье-либо иное 
наследие (по объему — разве что с наследием А. Ф. Лосева). 

М. Л. Гаспаров был несравненным даже в своих изящных намеренных 
упрощениях, тем более таких ярких и выразительных, как те, что инициировали 
эти несколько страниц. 
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Аннотация 
Статья посвящена уточнению одного хронологического казуса, 

обнаруженного в книге академика РАН М. Л. Гаспарова «Занимательная 
Греция» (М., 1996), могущего отразиться на дальнейшем восприятии 
общественно-территориального сознания эллинов классического периода со 
стороны современных исследователей. 

 
Анотація 

Статтю присвячено уточненню одного хронологічного казусу, знайденого 
у книзі академіка РАН М. Л. Гаспарова «Занимательная Греция» (М., 1996), 
який може відбитися на подальшому сприйнятті суспільно-територіальної 
свідомості еллінів класичної доби з боку сучасних науковців. 
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УДК 625.42                                                                           Рейцен Є.О., О.І. Берлог 
 

ІННОВАЦІЇ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ, БУДІВНИЦТВІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
МЕТРОПОЛІТЕНІВ В УКРАЇНІ. 

 
Все частіше у вітчизняній і зарубіжній думці науково-технічний процес, 

що визнаний головним фактором соціального розвитку, розглядається через 
поняття інноваційного розвитку в економіці. Тобто розвитку, що поєднує 
науку, техніку, економіку, підприємництво. 
Інновації, що стосуються метрополітенів, будемо розглядати на прикладі 
київського метрополітену за трьома напрямками: проектування, будівництво, 
експлуатація. 

Будівництво метрополітену в м. Києві було започатковано постановою 
Ради Міністрів СРСР за № 4738-185с від 23.12.1948 р., згідно з якою наказом 
МШС СРСР у 1949 р. було створено будівельну організацію з будівництва 
метрополітену в м. Києві "Київметробуд" і Київську групу Московського 
метропроекту, котра забезпечувала розгортання підготовчих робіт проектною 
документацією. Початок будівельних робіт безпосередньо на трасі першої лінії 
метрополітену вимагав збільшення об'єму випуску робочої документації, з яким 
проектна група вже була не в змозі упоратися і у 1950 р. вона була 
реорганізована в Київську філію Метропроекту Головтунельметробуду МШС 
СРСР "Київметропроект", що і стало початком нашої історії. [1] 

З перших днів своєї діяльності інженерний колектив Київметропроекту 
уважно слідкував за напрямками науково-технічного прогресу, реалізуючи в 
робочих кресленнях не тільки останні досягнення в галузі будівництва і 
експлуатації метрополітенів, але і власні нові оригінальні розробки. Так, вже на 
будівництві першої дільниці було впроваджено немало прогресивних конструкцій, 
механізмів, способів виконання робіт. Це конструкції оправ перегінних тунелів із 
збірного залізобетону, які замінили чавунні тюбінгові оправи, створений і 
впроваджений у виробництво оригінальний, перший в СРСР механізований 
прохідницький щит і комплексна механізація спорудження перегінних тунелів, 
новий спосіб спорудження і конструкції проміжних вестибюлів для двомаршевих 
ескалаторних підйомів, які будуються в нестійких ґрунтах методом опускного 
колодязя в циліндрі із замороженого ґрунту на глибину більше як 50 м, 
комбінований спосіб спорудження тунелів під стародавнім руслом ріки Либідь; 
подача вагонів метрополітену на трасу (при відсутності депо) за допомогою  
спеціального підйомника, вбудованого в естакаду станції  "Дніпро". 

Такі рішення відзначались новизною і оригінальністю, а також мали 
помітний вплив на розвиток вітчизняної техніки  метробудування. 
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Спеціалісти Київметропроекту брали участь у проектуванні окремих 
об'єктів метрополітену в містах: Москві, Харкові, Ленінграді, Мінську, 
Дніпропетровську, Алма-Аті, Єревані, Ташкенті, Новосибірську, Ризі. За участю 
наших спеціалістів запроектований і побудований метрополітен у м. Софія 
(Болгарія) завдовжки 6,5 км з 5-а станціями. [1] 

Планується протяжність мережі київського метрополітену до 2020 року 
довести до 100 км, а до 2050 року - до 150 км. На рис.1. наведена перспективна 
схема ліній метрополітену. 

 

Рис.1 
 

Для того щоб виконати таку програму розвитку метрополітену необхідно 
впроваджувати інновації по вище вказаним напрямкам. Зокрема при 
проектуванні: 
- дослідження розподілу пасажиро-потоку на існуючій мережі метрополітену з 
встановленням особливостей їх зміни за годинами доби, днями тижнів і 
місяцями року; 
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- розробка моделей, у тому числі імітаційних стосовно розрахунку 
навантаження на окремі станції і розміщення цих станцій в плані міста за 
урахуванням його транспортної інфраструктури; 
- забезпечення високого ступеня безпересадочності пасажирів з вирішенням 
питань розміщення додаткових виходів із станцій метро, підвищення 
пропускної здатності цих станцій, проектування маршрутизації на лінії метро і 
інше; 
- забезпечення безпеки руху на лініях метро: запровадження АРШ, АСЦ, 
запровадження нових типів інженерного обладнання станцій і лінії 
метрополітену. Наприклад, зовнішнє освітлення на станціях метро, рейкова 
колія без шпал. Зупинимось на останніх двох. Опишемо одну з останніх 
пропозицій, що відноситься до рейкової колії метрополітену, що не має шпал 
рис.2. [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 

 
Винахід відноситься до рейкової  колії метрополітену, зокрема до колії, 

що не  має шпал. Рейкова колія містить  бетонну    підставу,    опорні 
елементи, закріплені на бетонній підставі, рейку, коритоподібні пружні 
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електроізолюючі прокладки, що охоплюють підошву рейки й опираються на 
опорні елементи, і пружинну клему. Опорні елементи виконані у вигляді окремих 
замонолічених у бетонну підставу підрейкових блоків. Кожний блок містить 
поздовжній лоток для укладання в нього підошви рейки разом з відповідною 
пружною прокладкою. У блок замонолічені заставні елементи, поверхні 
яких утворять бічні поверхні лотка. Блок може мати форму усіченої 
піраміди. Прокладки можуть складатися із двох половин, кожна з яких охоплює 
одну зі смуг підошви рейки. Винахід спрямований на поліпшення 
експлуатаційної надійності й спрощення профілактичних робіт.  

Основними споживачами енергоресурсів на метрополітені є служби 
рухомого складу, електропостачання, ескалаторна, електромеханічна, сигналізації 
й зв'язку. 

Приблизно 7-8 % електроенергії в загальному балансі метрополітену 
споживається освітлювальними пристроями. 

 

Рис.3 
 
У години роботи метрополітену електричні світильники на станціях 

повинні створювати достатню освітленість рис.3, рис.4.  Освітленість робочих 
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поверхонь при загальному освітленні в експлуатованих приміщеннях 
регламентується «Галузевими нормами штучного освітлення виробничих 
об'єктів і рухомого складу метрополітенів» КСЦ Метро-2 і для основних 
приміщень метрополітену повинна становити (для станцій, обладнаних 
світильниками з люмінесцентними лампами): 
• платформи підземних станцій - 150 лк; 
• середні зали станцій - 200 лк; 
• вестибуль (касовий і ескалаторний зали) - 200 лк; 
• перехідні коридори - 150 лк; 
• ескалатори - 100 лк; 
• сходи - 100 лк; 
• вхідні коридори й підземні переходи, що примикають до підземних вестибюлів 
- 100 лк. 

Рис.4 
 

При використанні ламп накалювання для освітлення пасажирських 
приміщень станцій, норма освітленості знижується на два щаблі по шкалі 
освітленості. 

Проблеми підвищення надійності освітлювальних пристроїв метрополітену 
гостро постали в наш час. Це зв'язано, у першу чергу, з відсутністю запасних 
частин і комплектуючих на світильники випуску 8-10-річної давнини, що не 
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дозволяє ефективно проводити ремонтні роботи в мережах освітлення станцій і 
службових приміщень. Особливо це стосується скляних і пластикових 
розсіювачів: як світильників з люмінесцентними, так і з лампами накалювання 
рис.4. Недостатня надійність вузлів кріплення розсіювачів до корпусів 
світильників приводить до ослаблення прилягання, зменшенню ступеня захисту 
оболонки світильника, і в остаточному підсумку може привести до падіння й 
руйнування розсіювача, що неприпустимо з погляду забезпечення безпеки 
пасажирів і обслуговуючого персоналу. Тому ці проблеми вимагають постійної 
уваги й ефективного рішення. Серйозною проблемою продовжує залишатися 
вандалізм. 

При проектуванні сучасних систем освітлення метрополітену на перший 
план виступають поряд з безпекою й міркування энергоекономічності 
устаткування. 

Основні напрямки вирішення всіх цих проблем відомі. Це: 
• Використання нових більше надійних в експлуатації світильників з легко-
замінними елементами  конструкцій, стійкими до впливу оточуючого 
 середовища й пило-відштовхуючим покриттям. 
• Наближення джерела живлення до джерела  світла в мережах аварійного 
висвітлення. 
• Використання енергозберігаючих джерел  світла й пускорегулюючої 
апаратури, що не  впливає на якість електроенергії мережі живлення, не 
 впливає на суміжні електротехнічні, а також  радіо-передавальні й приймаючі  
пристрої. 

З розвитком метрополітену для висвітлення платформ і вестибюлів 
пасажирських станцій усе ширше застосовуються  люмінесцентні  лампи, що  
мають спектр, близький до природного. [3] 

При будівництві зустрічаються такі форми інновацій: 
1) нові конструкції прохідних щитів, ескалаторів, рухомого складу; 
2) методи будівництва станцій (наприклад, перша у світі станція глибокого 
закладання, яка була побудована із збірного залізобетону знаходиться у Києві - 
це станція „Політехнічний інститут”); 
3) методи будівництва у нестійких ґрунтах (пливунах); 
4) методи будівництва тунелів мілкого закладання з урахуванням перекладки 
підземних інженерних мереж і укріплення фундаментів споруд і т.д. 

При експлуатації тунелю зустрічаються такі форми інновацій: 
1) мінімізація витрат часу на обслуговування пасажирів при купуванні білетів, 
поїздці, пересадок; 
2) інформування пасажирів про розташування виходів зі станції метро, в 
поєднанні з маршрутною схемою інших видів транспорту. 
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3) застосування енергозберігаючих технологій; 
4) вентиляція та очищення (прибирання) ескалаторів, станцій, колій; 
5) охорона навколишнього середовища; 
6) тарифна політика.   
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УДК 72.01. +614.01                                                                       Росковшенко А.Ю. 

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Начиная с 90-х гг., с появлением рыночных отношений в экономике, 
существенно изменился характер строительства в нашей стране. Быстрые 
темпы роста городского населения являются прежде всего следствием 
изменений, происходящих в общественно-экономическом развитии. 
Стремительно растет численность населения, относящегося к группам 
профессий сферы обслуживания. Этот процесс ведет к неизбежной 
концентрации населения в городах. 

Динамику развивающегося города характеризуют возрастающие 
территориальные потребности: увеличение занимаемой территории, 
уплотнение уже сложившейся застройки. 

Процесс урбанизации в значительной мере ускоряется благодаря 
развитию транспорта. Рост числа автомобилей, общественного транспорта, рост 
мобильности населения в новых экономических условиях приводит к тому, что 
коммуникационные артерии города переполняются, закупориваются. Для того 
чтобы соответствовать нынешним требованиям городская среда нуждается в 
динамичных преобразованиях. 

В постоянном противоречии с городской жизнью находится житель 
города. Ведь состояние многих городов –  неудовлетворительно, из-за 
несовременности их структуры, устарелости застройки, сооружений, 
городского транспорта. Вызывает тревогу состояние экологии города, где 
степень загрязнения окружающей среды превышает пороги допустимой 
концентрации. Вред, причиняемый радиацией, шумом, вибрацией вызывает 
нервное перенапряжение, рост числа всевозможных заболеваний. Высокая 
плотность населения, качество застройки, густота транспортной сети, огромная 
масса средств передвижения и степень загрязнения определяют климат города. 
Для установления равновесия в окружающей среде нужны не только огромные 
материальные средства, нужно  устранение причин происходящего, лежащих в 
плоскости градостроительства, прежде всего,  стихийность, спекуляции, 
бесконтрольность, перевес личных нечистоплотных интересов в процесе 
застройки города.. В таких условиях  остаются невостребованными 
долгосрочные, требующие серьезных и стабильных инвестиций проекты, 
рассчитанные на перспективную отдачу, а не на моментальную выгоду. 

Создание гармоничной городской среды, организация транспортных 
связей, учет вопросов экологии – серьезные градостроительные задачи, 
обязательные для решения при проектировании новых градоформирующих 
элементов и реконструкции старых. 
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Появление высотных зданий в структуре города  - новый этап развития 
городского строительства, требующего  четкого понимания его перспектив. 
Постсоветское общество  остро  столкнулось с проблемой расползания городов. 
Здания растут по горизонтали, занимая большие земельные площади, людям 
приходится долго добираться до работы.  Эта проблема ощущается во всем 
мире. Например, в Великобритании расстояние, проезжаемое человеком за 
один день, увеличилось за десять лет с 2,4 до 40 километров.  Есть еще одна  
проблема, актуальная для современного мегаполиса - затраты на 
энергообеспечение. Считается, что в городах с большой плотностью эти 
затраты ниже, так как протяженность тепловых и электрических сетей меньше. 
Однако эксплуатационные затраты – значительно выше.  

В Киеве, кроме этих глобальных проблем, существуют и локальная –  
взаимодействие  жилых и нежилых районов. Центр Киева занимает небольшую 
часть от площади города, но здесь сосредоточено большинство офисов. 
Необходима смешанная застройка. В связи с чем было предложение размещать  
деловые центры так, чтобы жители микрорайона работали в непосредственной 
близости от жилья, а не ездили в центр.  Сейчас  Киев превратился в 
промышленного монстра, с изолированными спальными районами и,  
неизбежными при  такой структуре,  транспортными проблемами. Преодолеть  
в дальнейшем такую ситуацию возможно  средствами  целесообразного , 
научно обоснованного  размещения высотных  деловых центров.   

Положительными сторонами строительства высотных зданий является 
возможность создания акцента для данной территории, а также экономное 
использование имеющейся территории. 

Между тем хаотично строящиеся высотные здания далеко не всегда 
вписываются в существующую застройку столицы, нарушая архитектурную 
целостность микрорайонов, а также в некоторых случаях и нормы инсоляции, 
затемняя квартиры близлежащих домов. С точки зрения архитекторов,  в 
настоящее время действительно удачных проектов высоток не так уж и много. 

 «У нас есть теперь надежные технические средства для того, чтобы 
строить здания какими угодно высокими. Есть много способов их 
использования  и много мест, подходящих для их размещения. Если бы 
научились ограничивать строительство таких зданий местами, которые им 
соответствуют и, применяя стандартизацию стали и стекла придавать  им 
целостность, которой они заслуживают, мы с полным правом могли бы ими 
гордиться и наше преклонение перед ними не было бы рабским н  в каком 
смысле.  Небоскреб мог бы найти бесконечную в своем разнообразии 
выразительность и красоту.     С любой человеческой точки зрения 
сверхконцентрация небоскребов - это сверхобман, недостойный быть делом рук 
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человеческих  Современные средства транспорта  и электрификации сделали 
широту пространства более доступной человеку, чем когда бы то ни было. Во 
свей истории человеческой жизни широта, осознание свободы, чувство 
пространства, ассоциирующееся со свободой - более желательно чем высота и 
более приемлемо для жизни и в отношении утилитарного использования, и в 
отношении красоты, создаваемой человечеством.» -  пишет Ф.Л. Райт в 
«Тирании небоскреба». 

Перечень недостатков строительства начать, видимо, следует с проблем 
транспортно-градостроительного характера, возникающих после сооружения 
высотного здания в центральной части города. При существующей довольно 
высокой плотности застройки в центре, возведение высотки создает 
транспортный коллапс не только в микрорайоне, где ее сооружают, но и в 
близлежащих. Уже сейчас в центре Киева невозможно проехать из-за 
постоянных пробок, а увеличение числа офисных высотных зданий только 
усугубит эту проблему.           Почему не использовать зарубежный  опыт по 
устранению аналогичных  задач. 
 В Париже, например, была реализована специальная программа по выводу 
офисных зданий из центра города на периферию, в результате чего люди 
перестали стремиться в центр в рабочие часы, и это существенно облегчило 
транспортную нагрузку.  

О  этом говорит  в своей лекции «Город»  Ф.Л. Райт : - Проблема 
транспорта заявляет о себе все громче. Всякое повышение давления в 
перегруженных венах и артериях города становится невыносимым, якобы 
облегчающее средство, сам небоскреб, еще более обостряет отчаянное 
положение города.  Если это облегчающее средство будет продолжать 
применяться, оно убъет пациента – переросший город, задолго до того как 
процесс достигнет своего логического завершения. 

Печальным фактом является и  то, что проектировщики по-прежнему 
игнорируют серьезную проблему - воздействие аэродинамических факторов на 
городскую среду. С точки зрения аэродинамики состояние воздушного 
бассейна - это те ветровые потоки, которые даны местности от природы. 
Властвовать над ними мы пока не научились. Поэтому приходится под них 
подстраиваться: оптимизировать размещение объектов так, чтобы создать 
наиболее комфортную среду для человека. Огромный опыт в разработке 
законов аэродинамики накопленный в наших научно-исследовательских и 
оборонных НИИ, может и должен быть использован в интересах города. 

Отдельные элементы строительства могут вызвать застойные, 
непродуваемые зоны. Такими элементами можно считать большинство 
высотных зданий и комплексов, которых и сегодня немало - одни строятся, 
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другие проектируются. Высота того же ММДЦ «Москва-Сити» должна 
превысить 600 метров, что неизбежно вызовет осложнения в ветровой 
комфортности внутри самого комплекса, и даже может повлиять на воздушный 
бассейн всей Москвы.  

Этот пример   - дополнительный аргумент в пользу строительства 
высоток вне города. Кстати, на Западе  эта проблема успешно решается Так, в 
Париже, высотные здания отделены от исторического центра - их вообще 
вынесли на другой берег Сены. 

Дорожно-транспортные развязки - многоуровневые, многоярусные. 
Вентиляция таких объектов настолько сложна, что без тщательной 
аэродинамической экспертизы здесь никак не обойтись. 

На сегодняшний день существует гигантский объем строительных норм и 
правил, которые регламентируют вопросы теплотехники, водоснабжения, 
санитарного состояния города. При разработке Генплана учитываются 
инсоляция, шум, озеленение. Но нет ни одного нормативного акта, способного 
уберечь нас от такого удивительного явления, как «аэродинамическая труба».        

Нельзя сказать, что современные СНиПы вовсе игнорируют 
аэродинамику, они   концентрируют внимание в основном на традиционных ее 
сторонах  : прочности    высотных зданий, их аэроупругости. Разработаны 
отдельные требования в части    «ветровых нагрузок». Но они касаются лишь 
узкого класса тепловых объектов. В  основном же проектируются новые здания 
в соответствии с теми действующими   нормативными документами, которые 
обобщают опыт градостроительства    двадцатилетней давности, когда 
высотность не превышала 25 этажей (это около  100 метров). и строительство в 
основном было ориентировано на приземный  пограничный слой. 

Что у нас утеряно в проектировании, так это этап предпроектных 
исследований. А они должны занимать большое место, ведь возникает много 
вопросов, на которые  именно они  способны дать аргументированный ответ. 

Обратимся к зарубежному опыту. Норман Фостер и другие зарубежные 
специалисты в результате таких исследований нашли решение для окон 
высоток. В одной из них "Main Tower" окна сделаны по телескопическому 
принципу, выдвигаются немного вперед, образуя щель, через которую 
проходит воздух. В "Commerzbank" впереди двух стекол поставили третье. С 
одной стороны оно гасит поток воздуха, с другой - пропускает. Словом, в таких 
зданиях надо прорабатывать каждую гаечку, каждое сочленение. 

У нас  же  пока на такие исследования  деньги не тратят хотя, когда 
инвестор получает право строить высотку, то ему законодательно указано, что 
20 или 30 процентов стоимости идет на предпроектные исследования. 
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В некоторых опорных точках каждого населенного пункта   допустимы  ( 
и необходимы)  постройки, как угодно высокие. Но и в этих случаях высотные 
здания должны размещаться на достаточно просторных участках, чтобы быть 
хорошо освещенными и иметь прямые подходы. Участок, относящийся 
непосредственно к зданию должен допускать свободу движений. Таким 
образом, все высокие здания будут размещаться в середине участков, которые 
смогут служить в качестве озелененных пространств дополнением к 
пространству улиц. 

Этажность всей рядовой застройки, на которую все высокие здания 
бросают свою тень и у которых они, в какой-то мере отнимают свет, должна 
ограничиваться с таким расчетом, чтобы исключалась теснота уличного 
движения. Высота зданий может быть различной – в три, семь или девять 
этажей, но в каждом случае она должна определяться в соответствии с шириной 
улицы,. на которой стоит здание. 

Высокие человеческие интересы, те, которые должны быть направлены 
на   повышение качества жизни человека, основаны на его потребности в 
здоровой обстановке в быту и  на работе, на его потребности в свободе и 
просторе, в подвижности на свободной земле, связаны с его правом на  
полноценную жизнь, в которой достаточно солнца, воздуха и растущей зелени. 

Понятие рекреации не ограничивается проблемой использования 
свободного времени. Под этим понимается создание современных мест 
приложения труда, здорових жилищных условий, быстого и удобного 
сообщения, обеспечения чистоты воздуха  и низкого уровня шума в жилой и 
рабочей бреде, и многие другие факторы.   К эффективному решению 
проблемы рекреации приводит продуманное решение планировки городских 
образований. Территоория зеленых насаджений имеет большое значение для 
городской среды, и являетия составной частью всего  города или какой-то его 
террирории. Формирование города неразрывно связано с озелененим. 

Микроклимат города во многом отличается от климата окружающей его 
среды.. Это проявляется в уменьшении солнечной радиации, средней  силы 
ветра и относительной влажности, повышения загрязненности и температуры 
воздуха. Городской микроклимат неоднороден: чем больше величина  
поселения, чем сложнее его структура, рельеф и плотность застройки, тем 
сложнее микроклимат.   Зеленые насаждения играют большую роль , прежде 
всего в улучшении оздоровления городского микроклимата. Величина, 
характер и размещение  зеленых покровов оказывает влияние на состояние 
атсосферы, степень регулирования температурно-радиационного, 
влажностного- ветрового, шумового режимов, вибрацию и т.д. Они имеют   
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исключительно важное значение в архитектурно-художественном создании 
образа города, членения городской территории. 

Т.о. в современной архитектуре четко обозначились проблемы 
видеэкологии, связанніе с защитой городской визуальной среды.    Для 
нормальной работы глаза нужна комфортная визуальная среда. В противном 
случае происходит сбой в режиме саккад и тогда может наступить, к примеру, 
эпилептический припадок...Такие нередкие спутники жизни обитателей 
больших городов, как депрессия, хроническая усталость, агрессивность - тоже в 
значительной мере обусловлены тем, насколько полезно или вредно глазу то, на 
что мы вынуждены смотреть длительное время. В идеале-то нет ничего лучше, 
чем вид на речку, на лес да облака над головой. 

С позиций видеэкологии можно сказать, что градостроители нередко 
допускают действительно вредные для здоровья горожан ошибки. Например, 
пресловутое увлечение "доминантами". Раньше такими доминантами были 
храмы. Теперь в разных концах города, и даже в центре, строится все больше 
жилых домов выше 20 - 22 этажей. А теперь представьте себе картину: 
поселяется молодая семья во дворе такого "колодца" из трех облицованных 
кирпичом многоэтажек с ровными рядами окон. Дело в том, что смотреть на 
эти корпуса подолгу будет просто вредно для жителей дома напротив. Уже 
доказано, что именно монотонные  плоскости  способны провоцировать 
эпилептоидные состояния, и  даже  усиливают косоглазие у детей. 
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Анотация 
Обзор мирового и отечественного опыта, обозначение перспектив в  

области размещения высотных зданий(деловых центров) в структуре 
современной городской среды. 

 
Анотація  

Огляд світового і вітчизняного досвіда, зазначення перспектив щодо 
розміщення вісотних споруд (ділових центрів) в структурі сучасного місського 
середовища. 
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УДК  725                                                                                                     Сабан Ю.Я. 
 
ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМЗВ’ЯЗКУ ЗАБУЛОВИ І ЛАНДШАФТУ В СЕРЕДНІХ 

МІСТАХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ 
 
      Формування повноцінного міського середовища неможливе без врахування 
естетичної складової, яка проявляється, зокрема, і в питаннях архітектурно-
просторової взаємодії забудови міста і ландшафту. Прослідкуємо характер цієї 
взаємодії на різних історичних етапах на прикладі категорії середніх міст, де до 
останнього часу спостерігалось найбільш динамічне зростання населення. 
Більш  детально  розглянемо підкатегорію від 50 до 100 тис. жителів, де 
проблеми поєднання сучасної та історичної забудови, їх взаємозв’язку можна 
простежити на відносно невеликих територіях.  
      У названу вище групу, крім восьми середніх, можна включити і три малі 
міста, які за прогнозами в недалекій перспективі перейдуть в категорію 
середніх. Більшість розглянутих міст формувались на протязі тривалого часу: 
Володимир-Волинський (988 - рік заснування ), Дубно (1100 р.), Мукачево 
(1196 р.), Дрогобич (1238 р.), Коломия (1240 р.), Калуш (1241 р.), Ковель (1310 
р.), Борислав (1387 р.), Стрий (1396 р.), Червоноград (1692 р.), Нововолинськ 
(1949 р.). Винятком можуть бути новостворені міста Нововолинськ та 
Червоноград, хоча останнє утворилось на основі злиття декількох шахтарських 
поселень та історичного містечка Кристинополь (1642 р.). 
      У більшості досліджуваних міст архітектурно-художній образ створювався 
протягом багатьох століть із характерною спадковістю стилів. Вже на ранніх 
етапах розвитку, міста проектувались і будувались за єдиним задумом, що 
проявилось в схожості архітектурних форм оборонних, громадських і 
сакральних споруд, які формували міський ансамбль. 
      Важливим моментом, що визначав композиційне вирішення плану і 
забудови міст, був вибір місцевості. Він диктувався, в першу чергу, потребами 
функціонального характеру: військовими, адміністративними, торгівельними, 
релігійними, культурними тощо. У відповідності із конкретними природними 
умовами, вироблялись і композиційні вирішення планування. Зодчі 
пристосовували існуючі в той час планувальні схеми до рельєфу місцевості і 
вносили в них певні зміни, “іноді настільки значні, що загальні контури Кремля 
помітно відходили від простої геометричної побудови, зливались із пагорбами, 
берегами рік і озер, рівнинами і широким оточуючим ландшафтом” [1]. За 
твердженням Г.В.Алферової, руські міста XVI – XVII ст. будувались за 
попередніми кресленнями із подальшою розміткою на землі [2]. Можливо, 
через те забудова, визначена умовами місцевого ландшафту, була так тісно 
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пов’язана із природним оточенням. Така єдність зумовлювала яскраво 
виражену індивідуальність образу кожного історично сформованого середнього 
міста. Цьому, зокрема, сприяла різноманітність ландшафтних умов 
західноукраїнського регіону: від рівнинних територій Полісся до яскраво 
вираженого гірського рельєфу Карпат. 
      Особливістю середніх міст є їх відносно невеликі розміри (діаметр в 
середньому 5-7 км ). Це передбачає в композиційно-художньому плані 
достатньо цілісне сприйняття панорами і силуету всього міського утворення із 
зовнішніх точок простору і внутрішніх з високим горизонтом. Порівняно із 
великими і крупними містами в історично сформованому середньому місті 
існувало більш дрібне членування всіх структурно-планувальних елементів. 
Для нього характерні менший масштаб кварталів, наявність невеликих площ, 
затишних, переважно пішохідних вулиць. Все це створюволо певний 
позитивний і соціально-психологічний ефект, сприяло органічному поєднанню 
людини з міським середовищем. В той же час, середнє місто через свою 
багатоквартальність створювало враження достатньо складного за структурою 
організму. 
      На жаль, в післявоєнні десятиліття ці особливості нівелювалися типовими 
проектами житлової забудови у вигляді мікрорайонів та окремими 
промисловими об’єктами. Їх зведення найчастіше відбувалось без врахування 
естетичних якостей існуючої забудови та основних природних компонентів: 
рельєфу, водойм і озеленення. Територіальні і об’ємно-просторові параметри 
районів нової забудови не відповідають масштабу середнього міста. Вони 
руйнують історично сформовану компактність забудови, подавляють її своїми 
укрупненими розмірами і є чужорідними для історично сформованого 
середовища середнього міста. 
      Назване вище в повній мірі відноситься і до взаємозв’язку міста із 
природним ландшафтом. Історична забудова, органічно вписуючись в природне 
середовище, одночасно виявляє і підсилює естетичний вплив природного 
елементу. Особливою рисою історично сформованих середніх міст є наявність 
в них значних територій із садибною забудовою. Вони займають у 5-10 разів 
більше площі, ніж 2-3 поверхова квартальна забудова, що зосереджена в 
центральній частині міста. Тут сконцентровані пам’ятки архітектури, які є 
домінантами – сакральні споруди, ратуша. 
      Отже, в історично сформованому середньому місті забудова підвищується і 
стає більш виразною при русі від периферії до центру. В цьому ж напрямі 
відбувається зменшення кількості природного елементу в структурі міста, що 
дозволяє виділити дві зони: А – центральну, із домінуванням забудови над 
природним елементом і Б – периферійну, із переважанням природи.  
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Загальноміський центр є домінантою в структурі міста, при цьому часто 
зберігаючи візуальні зв’язки із природним оточенням. Периферійні території 
садибної забудови роблять більш плавним перехід від міських ландшафтів до 
природних. 
      Характер сучасної забудови не завжди враховує названі особливості 
взаємозв’язку міста і ландшафту. Часто можна спостерігати, що нові 
мікрорайони є дисонуючими як по відношенню до історично сформованої 
забудови, так і до природного ландшафту. Ці недоліки можна побачити на 
панорамних зображеннях старої і нової частини міста Мукачево (рис.1). 
      Якщо історично сформована забудова правого берега р.Латориці за своїми 
параметрами, архітектурно-художнім образом, розташуванням і ритмом 
архітектурних домінант створює враження впорядкованості, то сучасна 
забудова видається хаотичною, такою, що порушує цілісність ландшафту, 
заважаючи сприйманню його рисунку. Багато в чому це відбувається через 
випадкове розташування домінант, що не відповідає нюансам формоутворень 
ландшафту, а також невдало вибраний масштаб забудови. 
      В минулому найбільш визначні споруди міста розташовувались таким 
чином, щоби організувати простір і бути свого роду орієнтирами. Особливості 
ландшафту використовувались з метою підсилення архітектурної виразності 
споруд. Не тільки замки як, наприклад, в Мукачево, але і церкви, монастирі, а 
пізніше і заміські палаци часто споруджувались на підвищених місцях, щоби 
підкреслити їх монументальність і архітектурну значимість. Таким чином 
відбувалось взаємозбагачення: з допомогою вдало розташованих архітектурних 
об’єктів акцентувалась різноманітність форм ландшафту і разом з цим 
підсилювався ефект сприйняття образу самих споруд. Це найбільш яскраво 
проявилось в багатому на памятки древньоруського зодчества м.Володимирі-
Волинському, де храми, що збереглись до нашого часу розташовані на 
порівняно невеликій території. Їх розташування вдало пов’язується не тільки із 
рельєфом і водоймами, але й доповнюється масивами зелені, що є своєрідним 
фоном. 

Для оцінки відповідності архітектурно-просторового вирішення забудови 
середнього міста, конфігурації ландшафту його території, був проведений 
аналіз із застосуванням генералізації рельєфу. Для більшої показовості нами 
розглядались міста Мукачево, Дрогобич, Борислав, які характеризуються 
достатньо пересіченою місцевістю і різноманітністю ландшафтних умов 
(рис.2). 
       
 
 

228 Містобудування та територіальне планування



 

 

 

Містобудування та територіальне планування 229



 

 

    

                                   
 
 

             
 
             

                                   
    

 
Рис 2. Архітектурно-просторовий аналіз території середніх міст ( А-

архітектурно-планувальна структура  середнього  міста , Б-схема геометричних 
закономірностей ландшафту). 
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  Проведена на основі методики В.К. Щербаня просторова оцінка 
ландшафту названих міст включала декілька етапів, які знайшли своє 
відображення в графічних схемах: генералізації рельєфу, визначення осей 
простороутворюючих форм і створеній на їх основі схемі геометричних 
закономірностей просторової структури ландшафту [3]. 

Дана схема дозволила проаналізувати відповідність існуючої 
архітектурно-просторової організації забудови міст просторовій структурі 
ландшафту. В результаті, при розгляді історичної частини міст виявилося, що, 
як правило розташування архітектурних домінант співпадає з найбільш 
активними в композиційному плані точками і напрямками ландшафту. Таким 
чином до певної міри підтримується ритм природних форм. Також виявилось, 
що історичні центри в досліджуваних містах формувались в найбільш 
композиційно важливих місцях перетину основних просторових осей. 
      В той же час аналіз показав, що сучасна забудова є відірваною від структури 
ландшафту міста і її розташування не узгоджується із виявленими 
закономірностями його просторової структури. Подавляючий вплив забудови 
нівелює пластику ландшафту, що веде до одноманітності образу нових районів. 
Ці проблеми до певної міри започатковані ще в період кінця XIX – початку XX 
ст. і пов’язані із швидким економічним зростанням та, відповідно, 
територіальним розширенням міст. Поряд із створенням високохудожніх 
архітектурних споруд і ансамблів, з’являється маловиразна,  
хаотична забудова, а розвиток промислових територій часто веде до такого 
негативного явища, як черезсмуговість. В результаті цього в досліджуваних 
містах Борислав, Стрий, Ковель архітектурно-планувальна структура втратила 
свою композиційну чіткість, порушилась гармонійність, стильова єдність 
забудови. 
      Подібні проблеми спостерігаються і в післявоєнний період масового 
будівництва. Із подальшим розвитком міст малоповерхова забудова, яка була 
периферійною, частково опинилась в оточенні багатоповерхових будівель 
сучасних мікрорайонів і промислових об’єктів. В наслідок цього у міста 
виявився новий просторовий масштаб, роль домінанти перейшла з історичного 
центру в райони новобудов. 
      Такі процеси вимагають перегляду доцільності практики використання 
забудови підвищеної поверховості (6-9 поверхів) і вирішення проблеми 
взаємозв’язку нових районів із історично сформованою забудовою і природнім 
ландшафтом. 
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Анотація 

 
             Розглянуто проблеми формування архітектурно-просторової композиції 
забудови середніх міст західної України, взаємозв’язку сучасної забудови із 
історично сформованою природним ландшафтом. 
 

Аннотация 
 

 Рассмотрены проблемы формирования архитектурно-пространственной 
композиции застройки средних городов западной Украины, взаимосвязи 
современной застройки с исторически сформированным естественным 
ландшафтом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ 

 
В последние годы были проведены многочисленные исследования, 

которые позволили разработать конструктивные решения по использованию 
естественной вентиляции в высотных зданиях. Естественная вентиляция имеет 
ряд преимуществ по сравнению с системами кондиционирования воздуха. Это, 
например, субъективное ощущение улучшения качества микроклимата людьми, 
длительное время находящимися в помещениях, а также возможное снижение 
затрат энергии на климатизацию здания.  

Одно из зарубежных исследований, проведенное в 480 офисах показало, 
что большинство служащих (89 %) предпочитают здания без системы 
кондиционирования воздуха, главным образом, из-за возможности 
естественного проветривания путем открывания окон и лучшего естественного 
освещения. Кроме этого, люди, находящиеся в помещении с естественной 
вентиляцией, более терпимы и допускают более широкий диапазон колебаний 
температуры воздуха в помещениях, что позволяет снижать затраты энергии на 
климатизацию зданий.  

Наиболее показательными примерами использования естественной 
вентиляции в высотных зданиях могут служить  здания «Commerzbank» (259 м) 
и «MAIN TOWER» (200 м), построенных в Германии.  Использование 
естественного проветривания в этих зданиях стало возможным благодаря 
применению окон специальной конструкции, причем использовались 
совершенно разные подходы: в здании «Commerzbank» естественное 
проветривание осуществляется посредством двухслойного вентилируемого 
фасада  (рис.1), а в здании «MAIN TOWER» — посредством окон специальной 
конструкции с оконными створками, выдвигаемыми параллельно фасаду 
(рис.2). 

В здании «Commerzbank» во Франкфурте-на-Майне  при разработке 
проекта вентиляции использовались методы компьютерного моделирования и 
аэродинамические исследования.  

Технические данные здания Commerzbank  
Высота здания 259 м 
Высота здания с антенной 300 м 
Число этажей 53 
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Рис. 1 Двухслойный вентилируемый фасад здания «Commerzbank» 

 

 

Рис. 2 Вариант наружных ограждающих конструкций здания «MAIN 
TOWER» — двойное остекление с фрамугой 

 
Примерно в течение 2/3 всего года сотрудники банка могут регулировать 

уровень естественной вентиляции самостоятельно путем индивидуального 
открытия окон. Только при сложных погодных условиях система 
автоматического управления оборудованием климатизации задействует 
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систему механической вентиляции. Благодаря такой схеме организации 
вентиляции энергопотребление в высотном здании «Commerzbank» на 30% 
ниже, чем в традиционных высотных зданиях таких же размеров. 

Естественная вентиляция здания «Commerzbank» осуществляется под 
действием гравитационных сил и под действием ветрового напора. 
Регулирование температуры помещений осуществляется отопительными 
установками, расположенными по периметру здания, и охлаждаемыми 
перекрытиями с замоноличенными трубопроводами. Наружный двойной фасад 
состоит из одинарного и многослойного остекления, обеспечивающего 
солнцезащиту. Наружный воздух попадает в верхнюю часть каждого 
помещения сквозь вентилируемые полости в фасаде и выходит через жалюзи 
рядом с поворотными окнами. Аэродинамические исследования, проведенные 
при средней скорости ветра во Франкфурте-на-Майне (приблизительно равной 
4 м/с), а также для известных геометрических размеров здания, показали, что 
воздушные потоки, возникающие под действием ветрового напора, будут 
способствовать естественной вентиляции здания в течение всего года при 
открытии соответствующих элементов окон. 

Здание «Commerzbank» дополнительно оборудовано системами 
механической вентиляции для обеспечения требуемых параметров 
микроклимата. Уровень механической вентиляции и охлаждения может быть 
задан любым присутствующим в здании. В результате наблюдений, 
проводимых в данном здании в течение года, было установлено, что частота 
использования естественной вентиляции в дневное время достигла 70%. Только 
в 9% времени года наружная дневная температура повышалась настолько, что 
действительно было необходимо применять воздушное кондиционирование. В 
21% времени года целесообразно дополнительно использовать механическую 
вентиляцию для экономии энергии посредством утилизации тепла удаляемого 
воздуха.  
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Схема положения окон в зависимости от погодных условий: 
1 — зимний период (температура –5...+10 °С) — окна закрыты, используется 
отопление и механическая вентиляция; 
2 — летний период (температура +10...+24 °С) — окна открыты, используется 
естественная вентиляция; 
3 — летний период (температура +24...+32 °С) — окна закрыты, используется 
механическая вентиляция и охлаждение посредством охлаждаемых потолков; 

 
В здании «MAIN TOWER» наружные ограждающие конструкции 

практически полностью выполнены из светопрозрачных элементов (остекление 
«от пола до потолка»). Светопрозрачные элементы представляют собой 
двойные стеклопакеты, заполненные криптоном. Толщина стекол составляет 10 
мм. Помимо высоких теплозащитных характеристик, такая конструкция 
отличается очень высоким уровнем защиты от шума.  

Технические данные здания MAIN TOWER  
Высота здания 200 м 
Высота здания с антенной 240 м 
Число этажей 56 
Слой металлоксидной пленки позволяет уменьшить теплопоступления с 

солнечной радиацией на 68 %, при этом пропуская до 50 % света видимого 
диапазона, что позволяет снизить затраты энергии на искусственное освещение. 
Таким образом, в помещение передается лишь 20 % тепла солнечной радиации, 
что позволяет в летнее время значительно снизить нагрузку на систему 
охлаждения здания. 
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Рис. 3 Вариант наружных ограждающих конструкций здания «MAIN 
TOWER» — остекление стеклопакетами со створками, выдвигаемыми 

параллельно фасаду 
 

Для обеспечения естественной вентиляции оконные створки выдвигаются 
параллельно фасаду. Расстояние, на которое выдвигаются створки, 
регулируется бесступенчато в пределах от 1 до 200 мм в зависимости от 
условий наружного климата. При выдвижении створок по их периметру 
образуется щелевое отверстие. Скорость воздушного потока, поступающего в 
помещение, ограничивается в этом случае до 0,35 м/с. Выдвижение створок 
осуществляется автоматически в зависимости от погодных условий по сигналу 
от системы автоматического управления инженерным оборудованием здания. 
Кроме этого, выдвижение створок может регулироваться индивидуально из 
каждого помещения посредством специального выключателя. 

Если скорость ветра превышает 20 м/с (шторм соответствует 9 баллам по 
шкале Бофорта) или температура наружного воздуха опускается ниже 5 °С, а 
также при дождливой погоде выдвижные створки автоматически закрываются, 
герметизируя помещение. Вентиляция при этих условиях обеспечивается 
механической системой (система механической вентиляции обеспечивает 
кратность воздухообмена 2,5 1/ч, для охлаждения в летнее время используются 
охлаждающие потолки, по которым циркулирует вода с температурой 14–15 
°С; в летнее время максимальная температура воздуха в помещениях 
составляет 26 °С, в зимнее время минимальная температура воздуха составляет 
21 °С, причем пользователи могут индивидуально регулировать температуру 
воздуха в помещениях, повышая или понижая ее на два градуса). В ходе 
эксплуатации здания было установлено, что сотрудники при соответствующих 
погодных условиях широко используют естественное проветривание через 
открываемые окна, хотя механическая система вентиляции используется чаще. 
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Как один из недостатков, отмечается достаточно высокий уровень шума 
механических приводов выдвигаемых створок. 

По мнению автора, рассмотренные примеры естественной вентиляции в 
высотных зданиях являются наиболее эффективными и экономичными, с точки 
зрения экономии электроэнергии, а также имеют высокий уровень 
безопасности из всех существующих на сегодняшний день разработок. К тому 
же, с точки зрения психологии, открывающиеся окна (даже на 200 мм) и 
свежий воздух более благотворно влияют на психическое состояние обитателей 
здания. 
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Аннотация 
Рассмотрены преимущества естественной вентиляции по сравнению с 

системами кондиционирования воздуха и возможности ее использования в 
современном высотном строительстве. 

 
Анотація 

Розглянути переваги природної вентиляції порівняно з системами 
кондиціювання повітря і можливості її використання  в сучасному висотному 
будівництві. 
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АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОЕКТУВАННЯ  БЕЙСБОЛЬНИХ СПОРУД В УКРАЇНІ. 

 
Напротязі останніх років в Україні  намітилися тенденції  популяризації  

багатьох видів спорту, які мають олімпійський або професійний статус: гольф,  
пейнтбол, сквош, боулінг та  інші. Новим  видом  спорту  для  України  є  і  
бейсбол.   

Розвиток бейсболу в Україні потребує як зведення нових споруд, так і 
можливості кооперування з існуючими спортивними ядрами для проведення 
тренувань та змагань різного рівня. Поступальний рух нашої країни шляхом 
демократизації сприяють розвитку соціально-культурного та спортивного 
життя суспільcтва на внутрішній та міжнародній арені.  

Основним завданням роботи є вирішення проблеми  формування  
архітектурно-планувальної  структури  бейсбольних споруд  в  Україні  на 
основі    розгляду  широкого  кола  соціально-економічних,  технологічних,  
архітектурно-планувальних,  містобудівних  та  інших  питань.   

З  кінця  90-х  років  ХХ століття в  Україні  ентузіастами та 
прихильниками нового виду спорту було створено бейсбольні клуби у 
Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, 
Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, 
Чернівецькій областях та в автономній республіці Крим. На  теперішній час  у 
нашій країні діє лише один бейсбольний стадіон в Кіровограді розрахований на 
300 місць для глядачів, який було зведено у 1995 році. Він має акредитацію 
Міжнародної Федерації Бейсболу та Софтболу (I.B.A.F.), що дозволяє клубу 
проводити на стадіоні змагання міжнародного рівня. В Сімферополі та Києві 
бейсбольні поля дозволяють проводити змагання регіонального рівня, а при 
інших клубах бейсбольні майданчики дозволяють проводити лише тренування. 

У 1986 році на 91-ій сесії МОК в Лозанні було прийнято рішення про 
включення бейсболу до складу літніх Олімпійських ігор, а 7 лютого  2001 року  
Державний  комітет  молодіжної  політики  і  спорту  України  видав  указ  
№261  «Про перелік видів спорту, що  визнані  в Україні», згідно з яким  
бейсбол є офіційно визнаним видом спорту в нашій країні.   

Актуальність цієї проблеми також обумовлена новою архітектурною та 
містобудівною політикою Держави, яка відображена у Законах України „Про 
архітектурну діяльність”, „Про основи містобудування”, у Концепції 
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Національної програми розвитку архітектури України, вимогами забезпечення 
комплексної забудови об’єктами громадського обслуговування у відповідності 
до соціальних, економічних, містобудівних, кліматичних, культурно-
етнографічних та типологічних особливостей різних регіонів країни.  

Вітчизняний досвід проектування спортивних будівель і споруд  
засновується  на  типології  установ,  яка  не  враховує  особливості  
проектування  і  будівництва  бейсбольних споруд.  В  Україні  і  в  країнах  
СНД  на  даний  момент майже  відсутні  дослідження з цієї проблематики. У 
2001 р. при Національному університеті фізичного виховання і спорту України 
була захищена дисертація на тему „Структура та діагностика спеціальної 
фізичної підготовленості бейсболістів”, що містить важливі відомості щодо 
формування тренувальної  функції  бейсбольних споруд. 

В літературі вітчизняних авторів та країн СНД питанням архітектурного 
проектування спеціалізованих спортивних споруд для зимових, літніх, водних 
видів спорту приділено доволі багато уваги. Так, в роботах С.П. Зверинцева, 
В.В. Савченка [2], Є.Н. Барнабішвілі [3, 4, 5] та інших порушуються важливі 
питання комплексної організації внутрішнього простору стадіону. Але такої 
інформації недостатньо для детального уявлення про те, що таке бейсбольна 
споруда. Особливість організації  бейсбольної споруди полягає у тому, що за 
своєю функціонально-планувальною структурою  вона має тяжіння до клубів, 
центрів дозвілля, фізкультурно-спортивних приміщень із розвинутими 
лікувально-оздоровчими функціями, та формується на основі бейсбольної 
арени спеціалізованої для демонстрації матчів та підготовки спортсменів. 

Серед вітчизняних джерел слід відмітити  збірник офіційних правил з 
бейсболу [1], що погоджений Федерацією бейсболу та софтболу України, в 
якому наведено основні розміри бейсбольного поля, правила, що регулюють 
проведення бейсбольних матчів.   

Для визначення функціонально-обгрунтованої типології та номенклатури, 
а також особливостей проектування бейсбольних споруд, що відповідали б 
міжнародним стандартам та сучасним вимогам розвитку нового виду спорту в 
Україні, авторами була докладно розглянута  практика функціонування більше 
ніж 150сучасних бейсбольних споруд, стадіонів та комплексів в країнах де, цей 
вид спорту розвивається  більше ста п’ятдесяти років та в країнах,  де йому 
лише три-чотири десятиріччя.   

Дослідження існуючих класифікацій критих та відкритих спортивних 
споруд, спонукав авторів розробити для повної та комплексної архітектурно-
будівельної характеристики класифікаційну побудову бейсбольних споруд  для 
України за наступними ознаками: функціональним призначенням споруди, 
засобом розташування в системі міста, по місткості на трибунах для глядачів, 
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схемою розташування трибун, ярусністю трибун, видом несучих конструкцій 
трибун, засобом архітектурно-планувальної організації обслуговуючих 
приміщень, складом обслуговуючих приміщень, наявністю покриття над 
бейсбольною ареною, системою конструкції покриття над бейсбольною ареною 
(Рис. 1.).  

Подальші дослідження архітектурно-планувальної структури 
бейсбольних споруд проводились згідно відповідності ознакам цієї 
класифікації. На період становлення нового виду спорту в нашій країні та при 
існуючій мережі спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд,  
запропоновано номенклатуру  з п’яти типів бейсбольних споруд, враховуючи їх 
поетапне впровадження:  бейсбольний тренувальний майданчик  (далі БТМ), 
спортивно-тренувальне бейсбольне   поле   (далі СТБП),     спортивно-
тренувальний   бейсбольний стадіон (далі СТБС), спортивно-тренувальний 
бейсбольний комплекс (далі СТБК), культурно-спортивний бейсбольний 
комплекс (далі КСБК).  

Відповідно до запропонованих типів розвиток бейсбольних споруд в 
Україні прогнозується за трьома періодами: I. Сучасний стан; II. Найближча 
перспектива; III. Віддалена перспектива. 

Сучасний стан. На теперішній час в Україні існують такі типи, як  БТМ, 
СТБП, СТБС. Кожен з існуючих бейсбольних клубів в Україні проводить 
тренування на таких майданчиках. Створення універсальних БТМ, або 
кооперування БТМ із вже існуючими спортмайданчиками не потребує великих 
фінансових витрат.  Таким чином, є всі підстави припускати, що БТМ при 
спортивному чи учбовому закладі  з’являться протягом найближчих 2-5 років. 

Найближча перспектива (5-10 років). Беручи до уваги зростаючу 
популярність бейсболу серед молоді, успіхи наших команд на змаганнях 
міжнародного рівня, загальні тенденції розвитку економіки, є підстави 
прогнозувати, що найближчі 5-10 років у країні з’явиться такий тип бейсбольної 
споруди, як  СТБК. 

Віддалена перспектива (10-20 років). За умови подальшої популяризації 
бейсболу на державному рівні, залучення крупних інвестицій в розвиток 
бейсбольної індустрії, в Україні прогнозується такий  тип громадської споруди, 
як  КСБК. Експлуатація  таких комплексів у країнах Азії та США показала 
ефективне універсальне функціонування споруди на основі бейсбольної арени 
для проведення спортивних та культурно-видовищних заходів.  

В цілях комплексного рішення формування бейсбольних споруд 
розроблено та сформульовано такі принципи: 
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Рис. 1. Рекомендована класифікація бейсбольних споруд для України 
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• Принцип оптимізації архітектурно-планувального формування 
бейсбольних споруд. Засновується на таких положеннях: функціональне 
зонування внутрішнього простору споруди, розділення  основних  потоків, 
поліфункціональне використання бейсбольної арени, динамічність 
планувальних рішень споруди. 

• Принцип відповідності об’ємно-просторового формування трибун 
бейсбольної арени. Базується на таких положеннях:  конфігурація бейсбольної 
арени, що подібна до сектора кругу, пріоритетність ігрових зон арени, граничне 
зорове сприйняття об’єкта спостереження, зорове сприйняття арени з 
припустимим викривленням, місткість  бейсбольної споруди, вибір 
конструктивного рішення трибун споруди. 

• Принцип динамічності об’ємно-просторової організації бейсбольної 
споруди. Формується на наступних положеннях: можливість подальшого 
розширення та реконструкції споруди,  взаємозв’язок динамічної і стаціонарної 
структури архітектурних елементів та  індивідуалізація архітектурного образу 
бейсбольної споруди.  

• Інтеграційно-комунікаційний принцип  кооперування бейсбольних 
споруд. Базується на таких положеннях: просторова відповідність (наявність  
ділянки, необхідної для розташування), функціональна  відповідність 
(максимальне  використовування  існуючого  функціонального  взаємозв'язку  
приміщень  будівлі та адаптація  її  під  функції  бейсбольної споруди), 
економічна  доцільність (аналіз  стану  існуючого об’єкту  для кооперування, 
наявність достатньої матеріальної та технічної бази для створення бейсбольної 
споруди), черговість використання спортивних майданчиків, включення в 
інфраструктуру міста (взаємозв’язок з оточуючою забудовою, ландшафтом, 
інфраструктурою міста). 

На думку авторів, найбільш перспективним засобом розвитку мережі 
бейсбольних споруд в Україні на теперішній час - є кооперування бейсбольних 
споруд з  існуючими спортивними  спорудами та майданчиками. У містах,  де  
популярність  бейсболу зростає,  але не має можливості виділення з резервів 
міста значної за розмірами ділянки, виходом може бути кооперування 
бейсбольного або софтбольного тренувального поля з існуючими в місті 
спортивними ядрами. Така  стратегія  допоможе  уникнути  складностей з 
пошуком поля для тренувань  на  початковій  стадії  розвитку бейсболу.  

Розташування запропонованих типів  можливе майже у всіх зонах міста: 
виробничій, заміській, житловій, громадській. Оскільки зони різко 
відрізняються по функціях та параметрах ділянки, одна з вимог раціональної 
побудови  бейсбольної споруди - це доцільне визначення складу приміщень та 
будівель для кожної із зон. У відповідності з функціональним призначенням, 

Містобудування та територіальне планування 243



 

бейсбольні споруди можуть бути окремо розташованими в системі міста або 
скооперованими з вже існуючими спортивними майданчиками, входити до 
складу спортивного ядра учбових, спортивних закладів або комплексів [7]. 

На основі розглянутих багатьох бейсбольних споруд, виявлено відмінність 
у кількості ярусів та зовнішньому  контурі трибун між бейсбольними 
спорудами США, країнами Азії та Європи. На основі проведених досліджень  
особливостей зорового сприйняття запропоновано метод геометричної 
побудови глядацьких трибун для бейсбольної арени з урахуванням якості 
спостерігання  гри в бейсбол. Визначено зони комфортності сприйняття 
спортивної події і вплив їх на організацію  планування трибун (за результатами  
граничного зорового сприйняття ока) ДЗ - дуже зручні  місця; З - зручні  місця; 
МЗ - мало зручні місця. За результатами дослідження встановлена місткість на 
трибунах для глядачів: найменшої місткості (до 5 000 місць); малої місткості 
(від 5 000 до 12 000 місць); середньої місткості (від 12 000 до 26 500 місць). 
Встановлено граничні параметри об’ємно-просторового формування критої 
бейсбольної споруди [9]. 

Параметри арени, правила проведення бейсбольного матчу, об'ємно-
просторова конфігурація трибун для глядачів визначають  об’єм 
функціонального простору бейсбольної споруди. На основі  детально вивченого 
формування функціонального внутрішнього простору бейсбольної арени з 
місцями для глядачів, встановлено, що покриття бейсбольного стадіону 
середньої та великої місткості повинно відповідати таким вимогам: 

• форма покриття повинна бути додатної гаусової кривизни, що відповідає 
характеру траєкторії м’яча під час гри; 

• вибір конструктивної схеми повинен надавати можливості перекриття 
ділянки розмірами в середньому 180х200 м, 190х200 м (надвеликі 
прогони); 

• мінімальна висота покриття над рівнем бейсбольної арени – 35 м., 
максимальна -54м.; 

• геометричними  формами в плані  можуть бути - квадрат, прямокутник, 
круг, еліпс, сектор круга. 
Виявлено, що  органічному поєднанню функціонального простору споруди 

та форми покриття  відповідають конструктивні системи аркового типу. 
Великий та надвеликий арочний прогін можливо виконати з таких типів 
покриття: залізобетонні (монолітні, збірно-монолітні); тентові (із знімними 
полотнищами, збірно-розбірні,  покриття, що трансформуються); вантові 
(вантові сіті, жорсткі ванти); мембранні, які спираються на аркові конструкції (з 
попередньо плоских полотнищ); комбіновані системи (поєднання дерев’яних  
та металевих, металевих та тентових, пневматичних, тощо...). 
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Встановлено   залежність використання типу конструкції  покриття від  
місткості бейсбольної споруди: стаціонарне покриття, як правило, 
використовується у спорудах великої та найбільшої місткості ( 40 000- 
100 000місць); динамічне покриття використовується у спорудах великої 
місткості ( 40 000 – 53 000 місць); стаціонарне покриття над трибунами для 
глядачів застосовують від найменшої до найбільшої місткості.  

Також, розроблено низку пропозицій та рекомендацій щодо планувальної 
структури та містобудівного розташування бейсбольних споруд в Україні. 
Окрім бейсбольної арени з трибунами для глядачів  до складу  споруди, як 
правило,  входить цілий ряд додаткових  та  супутніх залів  і  приміщень. Їх 
взаємозв'язок та склад  повинні забезпечувати  максимальний  комфорт  
перебування  в  споруді  як  для  глядачів, спортсменів, так і  обслуговуючого  
персоналу.  На основі вивчення  досвіду проектування і будівництва 
бейсбольних споруд та існуючих вітчизняних нормативних документів по 
спортивним спорудам було визначено чотири основні групи приміщень 
бейсбольних споруд: для глядачів, адміністративно-побутова, технічні 
приміщення та група обслуговуючих приміщень для спортсменів.  Розроблено  
схему  їх функціонального  взаємозв'язку (Рис. 2).  Беручи за основу важливість 
функціональних зв’язків між приміщеннями, запропоновано схему 
взаємозв’язків приміщень для спортсменів з урахуванням  головних та 
другорядних (Рис. 3).  Також надано нормативні показники для цих приміщень 
в залежності від типу споруди (Табл. 1).   

Дослідження по розташуванню бейсбольної арени за сторонами світу 
дозволили розробити рекомендації по планувальному рішенню трибун для 
глядачів. Раціональним  планувальним рішенням бейсбольної споруди можна 
вважати - прийом на основі  асиметричної незамкненої конфігурації трибун (їх 
розташування відносно поля буде залежати  від обраної орієнтації бейсбольної 
арени за сторонами світу) [5].  

На думку авторів, поява нового типу споруд на базі бейсбольної арени має 
перспективний розвиток у якості універсальної споруди для проведення 
культурно-масових    та спортивних   заходів   від  малої  до  великої  місткості з 
більшим коефіцієнтом комфортності ніж споруди на основі футбольного поля 
або легкоатлетичного ядра. На основі аналізу зарубіжного і вітчизняного 
досвіду проектування і будівництва, запропоновано перелік культурно-масових 
та спортивних заходів, які можуть проводитися на бейсбольній арені. 
Встановлено, що параметри та конфігурація  бейсбольної  арени та трибун для 
глядачів дозволяють проводити тренування  з 34-ох видів спорту. 

На основі вищевикладених положень запропоновано схему 
функціонального  зонування   культурно-спортивного  бейсбольного   
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Рис.  2. Схема функціонального зв'язку основних  груп  приміщень бейсбольної 
споруди. 
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Рис. 3. Взаємозв’язок приміщень з урахуванням головного та другорядного 
зв’язку. 
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комплексу  ( КСБК)  ( Рис. 5). Схема відображає взаємообумовлене 
розташування основних груп приміщень. Зону приміщень для спортсменів 
доречно  розташовувати у безпосередній близькості  до бейсбольної  арени, що 
забезпечить вільний доступ спортсменів на поле. Вона повинна мати 
відокремлені входи та виходи. Розташування зон технічно-побутових 
приміщень обумовлені своїм призначенням -  технічне обслуговування 
спортивної арени та зони приміщень для спортсменів.  

Таблиця  1. 

Розрахунок площі приміщень для спортсменів в залежності від типу 

бейсбольної споруди. 
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Рис. 5. Схема функціонального  зонування споруд КСБК. 
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Для універсального використання бейсбольної споруди необхідно 
передбачити допоміжні приміщення для проведення розважально-громадських 
заходів, розміщення артистів та художніх керівників. Зона обслуговуючих 
приміщень культурно-масових заходів повинна забезпечити вільний доступ 
артистів на будь-яке місце спортивної арени та мати відокремлені входи. Зона 
адміністративно-офісних приміщень може розташовуватись як відокремлено  
так і функціонально пов’язаною з  зоною обслуговуючих поміщень спортсменів 
та культурно-масових заходів. Останній варіант, на думку авторів, є доречним 
при створенні єдиного універсального блоку для обслуговування КСБК. Зона 
обслуговуючих приміщень для глядачів своїм розташуванням тяжіє до трибун. 
Розташування даної зони приміщень по периметру підтрибунного простору 
дозволить  скоротити довжину шляхів завантаження трибун. Зона 
обслуговуючих приміщень для глядачів повинна мати відокремлене 
завантаження та евакуацію для відвідувачів КСБК. Зона бейсбольної арени 
повинна мати не менше одного відокремленого в’їзду  та виїзду для пожежної 
машини та швидкої допомоги. 

Вищезазначені  рекомендації,  принципи  і  приклади  є  результатом  
науково-дослідницької та проектної роботи і,  на думку авторів,  повинні  
допомогти  проектувальнику  у  створенні  функціональної  і  об'ємно-
планувальної  структури  універсальних споруд  спеціалізованих для 
проведення бейсбольних матчів. 
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Анотація 

В статті   розкрито основні питання  щодо комплексного архітектурно-
планувального  формування  бейсбольних споруд в умовах України. 
Розроблено  класифікацію  та номенклатуру бейсбольних споруд  для України з 
урахуванням  поетапного  їх  впровадження. Визначено та розроблено основні  
принципи  формування бейсбольних споруд. Простежено пряму  залежність  і  
вплив  функціонально-типологічного  призначення  бейсбольних споруд  на  
вибір  типу  конструкцій  покриття та глядацьких трибун, надано рекомендації  
щодо  їх  застосування. Запропоновано схему  функціонального зв'язку 
основних  груп  приміщень бейсбольної споруди. 

 
Аннотация 

В статье  раскрыты основные вопросы  комплексного архитектурно-
планировочного  формирования бейсбольных сооружений в условиях Украины. 
Предложена  классификация  и номенклатура бейсбольных сооружений  для 
Украины с учетом  поэтапного  их  внедрения. Определены и разработаны 
основные  принципы  формирования бейсбольных сооружений. Прослежена 
прямая  зависимость  и влияние  функционально-типологического   назначения 
бейсбольных сооружений  на  выбор  типа  конструкций  покрытия и трибун 
для зрителей, даны рекомендации  по их применению. Предложена  схема 
функциональной взаимосвязи основных  групп  помещений бейсбольного 
сооружения. 
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УДК 332.33                                                                                            Солуха Б.В. 
 

ПРОБЛЕМНІ  ПИТАННЯ  ЗМЕНШЕННЯ  ЗАГАЗОВАНОСТІ 
ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ  МЕРЕЖІ  МІСТА  КИЄВА 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді обумовлена невпинним 

зростанням автомобільного парку м.Києва та інших міст України, що, в свою, 
чергу, викликає майже пропорційне підвищення хімічного забруднення 
територій, прилеглих до вулично-дорожньої мережі. Україна в цей час увійшла 
в «топ-10» європейських країн за обсягом автомобільного ринку. За даними 
Європейської асоціації автовиробників, український авторинок один з найбільш 
швидкозростаючих у Європі – на першому місці Латвія, на другому - Україна 
(2005). У 2004-05 рр. в Україні пройшов автомобільний бум - обсяги продажу 
нових автомобілів щороку зростали на 25 %, а у 1-ій половині 2006 р. було 
реалізовано вже понад 150 тис. нових автомобілів. У травні зростання продажу 
становило + 81 % і при цьому стримувалося лише дефіцитом автомобілів. З цих 
обсягів, у Києві автопарк збільшився на + 65 тис. од. у 2005 р. і на + 80 тис. од. 
у 2006 р. Тобто у Київ стягується майже 50 % всіх автомобілів, що придбані в 
Україні. 

 
Ділери прогнозують зростання автопродажу у 2007 р. на 25…35 %. 

Додаткові 10 % очікуються за рахунок можливого вступу до Світової 
Організації Торгівлі (СОТ), базовою вимогою якої є зниження імпортного мита 
за 25 до 10 %. За умови збереження високих темпів продажу до 2010 р. 
внутрішній ринок може дорости до 0,5 млн. продажів за рік або до $ 6 млрд. 

 
Збільшення конкуренції після зниження мита може примусити 

українських виробників перейти від великовузлового складання до 
повномасштабного виробництва, хоча на думку більшості фахівців 
організувати конкурентоздатні повномасштабні виробництва в Україні 
практично неможливо. Світові автоконцерни вже мають у Східній Європі свої 
заводи. Для великих компаній важливими є не тільки обсяги ринку чи пільги, а 
й політична стабільність та гарантії інвестицій. У 2006 р. фірми «General 
Motors», «Volkswagen», «Nissan», «PSA Group» і «Toyota» заявили про рішення 
будувати повномасштабні виробничі потужності в Росії в обмін на податкові та 
інші преференції. Компанії «DaimlerChrysler» і «Hyundai» також остаточно 
зупинили свій вибір на Росії та Чехії. З глобальних гравців авторинку рішення 
про організацію виробництва у Східній Європі не прийняли тільки «BMW 
Group», «Honda» і «Mitsubishi». Великі автоконцерни не розглядають територію 
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України як можливий майданчик для розміщення свого заводу. Зокрема, за 
твердженням керівників «Тойота Україна» вузлове складання апріорі не цікаве 
компанії «Toyota», оскільки якість автомобілів, зібраних з машинокомплектів, 
гірше від тих, які пройшли повноцінне складання на заводах Японії чи Європи. 
Створення повноцінного циклу виробництва в Україні є високовитратним і 
ризиковим, тому Україна може розраховувати лише на інвестиції китайських 
компаній, наприклад, «Chery» або «FAW». 

 
Таким чином, прогнозовано щорічне підвищення інтенсивності 

автомобільного руху в Кієві, а, разом з тим, і хімічного забруднення 
примагістральних територій. У цих умовах раціональна організація 
транспортного руху у Києві переростає у складну науково-практичну 
проблему, підходи до вирішення якої розробив колектив фахівців на чолі з 
Яковом Борисовичем Левітаном у складі «КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ 
ТРАНСПОРТУ м.Києва на період до 2020 р.» (КСТ-2020). 
 

Зв'язок проблеми із важливими науковими і практичними 
завданнями обумовлений необхідністю забезпечити транспортну доступність і, 
одночасно, прийнятний стан атмосферного повітря у містах України, особливо 
– столичному Києві. Останні дослідження і публікації, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, утворюють перелік з 
більш як тисячі публікацій різного масштабу – від звітів спеціалізованих 
організацій до статей і монографічних видань. Їх аналіз проведено у 
попередньому багатотомному звіті до КСТ-2020 [1], тоді як до остаточного 
варіанту увійшли лише формалізовані положення згідно ДБН Б.1-2-95 [2]. 
Невирішеною раніше частиною загальної проблеми, котрій присвячується 
означена стаття, є зниження забруднення атмосферного повітря на 
примагістральних територіях Києва. Формулювання цілей статті 
(постановки завдання) – визначити перелік заходів, що забезпечують 
зниження впливу автотранспортних потоків на забруднення території і, 
одночасно, відповідають принциповим положенням КСТ-2020, розробленої 
Я.Б.Левітаном. 
 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням 
отриманих наукових результатів базується на концептуальних положеннях 
Комплексної схеми розвитку транспорту м. Києва до 2020 р., визначених 
Я.Б.Левітаном. 
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Критичний для прийняття проектних рішень 
забруднювач території Києва 

 
У районах, прилеглих до автомагістралей та їх перехресть (Московська, 

Ленінградська, Бесарабська, Харківська площі, вулиці О.Теліги, Ю.Гагаріна, 
Набережно-Хрещатицька, пр. Возз'єднання, Харківське шосе, бульвари Дружби 
Народів, Л.Українки та інших) постійно спостерігаються перевищення 
максимальних з разових ГДК.мр азоту діоксиду, бенз/а/пірену, вуглецю оксиду 
тощо. При прийнятті проектних рішень слід приймати до уваги рівні 
критичного в Києві забруднювача азоту діоксиду NO2. За офіційними 
даними, навіть його середньодобові концентрації постійно перевищують 
граничнодопустимі ГДК.сд.NO2 = 0,04 мг/м3, тоді як рівні забруднення вуглецю 
оксидом (чадним газом) СО по місту Києву були менше граничної норми 
ГДК.сд.СО = 3,0 мг/м3 (рис.1). 
 

Середньорічні концентрації в м.Києві, ГДК.сд
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Рис.1. Перевищення гігієнічних норм середньорічних концентрацій С.сд 
забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м.Києва за даними 
Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) Мінекоресурсів України по 16 
стаціонарних постах, де: NO2 – азоту діоксид; СО – вуглецю оксид. 
 

ЦГО Мінекоресурсів України неодноразово оприлюднювала 
попередження щодо небезпечного перевищення вмісту азоту діоксиду NO2 в 
атмосферному повітрі м.Києва. Як правило, це спостерігається при накопиченні 
шкідливих речовин в приземному шарі повітря за несприятливих метеоумов. 
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Забруднення приземного шару атмосферного повітря 
критичним забруднювачем NO2  

на відстані 7,5 м від брівки проїжджої частини 
 

Оцінка забруднення проїжджої частини (рис.2) в існуючому стані була 
визначена розрахунковим шляхом залежно від визначених КСТ-2020 
інтенсивностей руху легкового, вантажного і пасажирського транспорту за 
методикою [3]. 
 

 
 

Рис.2. Рівень забруднення примагістральної території Києва азоту 
діоксидом NO2 на відстані 7,5 м від брівки проїжджої частини. Ширина 
діаграми відповідає рівню забруднення. Стрілками показано перспективне 
продовження Великої Окружної дороги мостами на Лівобережжя. 
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На діаграмі чітко простежується асиметрія вулично-дорожньої мережі 
міста – основні транспортні потоки і, відповідно забруднення, зосереджені на 
Правобережжі. Надто завантажені Московський і Південний мости, які 
потребують регламентних ремонтів. У разі закриття хоча б одного з мостів, 
порушиться і так не дуже стабільний зв'язок з Лівобережжям. Звідси витікає 
однозначна необхідність добудови Подільського мостового переходу (ПМП), 
яка визначена вже в кількох послідовних КСТ та генпланах міста. 

 
У цілому вулично-дорожня мережа Києва відноситься до концентрично-

радіального типу, але вона незамкнута. Ще не добудовані Мала Кільцева 
(МКД) і Велика Окружна ((ВОД)) дороги. Завдяки ПМП виникає можливість 
створити внутрішнє по відношенню до МКД кільце, що значно покращить 
умови руху і знизить загазованість центра міста. Замкнути ВОД можно лише 
шляхом будівництва двох нових мостів – північного в зоні греблі Київської 
ГЕС і південного поблизу с.Вишеньки. Їх необхідність чітко простежується на 
діаграмі забруднення (рис.2) і вони подані КСТ-2020 як пріоритетні. 
 

З огляду на незапланове будівництво нового Дарницького мосту слід 
зауважити, що лишнім він не буде, хоча і не такий потрібний як три базові. 
Мостів у Києві категорично не вистачає. Наприклад, лише на острові Сіте в 
Парижі майже поряд розташовані 11 мостів. На протилежність цьому в усьому 
Києві мостів значно менше, але все ж серед громадськості виявилися 
супротивники будівництва ПМП при абсолютно спокійному відношенні до 
будівництва Дарницького.. Проти ПМП виступала відносно невелика група 
людей, які мали поступитися своїми садовими ділянками заради вирішення 
міської транспортної проблеми і отримати замість них інші. Однак частина 
«садоводів» намагалася отримати замість маленької ділянки з халупкою 
повноцінну міську квартиру. У цій боротьбі за власні інтереси проти 
загальноміських виразно проявляється спроба проголосити себе захисниками 
природи  - “екопатріотами” і прикритися відповідними лозунгами. 
 
 У перспективі потрібно, щоби жирні линії діаграми (рис.2), які 
відповідають високому рівню забруднення перемістилися на периферію, тоді як 
центр міста повинен очиститися від викидів автотранспорту. Головним 
безапеляційним містобудівним і екологічним заходом Я.Б.Левітан вважав 
будівництво нових північного і південного мостів (продовження ВОД) та 
ПМП. Крім того, Я.Б.Левітан пропонував низку додаткових містобудівних 
заходів, особливо підкреслюючи, що вони ефективні лише в комплексі. У 
цілому досягнення балансу території м.Києва по азоту двоокису NO2 можливо 
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лише за рахунок комплексу містобудівних і технологічних заходів: завершення 
концентрично-радіальної структури вулично-дорожньої мережі; будівництва 
дворівневих розв’язок транспортних потоків, а також транспортних і 
пішохідних потоків; збільшення норм зелених насаджень на території 
комплексної зеленої зони (КЗЗ Києва) до 1300 м2/жителя; введення жорсткого 
нормативу озеленення транспортних об'єктів; влаштування газозахисних 
суцільних екранів у комплексі з зеленими смугами-екранами у місцях, де 
відсутні інженерні мережі, а також рядів рекламних щитів-екранів і 
комерційних кіосків-екранів над інженерними мережами в комплексі з 
фільтруючими зеленими насадженнями (смугами, куртинами) в місцях, які 
вільні від інженерних мереж (естетично оформлені рекламні щити-екрани і комерційні 
кіоски-екрани слід встановлювати за дозволом місцевих органів влади з умовою їх 
демонтажу при необхідності доступу до інженерних мереж); обладнання автомобілів 
нейтралізаторами NO2, застосування гібридних бензоелектромобілів.  
 
 

Обмеження зони руху транзитного транспорту 
 
 

За відсутністю замкнутої Великої окружної дороги (ВОД) більша частини 
транзитного транспорту перетинає Київ по внутрішнім магістралям. Витрати 
безпосередньо на введення заборони транзитного руху обмежуються 
виділенням коштів на встановлення дорожних знаків і, можливо, деяких видів 
огороджень.  Зокрема, заборонено рух вантажного транспорту в межах зони, 
яка обмежена Набережним шосе, б. Д.Народів, вулицями Горького, 
Жилянською, Дмитриївською, Глибочицькою, В.Н.Валом, Хрещатицькою. 
Транзитний транспорт проходить по Великій Окружній дорозі (на частині 
Правобережжя), вул. Заболотного, Столичному шосе, пр-ту Бажана, 
Харківському шосе, пр-ту Ю.Гагаріна, Броварському пр-ту, вул. 
Братиславській, пр-ту Ватутіна, Московському пр-ту (пр-т Червоних козаків), 
вул. Богатирській, вул. Полярній та Новій дорозі (подовженні ВОД). Ці ділянки 
(крім ВОД) - щільно населені райони міста, де рух вантажного транспорту 
недоцільний за екологічними чинниками. 
 

У міському дорожньому русі м.Києва щодня бере участь біля 100 тис. 
транзитних автомобілів. На деяких ділянках вулично-дорожньої мережі міста 
частка транзитного транспорту доходить до 70 %. Заборона руху транзитного 
(крізного) транспорту у центральних районах міста залежно від його структури 
може обумовити зниження хімічного забруднення в 2…3 рази (100 / 30) та 
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зменшення шуму від 5 (10 lg 100 / 30) до 15 дБА. Транзитний рух по кільцевим 
магістралям навколо центру зменшує загазованість центру в 2…3 рази, шум на 
1…2 дБА, а транзитний рух по кільцевим магістралям навколо міста зменшує 
загазованість міських примагістральних територій в 1,5…2,0 рази, шум на 1…2 
дБА. Рух вантажного транспорту по спецперегонах зменшує шум на 3…5 дБА. 
Тільки за рахунок будівництва повного кільця ВОД прогнозується 
зниження захворюваності дитячого населення Кієва на 29,7...35,1 %, що 
буде відчутно для населення і має викликати позитивний соціальний 
резонанс. Всі ці фактори визначають нагальну необхідність завершення 
концентрично-радіальної структури вулично-дорожньої мережі згідно вимогам 
відділу транспорту АТ «Київпроект», очолюваного Б.Я.Левітаном. 
 

 
Екологічна ефективність автоматичних систем 

керування дорожнім рухом (АСКДР) 
 

Технічна ефективність систем координованого руху визначається 
коефіцієнтом Еф.тех = (N.о – N.ост) / N.о, де: N.о – інтенсивність руху в 1-му 
напрямку через перехрестя, прив.од/год; N.ост – кількість приведених 
транспортних одиниць, які зупинялися перед перехрестям у цьому напрямку, 
прив.од/год. Координація вважається придатною, якщо Еф.тех > 0,8, тобто 
кількість транспортних одиниць у черзі перед перехрестям становить менше 0,2 
N.о у кожному напрямку.  
 

На жаль, екологічну ефективність АСКДР досі оцінювали за рівнем СО, з 
чого у 1980-х рр. було зроблено висновок про її однозначну доцільність. 
Наприклад, ще при дослідженнях АСКДР «Місто» (Алма-Ата, Мінськ, Харків) 
та ТСКУ-3М маса викидів СО зменшилася на 2,3…17,0 %, а їх концентрація на 
примагістральній території – на 8,0…25,0 %. Перевірка на інші іегредієнти 
викидів не проводилася, хоча добре відомо, що при маневрах на перехресті 
викидається більше СО і СхНу, тоді як із збільшенням швидкості руху більшає 
викид критичного NO2. Тому зменшення викидів СО при частковому усуненні 
маневрів перед світлофорами абсолютно закономірно, але не визначає дійсну 
ситуацію. Вплив АСКДР на загазованість примагістральної території 
залежить від швидкості руху, відстані між перехрестями, часу маневрів перед 
світлофорами і низки інших факторів. У центрі міста АСКДР з Еф.тех > 0,8 
обумовлює зниження концентрації СО, СхНу і С на 5…30 %, проте критична 
концентрація NO2 може підвищитися на 3…10 % (крім того, шум).  

 

258 Містобудування та територіальне планування



 

 

Таким чином, в екологічному аспекті кожну лінію АСКДР слід ретельно 
прораховувати. Міська влада, за поданням І.Салія збирається інвестувати 
АСКДР, але, далеко не очевидно, куди доцільніше вкладати кошти – в АСКДР, 
чи в дуже ефективні підземні пішохідні переходи. Пропозиції І.Салія можуть 
привести до невірного розподілу коштів на реконструкцію доріг. Для коректної 
оцінки впливу АСКДР на хімічне забруднення примагістральної території в 
кожному конкретному випадку треба вирішувати багатофакторну задачу, що 
забезпечує картографічна «Система Оцінки Впливу на Навколишнє 
Середовище» (СОВНС). 

«СОВНС» дозволяє створити підсистему «АСКДР-еко» контролю впливу 
вулично-дорожньої мережі міста на стан атмосферного повітря в зоні житлової 
забудови і природних комплексів, яка забезпечуватиме побудову оперативних 
експрес-карт забруднення найбільш напружених ділянок вулично-
дорожньої мережі міста для прийняття управлінських рішень. І-ша пуско-
налагоджувальна черга АСКДР-еко має бути заснована на автоматичних 
вимірах інтенсивності руху автоторанспорту стандартними датчиками. На цій 
основі, кожні 10…20 хв поновлюватиметься екологічна карта. ІІ-га черга 
АСКДР-еко має бути заснована на автоматичних вимірах безпосередньо 
забруднення атмосферного повітря в локальних точках найбільш напружених 
ділянок вулично-дорожньої мережі. Ці дані перераховуються в екологічну 
карту забруднення всього вузла з прилеглою житловою забудовою. 
 
 

Капітальний ремонт та реконструкція проїжджої частини 
 

За досвідом капремонтів та реконструкції проїжджої частини численних 
об'єктів Києва, що призводило до деякого підвищення швидкості руху, загальні 
валові викиди знижуються у середньому на 6 % (особливо викиди СО, СхНу, С, 
NO2). Підвищення рівня шуму при цьому, як правило, незначне і не 
сприймається жителями. Розширення проїжджої частини призводить до 
одночасного зниження хімичного забруднення і шуму. Капітальний ремонт та 
реконструкція однорівневих проїздів на площах міста завжди може 
розглядатися як містобудівний захід екологічної спрямованості з 
середньою ефективністю щодо зниження викидів по валу біля 9 % (по 
критичному інгредієнту NO2 - біля 10 %). 

Наприклад, проведений на Московській площі м.Києва капітальний 
ремонт проїздів дещо поліпшив екологічну ситуацію порівняно з існуючим 
станом за рахунок реорганізації руху – часткового усунення маневрів 
автотранспорту. Зона забруднення зменшилася й трохи відсунулася від 
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житлової та громадської забудови. Середня добова концентрація С.сд 
знизилася: NO2 на 7...24 %, Pb – на 3...24 %, СО, СхНу і С – до 16 %. Рівень 
шуму L.А.екв впав на 0,6 дБА, що не відчувається жителями. Капремонт не дав 
такого ефекту, який могла б дати запроектована в 1990-х рр. розв’язка в 2-х 
рівнях, що забезпечувала зниження забруднення щонайменше в 2 рази. 
 
 

Екологічна ефективність будівництва пішохідних переходів 
 
 Затримка перед світлофором у зоні пішохідного переходу є дуже 
критичною в екологічному відношенні. Порівняно з вільним пробігом, 
підземний пішохідний перехід обумовлює зниження рівня забруднення на 
відстані 30 м від брівки: NO2 – в 1,5...2,0 рази; С – в 5...7 разів; СО, СхНу – в 
10...14 разів (рис.3). 

 
Рис.3.  Зменшення рівня й 

площі зони середнього добового 
забруднення примагістральної 
території азоту діоксидом NO2 за 
рахунок будівництва 3-х 
підземних пішохідних переходів 
по вул. Довженка біля ст.м. 
Шулявська (гіп Є.Л.Литвинов). 

Понаднормативний рівень 
забруднення перемістився від 
житлової забудови до проїжджої 
частини. Розширення зони 
забруднення в нижній частини 
обумовлено потужним впливом 
проспекту Перемоги. 
 

Таким чином, будівництво підземних пішохідних переходів є 
екологічним заходом. 
 
 

Екологічна ефективність автотранспортних розв'язок 
 

Збільшення пропускної здатності шляхом розмежування каналів руху 
(введення додаткових смуг тощо), підвищення швидкості руху або іншими 
засобами, навіть без додаткових повітряохоронних заходів, найчастіше 
призводить до зниження концентрації CO, СхНу і NO2 та максимального шуму 
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L.А.мак, але при неадекватній конструкції розв'язки не виключено підвищення  
концентрації NO2 і еквівалентного рівня шуму L.А.екв. Транспортні розв’язки 
в 2-х рівнях слід розглядати як містобудівний захід екологічної 
спрямованості, що забезпечує зниження маси викидів біля 45 % (по NO2 – 
біля 18 %). 

Рекомендується звернути особливу увагу на будівництво естакад, як 
екологічно спрямований містобудівний захід на наднормативно забрудненій 
території житлової забудови. Крім очевидних переваг для руху автотранспорту, 
естакада дозволяє в 4...15 разів зменьшити рівень забруднення 
атмосферного повітря, практично ліквідувати вплив на гідрологічний режим і, 
врешті решт, дозволити людині вільно пересуватися по поверхні землі. Рух 
автотранспорту по естакаді супроводжується як зменшенням маси викидів 
за рахунок усунення маневрів, так і їх додатковим розсіюванням за 
рахунок підйому джерела над поверхнею землі. За рахунок збільшення 
швидкості руху на естакаді суттєво змінюються структура викидів. При 
раціонально сконструйованій естакаді санітарні норми забезпечуються 
при інтенсивності до 10 тис. од/год, тобто забезпечуються з запасом у всіх 
можливих випадках. 

 
Хоча з екологічної точки зору найбільш придатні естакади, творча думка 

архітекторів схиляється до більш естетичних тунелів. В умовах Києва, 
безперечно, необхідно поєднання естакад через урочища і тунелів через 
пагорби. До таких проектних рішень особливо тяжіє центр міста. Наприклад, 
дуже привабливо провести тунель від Бессарабки до площі Перемоги, що 
відразу розвантажить б. Т.Шевченка.  

Утім ефективний в екологічному відношенні тунель досить трудно 
запроектувати. Введення транспорту у підземний простір пов'язане з 
необхідністю вентиляції тунелів, що обумовлює плями забруднення біля 
отворів з підвищення концентрації в 5…30 разів. Крім того, нормативи 
вентиляції тунелів виконані з урахуванням тепловиділення та СО, тоді як 
критичним є викид NO2. Якщо ж ураховувати NO2, то вимоги до кратності 
повітряобміну суттєво зростають. У місті тунелі проектуються з прорізами, що 
дозволяє частково уникнути проблем вентиляції. При цьому утворюється 
лінійний ряд дискретних площинних джерел викидів з рівнем забруднення 
дещо вищим, ніж на примагістральній території відповідної наземної 
магістралі. Однак, таке проектне рішення не завжди придатне. 

 
Прикладом ефектного застосування тунелю є ідея Я.Б.Левітана щодо 

підземного проколу у напрямку «вул.Хрещатик - вул.В.Васильківська» з 
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відгалудженням до Нового Проїзду. Тунельна розв’язка в 2 рівнях 
відокремлює основні транспортні потоки «Хрещатик - В.Васильківська» і «б. 
Т.Шевченко - Басейна». На карті-схемі надані середні добові оцінки  
забруднення С.сд.NO2 до і після реконструкції (рис.4). 

В усій зоні впливу реконструкції об’єкта знижуються в кілька разів 
максимальна разова С.мр і середня добова С.сд концентрації пріоритетних 
речовин-забруднювачів NO2, CO, CxHy та інших. В окремих зонах житлової й 
громадської забудови прогнозується зниження до 7,8 разів. Шумовий вплив 
після реконструкції практично не змінюється. 
 

 
Рис.4. Екологічні 

переваги ідеї Якова 
.Борисовича Левітана 
щодо проколу тунелем на 
Бессарабській площі під 
проїздом “б. Т.Шевченка 
– вул. Басейна” 
 

Значне зниження концентрації забруднювачів у разі реалізації ідеї 
Б.Я.Левітана обумовлено специфічним перетином потоків на Бессарабській 
площі. Як правило, будівництво тунелей забезпечує зниження рівня 
забруднення від автотранспорту в 1.2…1.4 рази. 
 
 

Екологічні характеристики автостоянок та паркінгів 
 

Самі по собі стоянки легкового автотранспорту практично безпечні в 
екологічному відношенні і еквівалентні автотранспортному потоку 
інтенсивністю до 100 од/год. Проте суттєвий негативний вплив обумовлюють 
автомобілі, що полишені вздовж проїжджої частини й утворюють перепони 
інтенсивному транспортному потоку. Фактично при цьому зменшується 
кількість смуг і швидкість руху, що суттєво впливає на загазованість. Міська 
влада намагається вирішити це питання шляхом застосування евакуаторів. 
Утім, на думку Л.М.Черновецького, основні заходи слід спрямовувати на 
“гаманець” водія, а не на приниження його гідності. У своєму виступі мер 
запропонував значно підвищити штрафи за неправильну парковку, а знімання 
номерів, блокаду колес та евакуатори застосовувати лише в разі крайньої 
необхідності (07.06.2005). 
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Додаткові норми планування території Києва 
 

Рішення щодо будівництва транспортних об'єктів часто приймається 
волюнтариські за індивідуальними уподобаннями чиновників. З екологічних 
позицій до «Правил забудови Києва» слід було б ввести конкретні кількісні 
норми: кількість підземних пішохідних переходів, в залежності від 
інтенсивності руху автотранспорту і пішохідних потоків; обов’язковість 
будівництва транспортних розв’язок в 2-х і більше рівнях при перевищенні 
певної інтенсивності руху по транспортному вузлу; кількісні критерії 
прийняття рішень про будівництво естакад і/або тунелів; кількість машино-
місць на відкритих автостоянках, що потребує будівництва очисних споруд 
поверхневих вод; норми влаштування екрануючих і фільтруючих захисних 
споруд вздовж І-го ешелону забудови магістральних вулиць регульованого і 
безперервного руху з урахуванням міських інженерних мереж.  
 
 

Нові транспортні засоби – гібридні автомобілі 
 

Містобудівні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки вулично-
дорожньої мережі повинні поєднуватися з технологічними, що стосуються 
модифікації транспортних засобів. Як раз у 2000-х рр. відбувається 
кардинальний перехід до принципово нових в екологічному видношенні 
гібридних автомобілів. Це питання доцільно розглянути, оскільки перехід на 
гібриди значно змінює екологічну ситуацію і впливає на інфраструктуру міста. 
 

Електротранспорт 1990-х рр. 
 
Основною перевагою електротранспорту є практична відсутність 

хімічних викидів при русі в «корках» на електротязі, що докорінно 
ліквідує проблему загазованості міських вулиць. Крім того, в електромоторі 
відсутній зворотно-поступальний рух, що є основним джерелом шуму ДВЗ.  

 
Основними недоліками електромобілів у 1990-х рр. вважалися обмежена 

швидкість руху, досить висока вартість електробатарей і необхідність їхньої 
заміни після 50…100 тис. км пробігу. Використання електромобілів 
стримується необхідністю перебудови всієї транспортної інфраструктури 
(заправні станції тощо), витратами електроенергії для зарядки батарей та 
дефіцитними матеріалами для їхнього масового виготовлення.  
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Електротранспорт споживає електроенергію, вироблення якої в свою 
чергу потребує палива (вугіль, паливний мазут, газ, ядерне паливо) або 
гідроресурсів. У перерахунку на пасажиро*км руху електротранспорту 
необхідно було спалити в 3,0...3,5 рази більше рідинного палива, ніж автобус. 
Наприклад, тролейбуси мали середні питомі витрати енергоресурсів 0.32 
кг/т*км, тоді як автобуси - до 0.1 кг/т*км. Орієнтовно, для перевезення тієї ж 
кількості пасажирів на електротранспорті у 1990-х рр. необхідно було 
спалити втричі більше палива. 
 

Трамвайний рейковий шлях забирає частину корисної площі проїжджої 
частини, що зменшує її пропускну здатність. Це обумовлює додаткові викиди 
автотранспорту (NO2, CО, СхНу). При відсутності підземних пішохідних 
переходів кожна зупинка трамваю потребує затримки всього транспортного 
потоку з одного чи відразу двох боків, що супроводжується додатковими 
викидами автотранспортного потоку (CО, СхНу). 
 

Таким чином, за рахунок електротранспорту збільшуються викиди на 
регіональному рівні, але завдяки високим (60...120 м) трубам ТЕЦ і ТЕС 
забруднювачі (NO2, CО) розподіляються по великій площі. Лише у найгіршому 
випадку використання на ГРЕС неякісного вугілля (наприклад, Трипільська 
ГРЕС), регіональне забруднення за рахунок вироблення електроенергії для 
міського електротранспорту може наближатися до локального забруднення 
примагістальної території автобусом ( уперерахунку викидів на пасажиро*км). 
Для Києва такі розрахунки на регіональному рівні не проводяться у зв’язку з 
невизначеністю джерел електропостачання в єдиній системі. За екологічними 
критеріями застосування електротранспорту кардинально покращує 
ситуацію лише при умові вироблення електроенергії на АЕС. 
 

У колишньому СРСР мали місце практичні спроби використання 
електромобілів. Зокрема, у 1980-х рр. на території 34-го комбінату 
«Главмосавтотрансу» діяла вантажна електромобільна ділянка з 25 машинами 
Ульянівського автозаводу, що виїжджали щодня на вулиці Москви. У Ризі на 
заводі мікроавтобусів "РАФ" була виготовлена перша промислова партія 
пасажирських мікроелектроавтобусів, з'явилася експериментальна модель 
електромобілей «ВАЗ». Перероблений в електромобіль «УАЗ» потребував 22 
свинцевих акумулятори, які потрібно було досить часто замінювати.  

 
«Перебудова» і наступний розвал СРСР спричинили тотальне відставання 

Сходу перед Заходом у розробленні перспективних моделей електромобілів. 
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Саме на початку 1990-х рр. було запропоновано низку ідей, яка знайшла 
впровадження лише в експеріментальних зразках. Програма Держкомітету по 
науці та техніці «Автомобіль 2000 року» не дала наслідків, оскільки мізерно 
фінансувалася. Розробленням електромобілів займалися лише ентузіасти. 
Наприклад, у Московському автомеханічному інституті було зроблено модель 
автокара. що за рахунок однієї зарядки звичайних конденсаторів перевозив 
вантаж 40 кг на відстань 1 км (1990). Аматори розробили геліовеломобіль, що 
розвивав швидкість 40 км/год (Зеленоград, 1990), існувала діюча 
повномасштабна модель електромобіля на сонячних батареях міжгалузевого 
об'єднання «Квантемп» (1990). Але у цей час в США вже проводилися 
міжнародні гонки 32 електромобілів-сонячників на 2,6 тис. км з Флориди до 
Мічигану (09.07.1990). Відставання СРСР у галузі електромобілебудування 
неминуче поглиблювалося. 
 

Порівняння авто- і електротранспорта за ступенем забруднення 
середовища у розрізі 1990-х рр: 
 

- у перерахунку на первинне джерело енергії з урахуванням усіх 
енерговитрат в системі, к.к.д. електромобіля був приблизно той же, що і 
звичайного бензинового, тобто питомі витрати енергії в кДж/км були 
приблизно однакові; у дизелях передових фірм “Каммінс” (США), “Камацу” 
(Японія), “Вольво”, “Сканія” (Швеція), “Даймлер-Бенц”, “Ман” (ФРГ) питомі 
витрати дизпалива знизилися до 0,2 кг/кВт*год, тоді як питомі витрати 
енергоресурсів міського електротранспорту становили 0,32 кг/т*км; 
 

- капітальні витрати на виробництво електромобілів виявилися значно 
нижчі витрат на будівництво заводів по виробництву рідкого палива з 
кам’яного вугілля і нафтових сланців; при використанні електромобілів в 
еквіваленті були необхідні 2,0...2,5 кг кам’яного вугілля, так само як і для 
заміни 1 л нафти або для виробництва відповідної кількості синтетичного 
рідкого палива; 
 

 - при використанні свинцево-кислотних акумуляторних батарей масою 
550...700 кг досягалися показники: запас ходу 160 км; загальна вага 1500...1600 
кг; споживання електроенергії з мережі 0,2 кВт/км; вартість пробігу гібридних 
електромобілів з маховиками 0,04 $/км, електромобілів – 0,06 $/км.  
 

На початку 2000-х рр. на Заході відбувся очікуваний технологічний 
ривок. Були розроблені комбіновані схеми гібридних моторів, що включають 
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двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) малої потужності, електрогенератор, 
акумуляторну батарею й тяговий електродвигун. У цьому випадку двигун 
внутрішнього згоряння працює в постійному режимі, виділяючи мінімальну 
кількість токсичних продуктів, або зовсім не працює на малій швидкості та у 
«корках». Від батарей не потрібно великої ємності, оскільки вони постійно 
підзаряжаються. Такий електромобіль має прийнятні техніко-економічні 
характеристики й може служити одним з варіантів заміни иснуючих 
транспортних засобів у містах. Ставка на розвиток двигунів-гібридів виявилася 
значно перспективнішою за проектування потужних та економічних дизельних 
двигунів, а постійне зростання популярності гібридів зумовили як їхня 
економічність, так і мода. 
 

Електромобіли розроблялися одночасно в кількох країнах Європи. 
Серійне виробництво міських службових електромобілів «Елеттра» на основі 
модифікациї машини «Панда» намагалися налагодити заводи «ФІАТ». 
Свинцевий акумулятор розміщувався під заднім сидінням і забезпечував 
швидкість до 70 км/год при дальності руху лише 70 км. Підзарядка від 
звичайної розетки тривала 8 годин. Утім коштувала «Елеттра» 25 млн. лір -  
вдвічі дорожче «Панди» з ДВЗ. У 1990-х рр. в Англії експлатувалося біля 40 
тис. службових електромобілів (електрокарів) для майже безшумної вранішньої 
доставки жителям свіжих продуктів. Так само, в США вже діяло біля 12 центрів 
по обслуговуванню електромобілів, середня вартість яких тоді становила 
близько $ 15 тис.  
 

На першій міжнародній виставці електромобілей (Чікаго, 1977) Японія 
продемонструвала модель з двома акумуляторами – для потужного старту і 
стабільного режиму руху. Лідером у створенні автомобілів майбутнього 
вважалася «Toyota», яка з 1997 р. випускала електро-бензиновий «Prius». У 
2005 р. собівартість одного гібрида була вища за традиційного автомобіля 
майже на $ 4,5 тис.. Проте виробники вважали, що за рахунок збільшення 
обсягів виробництва ціни на гібридні автомобілі можна буде суттєво знизити. 
За прогнозами аналітиків, до 2010 р. у світі продаватиметься вже близько 
мільйона гібридних машин.  Розроблено гібридний флагманський седан Lexus 
LF-Sh (Hybrid Synergy Drive), який оснащено бензиновим двигуном V8 і 
електромотором. Фірма «Lexus» показала у Франкфурті спортивний седан CS 
450h, який готувався до масового продажу у 2006 р. Це другий гібрид у 
модельній лінійці Lexus після позашляховика RX і перший у світі 
задньопривідний гібридний автомобіль. У новій силовій установці поєднуються 
бензиновий двигун V6 об'ємом 3,5 л і електричний мотор на постійних 
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магнітах, що забезпечує загальну потужність більш ніж 300 кінських сил. 
Модель CS 450h (3,5 л) розганяється до 100 км/год менш ніж за 6 с. При цьому 
витрати пального залишається на рівні автомобіля, оснащеного звичайним 
двигуном об'ємом 2,0 л. Дещо детальніше розглянемо популярний серійний 
гібрид Lexus RX 400h (h - гібрид). 
 

Гібридний Lexus RX 400h 
 

Концерн «Toyota», що серійно випускав Lexus RX400, озброїв свій SUV 
гібридною тягою. Було здійснено пробіг зі сходу на захід США (5800 км), якій 
мав виявити переваги та недоліки автомобіля з гібридним бензо-електричним 
двигуном Lexus RX400h (табл.1). У «корках» гібрид майже безшумно 
рухається на передній електричній тязі, а бензиновий V6 палива не споживає. 
При значному прискоренні включається V6 потужністю 211 к.с., шума від 
якого практично не відчувають ні пасажири, ні перехожі. При повному 
навантаженні або пробуксовці передніх коліс включається задній 
електродвигун потужністю 50 кВт, що встановлений безпосередньо на 
диференціалі. 
  

Таблиця 1
  Технічні дані Lexus RX300 і гібрида Lexus RX400h 

Технічні дані RX300 Lexus RX400h 
двигун бензиновий V6 V6 + 2 електромотори 
робочий об'єм, см3 2995 3311
потужність сумарна, кВт (к.с.) 150 (204) 200 (272)
витрати палива, л/100 км 16,9 / 9,4 / 12,2 9,1 / 7,6 / 8,1
розгон 0...100 км/год, сек 9,0 7,6
швидкість макс., км/год 200 200
вага, кг 2 200 2 440
ціна, € 58 000 49 750

 
При м'якому розгоні з місця і пішохідній швидкості автомобіль 

приводиться в дію переднім електричним двигуном 2 (рис.5). При сильнішому 
натисканні на газ, швидко і без ривка запускається бензиновий агрегат 1. При 
повному використанні потужності і при пробуксовці додатково працює задній 
електромотор 3. Обидва електричних агрегати разом, як на старті, так і при 
русі, дають великий обертальний момент 485 Нм. Загальний обертальний 
момент – 750 Нм. Генератор функціонує також як стартер для бензинового 
двигуна V6. Розподіл моменту на «передок» здійснюється як через планетарну 
передачу (5), так і через редуктор (4) генератора (6). Генератор потужністю до 
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109 кВт заряджає 30 нікель-кадмієвих акумуляторних модулів (8) під заднім 
сидінням. При натисканні на педаль гальма генератор працює як динамо-
машина і додатково заряджає акумулятори автомобіля. Його магнітне поле 
створює високий опір, гальмуючи автомобіль, тоді як звичайна гідромеханічна 
система гальмування використовується тільки в екстремальних ситуаціях. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. Гібридна система Lexus RX 400h, що включає бензиновий V6, 
генератор і два електричних приводних агрегати, взаємодія яких регулюється 
електроникою, де: 1 - 3,3 л бензиновий V6 потужністю 211 к.с.; 2 – передній 
електромотор; 3 – задній електромотор 55 кВт; 4 – редуктор генератора; 5 – 
планетарна передача; 6 – багатофункціональний генератор на 109 кВт, стартер 
для V6 і гальмівна система; 7 – центральний блок управління; 8 – 30 нікель-
кадмієвих акумуляторних модулів. 

 
Гібриди 2000-х рр. 

 
Проведено порівняльний тест Lexus RX400h (272 к.с.; € 49,75 тис.) з 

Lexus RX (218 к.с.; € 61,5 тис) та аналогічними дизельними конкурентами: 
європейськими SUV BMW X5 3.0d (218 к.с.; € 60...70 тис.), Mercedes ML 320 
GDI (224 к.с.; € 64...70 тис), VW Touareg V6 TDI (225 л.с.; € 57...51,5 тис.), а 

1 - безиновий 
двигун 

2 – електро- 
двигун 

3 – електро- 
двигун 

4 – редуктор 
генератора 

5 – планетарна 
передача 

6 – генератор-
стартер- 
гальмо 

7 – блок 
управління 

8 – акумулятор 
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також американським Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (218 к.с.; € 46,7...51,5). 
Тестові дані показують, що гібридний привід не поступається, а в прискоренні і 
при обгонах навіть випереджає дизельних конкурентів. На трасах Lexus 
RX400h виявився на 30 % економічніший, ніж американські SUV з 8-
циліндровими двигунами. У діапазоні швидкостей 40...80 км/год RX400h за 
витратами пального легко конкурує з дизельними та 8-циліндровими SUV. 
Винятково чиста гібридна система Lexus принципово відрізняється від 
дизельних машин в умовах руху по місту, особливо від Jeep Grand Cherokee, 
який не має сажевого фільтра і димить. Гібридний Lexus RX 400h навіть на 
просторах США проявив задатки до економічної їзди, хоча на американських 
“хайвеях” гібрид не переважає дизельний Mercedes ML 320 GDI. В Європі з її 
вічними міськими «корками» рівень токсичності вихлопу гібрида виявився 
мінімальним серед усіх марок. 

 
В останні роки гібриди почали упевнено завойовувати авторинок. Фірма 

«Audi» презентувала у Франкфурті свій перший позашляховик - величезний 
джип Q7 на сім місць, на який крім звичайного атмосферника об'ємом 4,2 л та 
турбодизеля об'ємом 4,2 л передбачено встановлювати гібридний двигун. 
Компанії «DaimlerCrysler», «BMW» i «General Motors» створили рівноправний 
альянс для розробки та виробництва в США електро-бензинових автомобілів. В 
основі їх майбутнього двигуна-гібрида лежить концепція «трьох моторів» - 
двох електричних і ДВЗ. Основною тенденцією Женевського автошоу-2006 
була економія пального та зменшення токсичності вихлопу двигунів. Близько 
десятка американських, японських і європейських автоконцернів представили 
на виставці бензиново-електричні (Японія) і дизель-електричні (Франція) 
гібриди, моделі з газовими та суперекономічними бензиновими й дизельними 
двигунами. Фірма «Lexus» успішно продає в Європі свій бензиново-
електричний позашляховик RX400h і презентувала нову гібридну модель седан 
CS450h. Прем'єр-міністр Японії Дзюнъїтіро Коідзумі розрекламував 8-колесний 
електромобіль “Eliica”, на якому їздив на роботу. За свідченням голови уряду, 
машина дуже зручна, працює без збоїв і здатна рухатися зі швидкістю до 370 
км/год. Французька група «PSA» продемонструвала моделі Citroen C4 і Peugeot 
307CC Hybrid з концептуальними дизель-електричними двигунами. Такі моделі 
економічніші за звичайні дизелі на 25 % - середня витрата пального становить 
близько 3,5 л на 100 км. Європейський виробник планує запустити серійне 
виробництво таких двигунів до 2010 р. До серії готується гібридний (дизель + 
два електромотори) Mercury-Benz S-класу загальною потужністю 300 к.с., що 
витрачає лише 0,07 л/км дизпалива. 
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Пройшло малозрозуміле повідомлення, що фірми «VW», «Mercvedes» та 
«BMW» розробили нові бензинові двигуни з технологією прямого 
вприскування пального і дизельні двигуни із сажовими фільтрами, які за 
економічністю й екологічністю впритул наближаються до гібридних. 
Інформація надто оптимістична і не відповідає дійсності, оскільки питання 
щодо екологічності таких двигунів залишається нез'ясованим. Викиди сажі C і 
зараз не грають суттєвої ролі на міських вулицях, тоді як критичні викиди азоту 
діоксиду NO2 у двигунах прямого вприску можуть стати ще більшими за 
рахунок повного спалювання органіки при високих температурах. 
 

Конкуренцію бензиново-електричним автомобілям можуть створити 
воднево-електричні, які фактично також відносяться до категорії 
електромобілів. На сучасному технологічному рівні, використання водню Н2 у 
якості палива перспективно лише при наявності дешевої електроенергії для 
його електролізу з води. У гібридному варанті застосовується бензиновий, 
дизельний чи водневий двигун. В екологічному відношенні водневий гібрид 
зберігає чистоту як в режимі швидкого руху по автотрасі, так і в місті.  

Відбувся стрімкий перехід від досліджень до виробництва. Компанія 
«Masterflex» (ФРН) почала з виготовлення унікальних мотовелосипедів, що 
працювали на паливних водневих елементах (потужністю 250 Вт), метал-
гідридах і водні. Витрати водню становили 0,38 г/км пробігу. Надалі компанія 
планувала випускати аналогічні автомобілі. Досліджуються три основні засоби 
акумуляції водню в автомобілі: у газоподібній фазі під тиском, у рідинному 
вигляді при –253 оС та у хімічних з'єднаннях з гідридами металів. Фірма 
«Mazda» представила авто, що працює як на бензиновому, так і на водневому 
паливі, в комбінації з електродвигуном. Фірма «BMW», разом з Дослідницьким 
і випробувальним центром аеро- і космонавтики (Штутгарт, ФРГ) також 
побудувала експериментальну модель BMW 7451 на рідинному водні та 
бензині (1987). На північноамериканському автошоу у Детройті «NAIAS-2005» 
демонструвалися екологічно чисті електромобілі GM Sequel з паливними 
елементами на водні, які розганялися до 100 км/год за 10 с і рухалися із 
швидкістю ло 145 км/год. На одній заправці долалося 480 км. З'явився 
автомобіль з гібридним двигуном (дизель + електромотор) Mercury Meta One, 
розрахований на дизельне та рослинне біопаливо. Очікується серійний випуск 
гібридного пасажирського транспорта. 
 

Масова поява гібридів на українському ринку неминуча. У найближчі 
роки відбудуться відповідні зміни міської інфраструктури, які перш за усе 
торкнуться системи автозаправних станції (АЗС), станцій технічного 
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обслуговування (СТО) та електромереж. Як витікає з вищеподаних матеріалів 
підзарядка гібридів можлива у побутових умовах, що може різко змінити 
добовий режим електропостачання міста. Зникне необхідність у впровадженні 
численних газо- і шумозахісних заходів, які викликають певні проблеми у 
архітекторів. Наприклад, експертні управління вимагають обов'язково виводити 
викиди з підземних паркінгів на дах багатоповерхової будівлі. Виїзд і заїзд 
гібридів на електротязі знімає це питання. Відомо, що рівень транспортного 
шуму у Києві перевищує норми для І-го ешелону житлової забудови до 15 дБА 
і вище. Газо- і шумозахісні герметичні вікна вимагають примусової вентиляції 
приміщень чистим повітрям, що, здебільшого, проблемно. Майже безшумний 
рух гібридів по вулицях на електродвигунах призведе до нормалізації хімічного 
та акустичного забруднення житлової забудови, що дозволить тримати вікна 
відкритими навіть у годину «пік».  

 
Всі ці зміни відбудуться поступово, незалежно від лобі вітчизняного та 

російського автопрому й намірів українського чиновництва. Чим більше 
гібридів купуватиме вже досить заможне населення, тим краще буде 
екологічний стан міст України. Однак промисловість України може прискорити 
цей процес, тим більше, що знакові для країни галузі (металургія, цукрове 
виробництво тощо) явно занепадають. Із збільшенням кількості гібридів 
виникає можливість поступового переходу від системи спільних підприємств їх 
обслуговування до серійного випуску, наприклад, запорозьких гібридів.. 

 
З екологічних міркувань Україні доцільно ліквідувати мито на гібридні 

автомобілі, що поступово призвело б до зниження забруднення вулично-
дорожньої мережі міст. Замість цього, Мінпромполітики лобіювало збереження 
пільг для автопрому – впроваджено 25 % мито на імпортні автомобілі (2006 р.). 
Умови вступу до СОТ передбачають мито не вище 10 %. Зі вступом до СОТ 
Кабмін бажав би зберегти за собою право на запровадження 15 % мита на 
наступні 5 років. Песимістичні експерти прогнозують збереження такого мита 
на імпортні автомобілі найближчі 10 років. 
 

Зважаючи на вкрай поганий екологічний стан вулично-дорожньої 
мережі Києва і користуючись положеннями Закону про столицю, доцільно 
було б добитися для міста статусу «Спеціальної економічної зони» (СЕЗ) 
або «Території пріоритетного розвитку» (ТПР) з безмитним ввезенням 
гібридних автомобілів. Це давало б Києву 30…40 тис. од/рік екологічно 
чистих автомобілів і через 3…4 роки хімічне забруднення центру міста 
знизилося би вдвічі. Задля створення в Україні певної «моди» на гібриди можна 
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було б піти навіть на забезпечення ними столичних і республіканських 
чиновників.  

 
Поки що конкурентно неспроможна автомобільна промисловість України 

на початку ХХІ ст. має рідкісний шанс – спрямувати чималий науково-
технічний потенціал на розроблення і випуск українського гібрида і відразу 
вийти на передові рубежі. Екологічні переваги створення такої галузі для міст 
України очевидні. Саме з огляду на «наступ» гібридів фірми «General Motors», 
«Volkswagen», «Nissan», «PSA Group», «Toyota» «DaimlerChrysler» і «Hyundai» 
заявили про рішення будувати повномасштабні виробничі потужності в Росії, 
на просторах якої ринок морально застарілої, але дещо дешевшої продукції, 
збережеться ще довго. Щільно заселена Україна має відразу переходити до 
екологічно чистих гібридів. 

 
Висновки з даного дослідження в цілому позитивні щодо можливості 

нормалізації хімічного забруднення примагістральних територій Києва, 
хоча в умовах загальної нестабільності реалізація низки запропонованих 
організаційних заходів вкрай утруднена. 
 

Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є оптимізація 
рішень щодо зниження хімічного і шумового забруднення, оскільки в ряді 
випадків вони протилежні. Наприклад, значущим заходом щодо зниження 
хімічного забруднення є підвищення швидкості руху автомашин, але при цьому 
підвищується рівень зашумленості І-го ешелону житлової забудови. Її 
екранування практично неможливе, оскільки можливості влаштування екранів 
на примагістральній території обмежують міські комунальні мережі, а також це 
неприйнятно за естетичними чинниками. Ефективним заходом є влаштування 
багатоярусних вулиць, естакад і тунелів, як це робиться в США та Європі, 
Характерним прикладом є проект реконструкції центра Філадельфії, 
розроблений комісією Мітчелла й Бекона ще у 1950-60-х рр. Така перебудова 
міських вулиць потребує детального обгрунтування, значного часу і великих 
коштів. У майбутньому вимоги дещо послабляться за рахунок появи гібридів, 
але в Києві достатньо магістралей, де вони будуть проноситися на бензиновій 
тязі із супутнім хімічним та акустичним забрудненням. Тоді більшість 
проблемних питань екологічного спрямування буде відноситися не до 
перевантаженої «електромобільної» мережі центру, а до периферійних районів 
Києва. 
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Анотація 
 

На основи «КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ТРАНСПОРТУ м. Києва на період 
до 2020 р.», розробленої колективом фахівців на чолі з Яковом Борисовичем 
Левітаном, розглянуті містобудівні та технологічні заходи щодо нормалізації 
екологічного стану вулично-дорожньої мережі Києва. Особлива увага 
приділяється ідеям та пропозиціям Я.Б.Левітана, реалізація яких конче 
необхідна Києву, але у зв'язку з загальною економічною кризою в Україні не 
фінансується у повному обсязі. Разом з тим, констатовано кардинальний 
технологічний стрибок у автомобілебудуванні, який у найближчі роки внесе 
зміни у міську інфраструктуру. 
 
 

Аннотация 
 
На основе «КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ТРАНСПОРТА г.Киева на период 

до 2020 г.», разработанной коллективом специалистов во главе с Яковом 
Борисовичем Левитаном, рассмотрены градостроительные и технологические 
мероприятия, направленные на нормализацию экологического состояния 
улично-дорожной сети Киева. Особое внимание придается идеям и 
предложениям Я.Б.Левитана, реализация которых настоятельно необходима 
Киеву, но в связи с общим экономическим кризисом в Украине не 
финансируется в полном объеме. Вместе с тем, констатирован кардинальный 
скачок в автомобилестроении, который в ближайшие годы внесет изменения в 
городскую инфраструктуру. 
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УДК 711.5                                                                                             І.В.Стародуб  
 

МІСТОБУДІВЕЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ  
МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

 
Стійкість та безпека функціонування транспортного комплексу міста є 

однією з головних задач при розробці стратегії розвитку населеного пункту. 
Відсутність потенційних можливостей зміни характеристик вулично-дорожньої 
мережі чи умов організації руху по ній при зростаючих транспортних 
навантаженнях стримує, насамперед, темпи економічного розвитку міста. В 
цьому контексті, важливими стають процеси виявлення проблемних ділянок 
вулично-дорожньої мережі та пошуку можливих резервів для забезпечення 
адекватності роботи транспортної інфраструктури. 
Сучасні тенденції реконструкції вулично-дорожніх мереж досліджені в 

роботах Левітана Я.Б., Дьоміна М.М., Рейцена Є.О., Осетріна М.М. [5], 
Михайлова О.Ю., Головних І.М [1]. Рекомендації з покращення транспортного 
обслуговування населення значних міст пропонують Кірзнер Ю.С., Зенгбуш 
М.В. [4], Стрельніков О.І. [6]. Для об’єктивної оцінки темпів розвитку 
транспортного комплексу держави вцілому, варто розглянути сучасні умови та 
характер роботи вулично-дорожньої інфраструктури великих міст та визначити 
шляхи й варіанти їх покращення. 
Методи виявлення проблемних ділянок вулично-дорожньої мережі 

грунтуються на визначені структури переміщень, виходячи з існуючих чи 
прогнозованих рівнів розвитку транспортної інфраструктури, соціально-
економічних характеристик населення міста, містобудівельних параметрів та 
техніко-економічних властивостей транспортних переміщень. 
Комплексне дослідження умов руху на вулично-дорожній мережі міста Рівне 

2001-2005 років було проведено в наступному варіанті: 
- досліджено завантаження 23 основних вузлів вулично-дорожньої мережі 
міста; 

- оцінено завантаження основних маршрутів руху по місту більш ніж у 90 
перерізах вулично-дорожньої мережі; 

- опитано мешканців міста на предмет якості роботи вулично-дорожньої 
мережі; 

- опитано пасажирів на зупинках громадського пасажирського транспорту 
про мету поїздки, маршрути руху та тривалість поїздки; 

- зібрано дані по інтенсивності та щільності пішохідних потоків у місцях їх 
найбільшої концентрації. 
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За результатами обробки та аналізу матеріалів дослідження зроблені наступні 
загальні висновки: 

- існуюча класифікація вулиць і доріг міста Рівне за категоріями не 
відповідає вимогам нових умов руху, що характеризуються зростаючими 
фактичними навантаженнями на вулично-дорожню мережу; 

- вузли вулично-дорожньої мережі, сумарне транспортне навантаження 
яких не відповідає регламентованим значенням ДБН В.2.3-5-2001, 
знаходяться в центральній та серединній частині міста; наявність їх, як 
виключення, на периферії міста пояснюється неправильною організацією 
руху у вузлі; 

- інтенсивність руху транспортних засобів на 68,96% протяжності вулично-
дорожньої мережі не відповідає регламентованим значенням ДБН В.2.3-
5-2001; 

- затори, що постійно виникають, призводять до перерозподілу потоків 
транспорту на житлові вулиці і внутрішньоквартальні території, які 
непристосовані для їх перепуску; 

- в нових районах масової житлової забудови низька щільність вуличної 
мережі місцевого значення, відсутні житлові вулиці; 

- інтенсивність використання основних елементів мережі перевищує 
допустиме значення на 10-55%; 

- відносна інтенсивність використання центру міста вища ніж інших 
елементів основної мережі; центр міста перевантажений; 

- аналіз швидкісних параметрів свідчить про високу величину затримок 
потоку; в центральній частині міста вона у 1,8-2 рази більша ніж у 
серединній; 

- кількість транспортних засобів, що рухаються по всій вулично-дорожній 
мережі Рівного в денний міжпіковий період складає близько 6-7% парку 
зареєстрованих у місті транспортних засобів, а затори в мережі міста 
виникають вже при 10-15% рухомого парку; 

- очікувана кількість транспортних засобів, тимчасово припаркованих 
протягом дня поза місцями постійного зберігання по всьому місту – 
близько 11% зареєстрованого парку; в центрі міста – близько 27% від усіх 
припаркованих (понад 160 транспортних засобів на 1 км мережі), що в 5 
разів більше середньої щільності тимчасового паркування по місту; 

- вулично-дорожня мережа міста нерозвинена, організація та умови руху 
зумовлюють додаткові перепробіги; 

- у складі рухомого транспортного потоку продовжує зменшуватися частка 
вантажного транспорту, при рості частки легкового; 
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- за даними анкетного дослідження відбулося збільшення у порівнянні з 
1985 та 1990 роками дальності поїздки, добового пробігу, а витрати часу 
на трудову поїздку змінилися на 10-20% за рахунок перезавантаження 
вулично-дорожньої мережі в години „пік”; відбулося зниження розвитку 
масового транспорту; 

- за результатами обробки 521 анкети опитування мешканців міста, 
отримано оцінку якості роботи вулично-дорожньої мережі; 59% 
респондентів незадоволені функціонуванням вулично-дорожньої мережі; 

- величини пішохідного потоку на тротуарах магістральних вулиць 
нерівномірні впродовж дня та тижня; в серединній та периферійній 
частинах міста година „пік” припадає на ранкові години, в центральній – 
на денний та вечірній час; 

- виявлено високий рівень аварійності та забруднення навколишнього 
середовища по вулично-дорожній мережі. 

Такі проблеми транспортних систем великих міст України пов’язані з 
наступними обставинами: 

- різкий ріст кількості міського автомобільного парку, число приватних 
легкових автомобілів росте геометричними темпами; 

- неконтрольоване використання приватних автомобілів; 
- низька провізна здатність легкового автомобіля й неефективність 
використання у зв’язку з цим пропускної здатності вулиць (на 1 
пасажира, що користується легковим автомобілем, необхідно в 20-40 
разів більше площі, ніж при перевезенні засобами масового 
пасажирського транспорту [2,3]); 

- підвищення мобільності населення; 
- вичерпування перепускних можливостей дорожніх мереж міста, що 
проектувалися в епоху масового користування громадським транспортом; 

- низький технічний стан та невідповідність конструктивних параметрів 
більшості експлуатованих автомобілів міжнародному рівню; 

- недоліки в системі організації, управління та контролю за рухом 
транспорту й пішоходів; 

Результати аналізу підтверджують актуальність проведення робіт по 
вдосконаленню умов руху на транспортних магістралях і в окремих локальних 
вузлах та необхідність системної координації цих робіт у рамках розробки 
комплексної транспортної схеми організації руху та його учасників на вулично-
дорожній мережі Рівного.  
Рівне гостро потребує інтенсифікації використання існуючої вулично-

дорожньої мережі шляхом оптимізації дорожнього руху сучасними засобами та 
методами, які включають у себе комплекс управлінських, планувальних, 
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організаційних та інженерно-технічних заходів, у відповідності до сучасних 
містобудівельних вимог. 
При збереженні щільності міської забудови Рівного та темпів зростання 

неконтрольованої автомобілізації, у 2007 році питома щільність автомобілів на 
1 км2 площі міста може перевищити 1417 одиниць. За цих умов, вулично-
дорожня мережа потребує підвищення пропускної здатності вузлів, перехресть, 
ділянок (в середньому по місту у 1,5-2 рази) через реконструкцію існуючої 
дорожньої мережі, зміни конфігурації та маршрутів дублюючих магістралей 
(Ст.Бандери, Кіквідзе, Хмільна, Чорновола, Кн.Ольги, Набережна, пр.Миру, 
Міцкевича), розвитку автомагістралей в центрі міста, прилеглих до нього 
територіях, будівництва розв’язок здатних розвантажити центральну частину 
міста (розв’язки на майдані Незалежності, перетинанні вулиць Ст.Бандери-
В.Чорновола, Д.Галицького-Київська і інші), збільшення мережі районних та 
житлових вулиць, будівництва транспортної магістралі у південно-північному 
напрямку, переважно вздовж залізниці, з безперервним рухом транспорту по 2 
смугам в кожному напрямку, перетинаннями в різних рівнях з усіма вулицями, 
дорогами, пішохідними переходами, з розвиненою інфраструктурою і високою 
перепускною здатністю. 
Центр Рівного – найпотужніший район притяжіння транспортних потоків у 

першу чергу зіткнувся з проблемами транспортних заторів та екологічної 
безпеки. Через високу привабливість для цільових поїздок, його 
багатофункціональну завантаженість не порівняти із завантаженістю інших 
зональних центрів. Окрім того, у зв’язку з історично сформованою в Рівному 
лінійною структурою вулично-дорожньої мережі, центр міста інтенсивно 
використовується транзитними транспортними потоками. 
Соціальна, економічна, політична й історична значимість міського центру 

потребує першочергового прийняття захисних заходів проти негативних 
наслідків прискореної автомобілізації суспільства. 
Завантаження центру міста можна зменшити, застосувавши планувальні 

заходи, що направлені на зниження його привабливості в якості пункту 
цільового призначення поїздок та скорочення транзитних транспортних потоків 
через центр міста. 
Покращення організації руху транспорту в центральній частині міста та 

оптимізація управління транспортними потоками на вулично-дорожній мережі 
сприятиме підвищенню її пропускної здатності й зниженню затримок 
транспорту перед перехрестями на 20-25%. 
Серед заходів, що попереджують та обмежують використання приватних 

автомобілів при поїздках у центр міста, перевагу слід надати системі „park-and-
ride”. Park-and-ride – метод організації дорожнього руху, що передбачає 
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паркування автомобіля на, так званій, затримуючій автостоянці, що 
безпосередньо наближена до великих пасажирських пересадочних вузлів та 
безтранспортної зони, із паралельним введенням заходів економічного 
стимулювання здійснення подальшої поїздки водія в центр міста на 
громадському пасажирському транспорті [7]. 
Генпланом слід передбачити комплексний взаємопов’язаний розвиток усіх 

видів транспорту для забезпечення максимуму зручностей населенню. Масові 
його види повинні зберегти пріоритет, для індивідуального транспорту слід 
ввести ряд обмежувальних заходів. Основою єдиної системи міського 
транспорту повинні залишатися тролейбус та автобус. 
Причини стимулювання розвитку громадських транспортних систем, 

полягають у тому, що даний спосіб пересування пасажирів має ряд супутніх 
переваг, які значно перевищують витрати на його безпосередню експлуатацію. 
Концентрація пасажирів у громадському транспорті зменшує потоки приватних 
автомобілів, що веде до ефектів в області екології повітряного басейну міста, 
зменшує ймовірність заторів, витрати на ремонт і реконструкцію дорожньої 
мережі [2]. 
Необхідно принципово покращити стан і якість дорожнього покриття через 

зміну технічної політики в проектуванні та будівництві міських вулиць і доріг. 
Основні напрямки вдосконалення організації дорожнього руху (табл. 1) слід 

здійснювати диференційовано як для територіальних зон міста (центральна, 
серединна, периферійна) так і за тривалістю прогнозованих часових періодів 
(короткотривалий період – до 2010 року, середньотривалий – до 2015 та 
довготривалий – розрахунковий строк генерального плану м. Рівне). 
В результаті аналізу транспортної системи великого міста було: 

- встановлено містобудівельні вимоги до сучасного міського руху; 
- виявлено можливі резерви для забезпечення адекватного функціонування 
мережі; 

- запропоновано та класифіковано заходи по організації руху міського 
транспорту. 

Подальші дослідження слід проводити у напрямку пошуку найбільш 
ефективних заходів із зниження завантаженості вулично-дорожньої мережі на 
основі аналізу різних варіантів із використанням імітаційного моделювання. 
Причому, вибір оптимального варіанта вирішення транспортної проблеми міста 
повинен грунтуватися не лише на техніко-економічному їх порівнянні, оскільки 
головну роль у цьому випадку відіграють не економічні показники, а комплекс 
архітектурно-будівельних, історичних та інших соціально значимих факторів. 
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АНОТАЦІЯ 

 
На прикладі м. Рівне досліджено умови функціонування вулично-дорожньої 

мережі, встановлено містобудівельні вимоги до сучасного міського руху. 
Виявлено можливі резерви для забезпечення адекватного функціонування 
мережі великого міста. Запропоновано та класифіковано заходи по організації 
руху міського транспорту.  
 

АННОТАЦИЯ 
 

На примере г. Ровно исследованы условия функционирования улично-
дорожной сети, установлены градостроительные требования к современному 
городскому движению. Выявлены возможные резервы для обеспечения 
адекватного функционирования сети большого города. Предложены и 
классифицированы мероприятия по организации движения городского 
транспорта. 

280 Містобудування та територіальне планування



 
 

 

УДК 725.8 ÷ 711.4.011(075.8)                                                             Сысойлов Н.В. 
 

ОБ ИЕРАРХИИ «НАСЕЛЕНИЯ» В РАМКАХ ЭВОЛЮЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕМОЭКОСИСТЕМ 

 
• • •  

 

                                 

 
 

«Безумовно, при проектуванні і прогнозуванні 
розвитку архітектурних демоекосистем різних 
рівнів цілісності можливе ще більш детальне 
членування компонентів системи, при цьому 
необхідно строго дотримуватись відповідності 
того або іншого просторового елемента рівневій 
ієрархії даної системи ... Так, наприклад, коли 
приймається рішення на рівні системи населених 
місць, то інформація про міста, що входять у цю 
систему, має самий узагальнений вид і не 
торкається сугубо внутрішніх міських проблем: 
місто в цьому випадку виступає у виді своєрідної 
«точки»-“пуансона” – з визначеним складом 
загальних характеристик, необхідних для 
рішення поставленої задачі, і які враховуються 
при формуванні регіональної структури» … 

Г.І. Лаврик,
дійсн. член УАА, докт. арх., проф.

 
 

 

• • •  
 
Общая постановка проблемы, актуальность исследований. Изучение 

законов естественного функционирования и развития искусственных 
экологических систем населения (демоэкосистем – по Г.И. Лаврику [3-4] и др.) 
относится к числу первоочередных задач и проблем современной 
архитектурно-градостроительной теории и практики {[1-5] и др.}. В основу 
представленных исследований положена существующая – общепринятая – 
«лавриковская» 7-уровневая схема (с “0” по “+VI”) иерархии архитектурных 
демоэкосистем, обобщение которой до уровня земной демоэкосистемы ЗДЭС – 
дает 13 иерархических уровней (подробнее – см. Вып.24 этого издания):  
 

(Max.) –VI; –V; –IV; –III; –II; –I;  0;  +I; +II; +III; +IV; +V; +VI (Min.),     (1) 
 
среди которых:  один  обособленный, обобщающий (он же – максимальный «–
VI» уровень ЗДЭС «Объединенная Генеральная схема расселения в рамках 
структуры Земли») и двенадцать – ему иерархически соподчиненных, среди 
которых два обособленных: один срединный нулевой “0” (по Г.И. Лаврику – 
нулевой уровень «Генеральная схема расселения страны») и один 
минимальный “ + VI ” (элементарная, монофункциональная архитектурная 
система). 
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При этом – демоэкосистема  Д ± N  любого (±N)-го уровня, где N={0; ± I; ± II; 
± III; ± IV; ±V; ±VI}, обобщенно может быть представлена [… что было 
показано в предыдущей работе автора: «Обобщенная иерархия архитектурных 
демоэкосистем», см. Вып.24] как простая 2-параметрическая регулярная 
поверхность  Д ± N.(Н ± N; С ± N) с параметрами: «Население Н ± N »  и «Среда С ± N» 

демоэкосистемы (±N)-го уровня… , – что является важным с 
методологической точки зрения, поскольку позволяет промоделировать 
(«прокрутить», проследить…) основные этапы зарождения, становления, 
расцвета, прогресса и регресса (вплоть до Апокалипсиса в рамках ЗДЭС!) 
искусственных экологических систем населения – демоэкосистем… 

Изложение основного материала. Расширив понятие (±N)-го уровня 
архитектурной демоэкосистемы типа Д = Д (Н; С) до максимального уровня «–
VI» в рамках проявления структуры земной демоэкосистемы ЗДЭС, – 
правомерно возникает вопрос: возможно ли – в принципе! – подобное 
отображение 13-уровневой иерархичности на каждый из формообразующих 
демоэкосистемных компонентов-параметров – «Население Н» и «Среда С» [в 
рамках рассматриваемой структуры Д = Д (Н; С)]?.. 

То, что демоэкосистемную «Среду С» можно (хотя бы – «условно»!) 
«структурировать» в рамках 13 указанных выше уровней – не вызывает 
сомнения… Но справедлива ли (вообще – возможна ли?..) подобная 13-
уровневая градация в рамках рассмотрения Человечества как единого 
функционального организма [основная цель исследования!..], в частности, – с 
точки зрения его пространственно-временной градации ПВГ?.. 

…Из множества «возможных» точек зрения (сказочно-легендарные, 
мифологические, теософические и т.п. – не рассматриваем!) – явным образом 
выделяются два противоположных градиента:  

• Дарвиновский подход к проблеме; 
• Канонизированный (Ветхозаветный Библейский) подход, 

которые и рассмотрим ниже [основная задача!..] – с позиций формирования и 
проявления указанной выше 13-уровневой иерархической «лестницы» 
соподчинения архитектурных демоэкосистем, «построенной» в рамках 
проявления иерархической структуры уровня «земной демоэкосистемы 
ЗДЭС»… 

I. Дарвиновский подход к проблеме. Избегая «частностей», – отметим 
главное: априорно постулируется тот факт, что «физическая оболочка» 
Человека претерпевает существенные «функционально-конструктивные» 
изменения в процессе эволюционного развития Человечества (см. рис.1): от 
человека «выпрямленного» – до человека «современного»… 
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Если это действительно так, то естественно возникает следующий вопрос, 
касающийся «дальнейшей судьбы» эволюционного развития человека. 
Существует ли продолжение представленной на рис.1 [(а)-(ж)]-
последовательности, например: з, и, к, л, м, н - ...?  

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ Ч.ДАРВИНА) 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Основные этапы эволюции человека (по Р. Заллингеру): 
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а – человек выпрямленный (жил приблизительно 1 млн. и более – по некоторым данным до 
5,5 млн. – лет назад); б – человек, которого ряд ученых считают наиболее ранним 
представителем человека современного вида (жил приблизительно 250 тыс. лет назад); в – 
человек, который жил у реки Соло (приблизительно 150 тыс. – 35 тыс. лет назад); г – 
родезийский человек (давность: 150 тыс. – 35 тыс. лет); д – неандертальский человек (жил 
приблизительно 150 тыс. – 35 тыс. лет назад: в Европе, Африке, на Среднем и Ближнем 
Востоке…); е – человек из Кро-Маньона, Верхней пещеры и Боскопа (кроманьонец – жил 
приблизительно 35-40 тыс. лет назад); ж – современный человек. 

Возможно, в таком плане:  
• з – человек «урбанизированный» (по В.А. Тимохину, докт. арх., 

проф. КНУСА) 
или, – что одно и то же!, – человек единого рекреационного пространства “R” в 
рамках земной демоэкосистемы ЗДЭС (напомним, – см. Вып.24, – что 
ближайшая первоочередная цель Человечества – создать единое 
рекреационное пространство “R” на уровне земной демоэкосистемы ЗДЭС, 
что соответствует «стадии осознания» Человечества себя как единого – 
рекреационно {территориально, климатически и т.п.} нерасчлененного, единого 
и неделимого – организма).  

Тогда, опираясь на возможность [P, S, R, K]- градации структуры 
«Населения Н» –  

• как единого функционального организма, единого 
«мотивирующего» звена демоэкосистемы (основного «звена-мотиватора» 
функционирования и поведения любой без исключения демоэкосистемы 
– по В.А. Лефевру и Г.И. Лаврику) – 

• в контексте пространственно-функциональных ПФГ и 
пространственно-временных ПВГ градаций  

• и в рамках обоснованного предположения докт. арх., проф. 
Г.И.Лаврика, что любой без исключения демоэкосистеме присущи четыре 
– и только четыре! – типа процессов: рекреационного “R”, 
производственного “P” (здесь условно-обобщенно определенного как 
«производственно-экономического»), социального “S” и 
коммуникационного “K” градиентов, – 

имеем четыре [P, S, R, K]-уровня (более точно в порядке «реализации»: четыре 
[R, P, S, K]-уровня) возможного продолжения рассматриваемой [(а)-(ж)]-
последовательности (представленной на рис.1); + два над-уровня: один 
обобщающий – духовный уровень “D” (или “NOO”) и один – абсолютный или 
«идеализированный» уровень “I” (предельный абсолют, идеальный предел 
развития, наивысший уровень иерархии)… 

Итак, в соответствии с принятыми ([P, S, R, K]–, ПВГ [пространственно-
временными]–, ПФГ [пространственно-функциональными])– градациями, 
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имеем естественное продолжение представленной на рис.1 [(а)-(ж)]-
последовательности эволюционного развития человека:  

• ж – современный человек (условно примем за нулевой «0», 
исходный – срединный! – уровень иерархии); 

• з – человек единого рекреационного пространства “R” в рамках 
структуры земной демоэкосистемы ЗДЭС (условно примем за минус 
первый уровень «–I» в общей иерархии или: первый уровень 
«надстройки» над исходным «базисом»); 

• и – человек единого производственно-экономического “P” 
пространства в рамках структуры ЗДЭС (условно примем за минус 
второй уровень «–II» в общей иерархии или: второй уровень 
«надстройки»),  

• к – человек единого социального пространства “S” в рамках 
структуры ЗДЭС (условно примем за минус третий уровень «–III» в 
общей иерархии или: третий уровень «надстройки»);  

• л – человек единого коммуникационного пространства “K” в 
рамках структуры ЗДЭС (условно примем за минус четвертый уровень «–
IV» в общей иерархии или: четвертый уровень «надстройки»),  

• м – человек единого духовного пространства «D» или “NOO” 
(«духовный человек», “NOO”-человек…) в рамках структуры земной 
демоэкосистемы ЗДЭС и выше (условно примем за минус пятый уровень 
«–V» в общей иерархии или: пятый уровень «надстройки»); [здесь 
“NOO” – “Ноосфера” Земли – “сфера разумная” по акад. 
В.И.Вернадскому; “Ноосфера” – Душа земной демоэкосистемы ЗДЭС; см. 
также 2 статьи автора о Ноосфере – в Вып.22 этого издания];  

• н – Идеальный человек (как представитель единого идеального 
[«идеализированного»] пространства «I»), сверхчеловек, человек со 
«сверх-возможностями», «супер-человек» в различных аспектах 
проявления {в канонизированном варианте – Божественный Человек} 
(условно примем за минус шестой уровень «–VI» в общей иерархии или: 
шестой, максимальный уровень «надстройки»). 

Иными словами, имеем следующую иерархическую структуру населения [в 
рамках исходного «базиса» (2b) и последующей «надстройки» (2а)]: 

 
0 –I –II –III –IV –V –VI Над- 

стройка ж з и к л м н 
(2а)

 
0 +I +II +III +IV +V +VI 

Базис 
ж е д г в б а 

,       (2b)
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что соответствует единой универсальной иерархической последовательности 
 

(Max.) –VI; –V; –IV; –III; –II; –I;  0;  +I; +II; +III; +IV; +V; +VI  (Min.),     (3) 
 
полностью совпадающей со структурой (1), ранее полученной в рамках 
построения иерархии архитектурных демоэкосистем [см. в Вып.24: 
«Обобщенная иерархия архитектурных демоэкосистем», структура (5)]. 

II. Канонизированный (Ветхозаветный Библейский) подход к проблеме. 
Изначально созданный «по образу и подобию» Божьему [«И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему…» (Быт. 1, 26)], 
человек канонизируется («фиксируется») в своем первоначальном физическом 
воплощении [«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел 
их…» (Быт. 3, 21)], т.е. изначально априорно утверждается (канонизируется), 
что человеческое тело {«одежды кожаные»} в процессе эволюции не 
претерпевает существенных изменений (ибо создан человек «по образу и 
подобию»…), а лишь – «приспосабливается» к изменяющимся природным 
условиям («поверхностные», «косметические» изменения «физической 
оболочки»: пигментация с варьируемым диапазоном цвета кожи – от очень 
светлого до очень темного; разрез глаз – от широко «раскрытого» до 
максимально «прищуренного»; возраст – от 900 лет и на порядок ниже; рост, 
полнота; вес и т.п.)…  

В противовес физической («плотской») оболочке, изначально 
«законсервированной» в своем глобально-конструктивном развитии, – 
существенному изменению подлежит духовная сущность человека:  

• от человека «перво-греховного», изначально «греховного» 
[грехопадение Адама и Евы – низший, минимальный уровень 
иерархии: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги…» 
(Быт. 3, 7)] –  

• до человека «безгреховного», свободного от людских («плотских») 
пороков – наивысший, максимальный уровень иерархии [в идеале – 
Божественный Человек: «Побеждающий наследует все, и буду ему 
Богом, и он будет мне сыном…» (Апок. 21, 7)];  

• от человека смертного [«… ибо прах ты, и в прах возвратишься…» 
(Быт. 3, 19)] –  

• до человека бессмертного [«…И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже…» (Апок. 21, 4)]. 

Таким образом – фиксируется два противоположных «опорных» элемента 
«Max. – Min.» в иерархической градационной шкале «Население Н» в рамках 

286 Містобудування та територіальне планування



 
 

 

структурной иерархии архитектурных демоэкосистем. И между этими двумя 
«крайними» позициями – «посредине»! – «фиксируется» нулевой уровень «0» 
отсчета, идентифицируемый с этапом развития «человека современного». Но 
чтобы дойти до этого этапа (в рамках всего Человечества – «дорасти»), 
необходимо было пройти целый ряд «стадий осознания» Человечества себя как 
представителя дискретно ограниченного, фрагментарно локализованного 
пространства эволюционно формирующейся демоэкосистемы. Только после 
чего – можно «пройти» и все последующие «стадии»: в качестве полноправного 
представителя единого (обобщенного) пространства земной демоэкосистемы 
ЗДЭС... А поскольку любой без исключения демоэкосистеме – любого 
иерархического уровня (по Г.И. Лаврику) – присущи четыре, и только четыре, 
типа процессов [производственного «P», социального «S», рекреационного «R» 
и коммуникационного «K» градиентов], то – и фрагментарно локализованное, и 
единое обобщенное – пространство демоэкосистемы в рамках ЗДЭС также 
должно формироваться в контексте производственного «P», социального «S», 
рекреационного «R» и коммуникационного «K» градиентов своего проявления 
и отождествления. 

Иными словами, для того чтобы выйти на «нулевой» – срединный! – 
современный уровень своего развития, Человечеству: 

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  нужно было создать, прежде всего, дискретно ограниченное, 
фрагментарно локализованное идеальное «I» («идеализированное») 
пространство на уровне земной демоэкосистемы ЗДЭС или любой из ее 
подсистем [стадия дискретного «идеализированного» роста и осознания 
Человечества себя как дискретно ограниченного, фрагментарно 
локализованного идеального, идеализированного – выделенного «над всем 
сотворенным» – организма]:  
o «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы 
возделывать его и хранить его…» (Быт. 2,15); «И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
всякими животными…» (Быт. 1,28); «И сказал змей жене: нет, не умрете. Но 
знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло…» (Быт. 3,5);  
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло…» 
(Быт. 3, 22); «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу…» (Быт. 9, 3);  

⇓ ⇓ ⇓  
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⇓ ⇓ ⇓  
o o o  а после этого – создать дискретно ограниченное, фрагментарно 
локализованное духовное пространство «D» на уровне земной 
демоэкосистемы ЗДЭС или любой из ее подсистем [стадия дискретного 
«духовного роста» и осознания Человечества себя как дискретно 
ограниченного, фрагментарно локализованного «духовного организма»]: 
o  «…И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от 
земли…» (Быт. 4, 10); «…как зелень травную даю вам все. Только плоти с 
душею ее, с кровию ее, не ешьте…» (Быт. 9, 3-4);  

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  а после этого – создать дискретно ограниченное, фрагментарно 
локализованное коммуникационное пространство «K» (под 
«коммуникацией» подразумевается перенос энергии, информации, вещества – 
по Г.И. Лаврику) на уровне земной демоэкосистемы ЗДЭС или любой из ее 
подсистем [стадия дискретного «коммуникационного» роста и осознания 
Человечества себя как дискретно ограниченного, фрагментарно 
локализованного, но коммуникационно неразрывного и неразделимого 
организма – по принципу «сообщающихся сосудов» с дискретным набором 
«жидкостей»]:  
o «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле…» 
(Быт.9,7); «И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес; и 
сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт. 11, 4);  

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  а после этого – создать дискретно ограниченное, фрагментарно 
локализованное социальное пространство «S» на уровне земной 
демоэкосистемы ЗДЭС или любой из ее подсистем [стадия дискретного 
«социального» роста и осознания Человечества себя как дискретно 
ограниченного, фрагментарно локализованного иерархического социального 
организма]: «…Вот родословие Сима: Сим был ста лет, и родил Арфаксада… 
Фарра жил семьдесят лет, и родил Аврама» (Быт. 11,10-32); «И Я произведу от 
тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое» (Быт.12,2);  

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  а после этого – создать дискретно ограниченное, фрагментарно 
локализованное производственно-экономическое пространство «P» на 
уровне земной демоэкосистемы ЗДЭС или любой из ее подсистем [стадия 
дискретного – «индивидуалистического» – «производственно-экономического» 
роста и осознания Человечества себя как дискретно ограниченного, 
фрагментарно локализованного «производственно-экономического 
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организма»]: «…И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет, пожить 
там, потому что усилился голод в земле той…» (Быт. 12,10);  
o «И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота 
Лотова; и Хананеи и Ферези жили тогда в той земле…» (Быт. 13, 7);  

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  а после этого – создать дискретно ограниченное, фрагментарно 
локализованное рекреационное пространство «R» на уровне земной 
демоэкосистемы ЗДЭС или любой из ее подсистем [стадия осознания 
Человечества себя как дискретно ограниченного, фрагментарно 
локализованного – рекреационно {территориально, климатически и т.п.} 
расчлененного – организма]:  
o «Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я 
направо; а если ты направо, то я налево…» (Быт. 13, 9); «Встань, пройди по 
земле сей в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам ее…» (Быт. 13,17) … 

Таким образом – формируется канонизированно-эволюционная иерархия 
человечества в виде «последовательности» (от «дискретного» – к «общему»):  

 
o o o  А – человек дискретно ограниченного, фрагментарно локализованного 
идеального («идеализированного») пространства «I» («Рай» – «сад 
Эдемский» как локализированное место в «Раю»), первый Идеальный человек 
(поселен в саду Эдемском…), ставший первым Не-Идеальным человеком 
(изгнан из сада Эдемского...); изначальный перво-греховный человек {в 
канонизированном варианте – Адам и Ева, совершившие первое грехопадение; 
затем их сын – Каин, убивший брата, и т.д. – по «возрастающей»…} [условно 
примем за плюс шестой уровень «+VI» в общей иерархии или: шестой уровень 
иерархического «базиса»; минимальный уровень – как с точки зрения иерархии, 
так и с количественной – не качественной (!) – точки зрения «содеянного 
греха»]; 

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  Б – человек дискретно ограниченного, фрагментарно локализованного 
духовного пространства «D» или “NOO” в рамках земной демоэкосистемы 
ЗДЭС и выше [условно примем за плюс пятый уровень «+V» в общей иерархии 
или: пятый уровень иерархического «базиса»];  

⇓ ⇓ ⇓  
o o oВ – человек дискретно ограниченного, фрагментарно локализованного 
коммуникационного пространства “K” в рамках структуры ЗДЭС [условно 
примем за плюс четвертый уровень «+IV» в общей иерархии или: четвертый 
уровень иерархического «базиса»]; 
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⇓ ⇓ ⇓  
Г – человек дискретно ограниченного, фрагментарно локализованного 
социального пространства “S” в рамках структуры ЗДЭС [условно примем за 
плюс третий уровень «+III» в общей иерархии или: третий уровень 
иерархического «базиса»];  

⇓ ⇓ ⇓  
Д – человек дискретно ограниченного, фрагментарно локализованного 
производственно-экономического “P” пространства в рамках структуры ЗДЭС 
[условно примем за плюс второй уровень «+II» в общей иерархии или: второй 
уровень иерархического «базиса»];  

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  Е – человек дискретно ограниченного, фрагментарно локализованного 
рекреационного пространства “R” в рамках структуры земной 
демоэкосистемы ЗДЭС [условно примем за плюс первый уровень «+I» в общей 
иерархии или: первый уровень иерархического «базиса»]; 

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  Ж (ж) – современный человек [условно примем за нулевой «0», исходный 
– одновременно: срединный! – уровень в общей иерархии или: начальный 
уровень («точка» отсчета) как иерархического «базиса», так и иерархической 
надстройки]: «…И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо 
время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается 
еще…» (Апок. 22, 11); «Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова 
пророчества книги сей…» (Апок. 22,7); 

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  З (з) – человек единого рекреационного пространства “R” в рамках 
структуры земной демоэкосистемы ЗДЭС [условно примем за минус первый 
уровень «–I» в общей иерархии или: первый уровень «надстройки» над 
исходным «базисом»]: «…И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет…» (Апок. 21, 1);  
o «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую 
от престола Бога и Агнца…» (Апок. 22, 1); 

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  И (и) – человек единого производственно-экономического “P” 
пространства в рамках структуры ЗДЭС [условно примем за минус второй 
уровень «–II» в общей иерархии или: второй уровень «надстройки»]:  
o «я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего…» (Апок. 21, 2); 
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o «Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать 
раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – 
для исцеления народов…» (Апок. 22, 2);  

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  К (к) – человек единого социального пространства “S” в рамках 
структуры земной демоэкосистемы ЗДЭС [условно примем за минус третий 
уровень «–III» в общей иерархии или: третий уровень «надстройки»]:  
o «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеком, 
и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их…» (Апок. 21,3);  
o «И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и 
рабы Его будут служить Ему…» (Апок. 22, 3);  
o «Я Иоанн видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам 
Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему; Но он сказал мне: 
смотри, не делай сего; ибо я – сослужитель тебе, и братьям твоим пророкам и 
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись…» (Апок. 22, 8-9);  

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  Л (л) – человек единого коммуникационного пространства “K” 
(напомним, «коммуникация» – перенос энергии, информации, вещества – по 
Г.И. Лаврику) в рамках структуры земной демоэкосистемы ЗДЭС [условно 
примем за минус четвертый уровень «–IV» в общей иерархии или: четвертый 
уровень «надстройки»]:  
o «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий 
город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога: Он имеет славу 
Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню, как-бы камню яспису 
кристалловидному…» (Апок. 21, 10);  
o «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете 
солнечном, ибо Господь Бог освещает их…» (Апок.22, 5);  
o «Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет…» (Апок.22,24); 

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  М (м) – человек единого духовного пространства «D» или “NOO” 
(«духовный человек», “NOO”-человек) в рамках структуры земной 
демоэкосистемы  ЗДЭС  и  выше  [условно примем за минус пятый уровень «–
V» в общей иерархии или: пятый уровень «надстройки»; здесь, как и ранее, 
“D” (или “NOO”) – “Ноосфера” Земли – “сфера разумная” по акад. В.И. 
Вернадскому; “Ноосфера” – Душа земной демоэкосистемы ЗДЭС…]:  
o «…Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и 
Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; 
ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец…» (Апок. 21, 22-23); 
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o «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их…» (Апок. 22,4); «И Дух и 
невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром…» (Апок. 22, 17); 

⇓ ⇓ ⇓  
o o o  Н (н) – Идеальный человек, сверхчеловек {в канонизированном варианте 
– Божественный Человек} как полноправный представитель единого 
идеального «I» («идеализированного») пространства – «Рая», «святого 
Иерусалима»  и т.д.  [условно  примем  за  минус  шестой  уровень «–VI» в 
общей иерархии или: шестой уровень «надстройки»; максимальный уровень в 
рамках земной демоэкосистемы ЗДЭС]:  
o «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него 
славу и честь свою…» (Апок. 21, 24);  
o «…И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни…» (Апок. 21, 27); 
o «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на 
древо жизни и войти в город воротами…» (Апок. 22, 14). 

Таким образом, структурируя выше изложенное [здесь запись типа Ж (ж) – 
Н (н) означает, что приводимые пункты «Ж – Н» данного материала в точности 
соответствуют ранее излагавшимся пунктам «ж – н»; см. выше п.I: 
«Дарвиновский подход к проблеме»], имеем (см. также рис.2): 

 
–VI –V –IV –III –II –I 0 Над- 

стройк
а Н (н) М (м) Л (л) К (к) И (и) З (з) Ж (ж) 

(3а)

 
0 +I +II +III +IV +V +VI 

Базис 
Ж (ж) Е Д Г В Б А 

,      (3b)

 
что соответствует единой универсальной иерархической последовательности 
 

(Max.) –VI; –V; –IV; –III; –II; –I;  0;  +I; +II; +III; +IV; +V; +VI  (Min.),     (4) 
 
состоящей из 13 уровней, и формально полностью совпадает: как со структурой 
(1), полученной в рамках построения обобщенной иерархии архитектурных 
демоэкосистем [см. Вып. 24], так и со структурой (3), полученной в рамках 
пространственно-временной ПВГ иерархической градации «Населения Н» – как 
единого, неразрывного и неделимого функционального организма – с позиций 
Дарвиновской теории происхождения человека {см. здесь п.I: «Дарвиновский 
подход к проблеме»}. 
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Краткие выводы, перспектива дальнейших исследований. В рамках 
структуры земной демоэкосистемы ЗДЭС – всего насчитывается 13 
иерархических уровней:  
 

(Max.) –VI; –V; –IV; –III; –II; –I;  0;  +I; +II; +III; +IV; +V; +VI (Min.). 
 
Указанной 13-уровневой иерархической градации подчиняются не только 

обобщенные архитектурные демоэкосистемы типа «Население Н – Среда С» в 
целом, но и их структурообразующие параметры-компоненты «Население Н», 
«Среда С» – независимо от того: рассматривается ли Канонизированный 
вариант, или – Дарвиновский подход к проблеме, что является следствием 
универсальности проявления четырех групп [P, S, R, K]-процессов в рамках 
любой без исключения демоэкосистемы типа  Д = Д (Н; С)  [любого ее 
иерархического уровня, под-уровня, структуры, под-структуры и т.п., в том 
числе – и в рамках любой иерархически соподчиненной функционально-
планировочной структуры, под-структуры ... и т.п.]. 

 
 

ИЄРАРХИЯ «НАСЕЛЕНИЯ» ДЕМОЭКОСИСТЕМ В КАНОНИЗИРОВАННОМ ВАРИАНТЕ 
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⇑  “Бог – Отец”. Фреска В. Васнецова во Владимирском соборе г. Киева ⇓  
 

 
 

“Божественный человек” (О.Грачев). 
Объединенные “фиговые листочки” 

напоминают знак близнецов... 
 

 
“Рай” (худ. Ян Брейгель) – как 
сбалансированная идеальная 

демоэкосистема 
 

 
 

“Адам и Ева” (диптих А. Дюрера). 
Сакральные КСД-треугольники 

прикрыты “фиговыми листочками”...
 

⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑  …–VI   ИДЕАЛЬНОЕ “І”– ПРОСТРАНСТВО  +VI… 
как над-уровень ЗДЭС (идеальная демоэкосистема – Рай) ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓  
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ЗЕМНАЯ ДЕМОЭКОСИСТЕМА 
ЗДЭС 

 

 
“Возвращение”... 

(“... когда, достигнув 
совершенства, ты все же 

вынужден уйти...”, Окуджава) 
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“Изгнание”... 

(фреска итальянского  
художника Мозаччо). 

 
Рис.2. Четыре типа [P, S, R, K]- процессов демоэкосистем как основа построения иерархических уровней в рамках ЗДЭС  
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Аннотация 

 
В рамках земной демоэкосистемы ЗДЭС всего насчитывается 13 

иерархических уровней. Указанной 13-уровневой иерархической градации 
подчиняются не только обобщенные архитектурные демоэкосистемы типа 
«Население Н – Среда С» в целом, но и их структурообразующие параметры-
компоненты «Население Н» и «Среда С» – независимо от того: рассматривается 
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ли Канонизированный вариант, или – Дарвиновский подход к проблеме, что 
является следствием универсальности проявления 4-х групп [P, S, R, K]-
процессов в рамках любой без исключения демоэкосистемы типа Д = Д (Н; С) 
[любого ее уровня, под-уровня, структуры, под-структуры и т.п., в том числе – 
и в рамках любой иерархически соподчиненной функционально-планировочной 
структуры, под-структуры ... и т.д.]. 

 
Анотація 

 
В рамках земної демоекосистеми ЗДЕС усього нараховується 13 ієрархічних 

рівнів. Під зазначену 13-рівневу ієрархічну градацію підпадають не тільки 
узагальнені архітектурні демоекосистеми типу “Населення Н – Середовище С” 
в цілому, але й їхні структуроутворюючі параметри-компоненти «Населення 
Н», «Середовище С» – незалежно від того: чи розглядається Канонізований 
варіант, чи – Дарвінівський підхід до проблеми, що є наслідком 
універсальності прояву чотирьох груп [P, S, R, K]-процесів у рамках кожної без 
винятку демоекосистеми типу Д = Д (Н; С) [будь-якого її рівня, під-рівня, 
структури, під-структури і т.п., у тому разі – і в рамках будь-якої ієрархічно 
супідрядної функціонально-планувальної структури ... і т.д.]. 
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УДК 556.3                                                                                                 Телима  С.В.  
 
ОСОБЛИВОСТІ ВОДООБМІНУ В БАГАТОШАРОВІЙ ВОДОНОСНІЙ 
ТОВЩІ  ПРИКОЛИВАННЯХ  РІВНІВ ҐРУНТОВИХ  ВОД, ЩО МАЮТЬ 

ВИПАДКОВИЙ ХАРАКТЕР  
 
Відомо, що  більшість  процесів, що відбуваються в насичено-

ненасиченому середовищі, мають стохастичну природу. Для їх дослідження 
необхідно використовувати відповідні стохастичні моделі. За останні роки 
цьому питанню приділяється серйозна увага  [3,7-10].  

В даній роботі розглянуто класичну схему одновимірної фільтрації в 
трьохшаровій товщі з  перетіканням, яка досить часто використовується  для  
розв”язків прикладних  задач   водо – і масообміну і складається з нижнього 
напірного горизонту, верхнього безнапірного горизонту, які  взаємодіють  між 
собою через слабопроникний роздільний шар [6]. Коливання рівнів ґрунтових 
вод (РГВ), які  мають випадковий характер, обумовлюють зміни у величині 
перетікання до нижнього горизонту, а також  впливають на  перерозподіл  
напорів  у  ньому. Взагалі, коливання рівнів ґрунтових вод у часі можуть бути 
досить  складними за походженням  і не піддаватись точній оцінці. В 
практичних дослідженнях такі коливання часто не враховуються, а задають їх 
середні значення для спрощення складних  математичних  обчислень реальних  
гідрогеодинамічних систем. Проте, в деяких  випадках  такий  підхід приводить 
до  серйозних помилок  при розв”язках задач  водо-і масообміну у насичено-
ненасиченому  середовищі. Наприклад, важливим є врахування флуктуацій РГВ 
в задачах  прогнозу  забруднення підземних вод, коли  має  місце забруднення 
ґрунтового потоку, що залягає вище. Коли така система знаходиться спочатку у 
стані гідравлічної рівноваги, то у цьому випадку міграція забруднень із  
горизонту  ґрунтових  вод  до  напірного  горизонту через слабопроникний  
роздільний  шар представляє собою слабкий дифузійний процес. Якщо ж  
поверхня  ґрунтових вод має постійні коливання, то при  великих числах Пекле 
(V l / D*, де V – швидкість потоку , l – довжина горизонту , D* – коефіцієнт 
молекулярної дифузії ) існуючий дифузійний процес стає змінним  з 
домінуючою адвекцією і відбувається активізація  забруднення  напірного  
горизонту  протягом  значного  часу  його  протікання..   

Вплив змінного перетікання на гідравлічну реакцію нижнього горизонту 
можна оцінити з стохастичної точки зору. Будемо  вважати, що змінна 
величина перетікання через роздільний шар обумовлюється в  основному 
випадковими  коливаннями РГВ у суміжному горизонті. При цьому ми 
приймаємо наступні припущення  для даної схеми  : фільтрація в напірному 
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горизонті одновимірна та неусталена; РГВ  в  суміжному  горизонті на початок  
постійні у просторі і їх зміни обумовлені випадковими коливаннями у часі; 
система спочатку знаходиться у гідравлічній рівновазі, тобто, нові  коливання  
ґрунтових вод стохастично незалежні від початкового напору. 

Математична  модель одновимірної неусталеної  фільтрації в обмеженому 
однорідному водоносному горизонті з перетіканням  має  наступний вигляд :  
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де  ( ) ( ) ( )[ ] 00 000 =+= whEwhuxu ,,  (1b) 

 ( ) 00 ut,u =  (1c) 

 ( ) 0=∂∂ tlxu ,  (1d) 

де E [...] – математичне очікування аргументу в дужках, T, K′, b′ – відповідно  
коефіцієнт  водопровідності  напірного  горизонту, коефіцієнт  фільтрації  
роздільного  шару  та  його  потужність, u – напір підземних вод , S – 
водовіддача, u*(t) – середня по простору поверхня рівнів ґрунтових вод і u 0 – 
початкове середнє значення гідравлічного напору. Ми приймаємо жорсткий 
режим фільтрації у роздільному шарі  і  вважаємо, що перетікання  відбувається  
лише у вертикальному напрямку. В принципі, u*(t) може бути п′єзометричним 
напором напірного горизонту, що залягає  нижче.  

Згідно прийнятої постановки  задачі, п′єзометричний  напір в горизонті 
підземних вод і поверхня  ґрунтових вод коливаються  з  деякою середньою 
величиною і  при цьому стохастичні  складові  цього процесу  можна  записати  
наступним  чином :  

 
 ( ) ( ) ( ) ( )[ ] 0=+= wtxhEwtxhtxHtxu ;,;,,,  (2a) 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ] 0=ξξ+= wtEwttHtu ** ;;  (2b) 

де H (x, t) – сукупність середніх значень гідравлічного напору, h (x, t; w) – 
нульове середнє змін напору, H*(t) – постійне середнє значення рівнів 
ґрунтових вод,  ξ (t, w) – нульове середнє постійної величини коливань РГВ, де 
w вказує на випадкову природу цієї функції. Для фіксованих w (тобто, для 
заданої вибірки w ∈ Ω, де Ω – простір ймовірності або сукупність реалізацій), 
h (x, t; w)  є  функцією, що  залежить  від  x  і  t  [1,4].   
        З формул (2a) – (2b) видно, що зміни напору у просторі та часі h (x, t; w) 
обумовлені стохастичною складовою коливань рівнів ґрунтових вод ξ (t, w). 
Підставляючи (2a) і (2b) в (1), і зробивши  відповідні  перетворення, отримуємо 
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наступну систему  рівнянь, що  складають  детерміністичну  та  стохастичну  
крайові  задачі фільтрації :  

Система  рівнянь  крайової задачі фільтрації: 
 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( )t,x
t
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 ( ) 00 u,xH =  (3b) 

 ( ) 00 ut,H =  (3c) 

 ( ) 0=
∂
∂
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H  {3d) 

Стохастична крайова задача: 
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 ( ) ( ) ( )[ ] 22
00 0

E0 uwh,whw,xh σ==;  (4b) 

 ( ) 00 =w;t,h  (4c) 

 ( ) 0=
∂

∂
wt,lx

h
;

 (4d) 

де 2
0uσ – відхилення від постійного початкового напору, D = T/S – коефіцієнт 

п′єзопровідності, 
 λ =  ( Tb ‘/ K’  )  -  коефіцієнт  перетікання  через  роздільний  шар. 

Необхідно відмітити, що припущення однорідного горизонту дозволяє 
безпосередньо використати стохастичний підхід до проблеми, так як 
стохастична крайова задача (4) є незалежною від чисто фільтраційної задачі (3) 
і навпаки, тобто, стохастичні коливання гідравлічного напору  не залежать від 
напору в  задачі (3). Вони залежать лише від інтенсивності (змін) коливань 
рівнів  ґрунтових вод і від невизначеності в початкових значеннях напорів при 
умові, що граничні умови є детермінованими. В  даній  роботі буде 
розглядатися лише стохастична крайова задача, що дозволяє  оцінити  величину  
коливань  напорів  підземних  вод  в залежності  від  змін  інтенсивності  
перетікання через роздільний  шар, а  також  випадкової складової коливань 
рівнів ґрунтових вод ξ (t;w).   

Використовуючи  перетворення  Лапласа до  (4),  маємо  наступний  
розв”язок  [5] :  
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Стохастичний розв”язок (5) показує, що для однорідного водоносного 
горизонту з заданими (детермінованими) граничними умовами зміни 
гідравлічного напору в часі та просторі обумовлені випадковими коливаннями 
РГВ і випадковим розподілом початкового поля напорів. Крім того, величина 
напору лінійно залежить від стохастичних процесів ξ (t,; w) і h0(w), значень 
геофільтраційних параметрів системи, коефіцієнтів перетікання і п”єзопрові-
дності, а також розмірів області фільтрації, що виражається через довжину 
водоносного горизонту, l .  

Розглянемо  автокореляційні  функції відносно  гідравлічного напору при 
коливаннях РГВ, ξ (t; w), які є дельта-корельовані (білий шум) і повністю 
корельовані (випадкові, але постійні у часі). При цьому проаналізуємо 
асимптотичні властивості коливань напору на границі (x = l) для малих і 
великих значень  часу t і для великих значень безрозмірного коефіцієнта  
перетікання, λ/l. Як  буде  показано  нижче, максимальні коливання  в 
значеннях напорів  мають місце при x = l, тоді як величина  коливань в 
довільній точці 0 ≤ x ≤ l  має  верхню  межу, яка  задається  величиною   
відхилення   при  x = l.  

На  основі рівняння  (5)  автокореляційну  функцію можна записати як 
[5,9]:   
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де ( ) ( ) ( )[ ]wuwuEuR ;;, ξξ=νξξ .  

У даному випадку  початковий напір h0(w) приймається статистично 
незалежним від коливань РГВ ξ (t; w), бо ми вважаємо, що система знаходиться 
спочатку в гідравлічній рівновазі.. Далі ми розглядатимемо цю систему , де  
коливання початкового напору 2

0uσ характеризують невизначеність, пов′язану з 

початковим   положенням гідравлічного напору. 
Слід  відмітити, що постійний стохастичний процес ξ (t; w) можна 

ідеалізувати з математичної точки зору через білий шум, який дельта-
корелюється у часі [ 4].   Так  

( ) ( ) ( )[ ]ν−δ=νξξ σ uwwuE w
2,,  , де δ – дельта-функція Дірака, а 2

wσ  – величина 
густини спектральної функції білого шуму розмірністю L2T. Підставляючи 
вказану кореляційну структуру в (6)  та   враховуючи  властивості  дельта-
функції , отримуємо  [1,2]:  
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Відхилення в значеннях 2
0uσ гідравлічного напору ( )txuu ,2σ  можна 

отримати з ( )2211 txtxRuu ,;,  при x1 = x2 = x і t1 = t2 = t. Рівняння (7a) і (7b) 
показують, що автокореляція гідравлічного напору залежить від величини 
спектральної функції  ξ (t; w), відхилення постійного початкового напору, 
відношення  (D/λ2)  та відношення (λ/l).  

Якщо припустити, що t2 = t1 + τ, де τ ≥ 0 і обмежене, то при t1 → ∞ функція 
кореляції залежить лише від часу   τ   і   Cmn    буде   
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Тепер проаналізуємо зміни напору при x = l, де задано відсутність потоку і 
ми припускаємо максимальне значення змін, а також для випадків великих 
значень часу і великих та малих значень безрозмірного параметру λ/l. 

Нехай ( )lu
2σ  визначає граничне значення відхилення напору при x = l, як 

тільки t1 = t2 = t → ∞ . Тоді використовуючи (7) і (8) маємо  
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і ( )lu
2σ  залежить від D і тривалості неусталеного режиму фільтрації, а 

стаціонарний режим не може бути досягнутий до тих пір, доки мають місце 
коливання РГВ. Для малих і великих значень  коефіцієнту  перетікання  λ/l    
асимптота  ( )lu

2σ   наближається  гранично  до  (9) :  
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Якщо λ/l → ∞, то для заданої величини λ коефіцієнт перетікання прямує до 

0, а  K′/b′ → 0. Це еквівалентно випадку ізольованого пласта, коли коливання 
РГВ не впливають на нього. Крім того, при постійному напорі на границі 
моделі маємо випадок відсутності потоку в ізольованому горизонті. Постійний 
гідравлічний напір має нульове відхилення. Якщо λ/l → 0, то K′/b′ → ∞, що 
означає практично прямий гідравлічний зв′язок з водоносним горизонтом 
ґрунтових вод. У зв′язку з тим, що  припускається, що  коливання  РГВ мають 
дельта-кореляцію, відхилення в значеннях гідравлічного напору в межах 
напірного горизонту стають теоретично нескінченними  і  з (10) видно, що 

( ) ∞=σ lu
2 , якщо λ → 0 при заданій довжині водоносної системи, l.  
Раптовий підйом  РГВ на випадкову величину, яка вибирається постійною 

у часі, можна  розглядати як стохастичний процес, який повністю корелюється 
у часі. У даному випадку ми маємо, що ( ) 2

21, ξξξ σ=ttR . Підставляючи цей вираз 
у (6), отримуємо наступну кореляційну функцію відносно  напору:  

 

Містобудування та територіальне планування 301



 

 

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

(11a)де

,

,;,

,
l

lxm,
l

lxn

,
mn

ttCDttexpcoscos

txtxR

mn

n m

nmumnmn
mn

uu

−
π

+
=α

−
π

+
=α

++

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

λ
β+β−⋅αα−

•

π
=

∑ ∑
σσ∞

=

∞

=

ξ
+

21

0 0

2
21

2
221

22211

2
12

2
12

1212

1

16

0

 

( )
mn

mn

,nm

tDexptDexp
ttC

ββ

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

λ
−−⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

λ
−−

=
2212

21

11
 (11b) 

Як видно з виразу, автокореляційна функція напору залежить від відхилень 
у РГВ, 2

ξσ , невизначеності в початкових значеннях напору 2
0ξ

σ і 
гідрогеологічних умов системи з перетіканням, що  виражається через 
безрозмірні змінні D/λ2 і λ/l. При досягненні великих значень часу, покладаючи  
t2 = t1 = t → ∞,  відхилення  в значеннях  напору   при  x = l  буде:  
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З рівняння (12) видно, що повністю зкорельовані коливання РГВ 

обумовлюють граничні максимальні (постійні) відхилення у напорах, що 
залежать від відхилень у коливаннях 2

ξσ  і відношення коефіцієнту перетікання 
до довжини потоку λ/l. Припускаючи білий шум у коливаннях РГВ, повністю 
зкорельовані відхилення зумовлюють максимум відхилень у напорах, які не 
залежать від коефіцієнту D водоносного горизонту. Це свідчить про те, що 
усталений рух в системі досягається лише тоді, коли весь потік стає 
стаціонарним. У цьому випадку для великих і малих значень λ/l відхилення у 
напорах при x = l досягають наступних асимптотичних  значень:  
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Розглянемо  далі вплив  перетікання на  режим напірного  горизонту, 

обумовлений коливаннями  РГВ  у  даній  водоносній  системі.   
Загальний об′єм води, що перетікає у водоносний горизонт на одиницю 

ширини за час t буде:  
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Якщо взяти очікування для Q (t, w), а потім вилучити з (14), то отримаємо 
стохастичний кумулятивний  процес з нульовим середнім q (t, w):  
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При  цьому   автокореляційна  функція   записується  як:  
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Слід відмітити, що вплив випадкового початкового напору зникає при 

великих значеннях t. Використовуючи (5) і (7) в (16), можна  отримати  дельта-
корельований  вираз  відносно  коливань  РГВ:  
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Аналіз (17) дозволяє зробити наступні висновки впливу коливань РГВ для 

великих значень  часу:  
1. ( )sttRQQ +,  не залежить від кінцевого часу, означаючи, що процес 
повністю корельований.  
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2. ( )sttRQQ +,  збільшується лінійно у часі зі швидкістю, яка є функцією 

інтенсивності коливань РГВ, що вимірюється через 2
wσ , перетікання K′/b′, 

довжини  l  і  коефіцієнту  перетікання  λ.  
3. Збільшення стандартного відхилення ( )tQσ  для великих  значень 
коефіцієнту перетікання λ/l обумовлене у більшій мірі коефіцієнтом 
водопровідності T, ніж низькою проникністю K′/b′. Очевидно, що перетікання 
через роздільний шар зменшується із збільшенням опору (K′/b′ → 0), що веде 
до зменшення стандартного відхилення ( )tQσ .  
4. Для  фіксованого  λ і для напівобмеженої області фільтрації (l →∞  ) 
для (17) отримуємо, що  

 ( ) t
b
KsttR wQQ

2
, ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ λ

′
′

≈+ σ  (18) 
 

                    Можна  показати, що  для  великих  значень  t  

 0
0

=
′

′

σ
σ

→λ tlK
b

lim
wl

Q  (19) 

 

 1=
′

′

σ
σ

∞→λ tlK
b

lim
wl

Q  (20) 

 
 У випадку повністю корельованих коливань  маємо, що ( ) 2

21 ξξξ σ=t,tR . 
Оцінка (16) із використанням (5) і (11), показує, що  має  місце  наступна  
асимптотична  апроксимація:  

 ( ) ∞→⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
λ
λ

′
′

≈+ ξσ t
t
st

l
ltanhl

b
KsttRQQ 1, 2

2
 (21) 

яка  росте  квадратично  у часі для великих часів , тобто, s << t. Крайні 
відхилення  для великих значень  t  задаються  як : 
 

 0
0

=
′
′

ξ→λ σ
σ

tlK
b

lim Q

l
 (22) 

 1=
′
′

ξ∞→λ σ
σ

tlK
b

lim Q

l
 (23) 

При цьому  у  виразах  витримується  нерівність  (λ/l) tanh (l/λ) ≤ 
σQ b′/σξ K′l t) ≤ 1. Для великих значень  t  відхилення зростає  лінійно і процес 
Q ( t; w) стає повністю корельованим у часі, тобто, ρ (t, t + s) ∼ 1, t → ∞.  

 Розглянемо наступний процес:  

 ( ) ( ) ( ) ( )
2

2
2 1;1

tQtQ t
wtQ

t
wtQ σσ == ,,  (24) 
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що характеризує середнє у часі  перетікання  в  напірний  горизонт,  або 
швидкість, з якою воно відбувається  через роздільний шар одиничної 
потужності  по  всій його довжині , або навпаки.   При  t → ∞   середній  потік  
Q (t; w)  буде  мати  наступну  асимптотичну  автокореляцію:  

 ( )
ts,t,

l
ltanhl

b
Kst,tR QQ <<∞→⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
λ
λ

′
′

≈+ ξσ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

2
 (25) 

Цей вираз означає, що ( )ϖ;tQ  стає повністю корельованою з постійною 
кореляцією, що залежить тільки від коливань РГВ, гідравлічних властивостей 
напірного пласта і роздільного шару. Із  виразу  відносно   швидкості  
сумарного перетікання, яка є похідною у  часі  від Q (t; w)  і   Q t (t; w), 
отримуємо, що  :  

 ( ) ( ) ( )[ ]∫ −
′
′

=
l

*
t xdwtxuwtu

b
KwtQ

0
;,;;   (26)  

В цілому, результати  досліджень  дозволяють зробити  наступні  висновки 
:  реакція  горизонту  на  вказані  випадкові зміни гідравлічного режиму в 
системі обумовлена в основному впливом гідрогеологічних умов, геометрії 
горизонту, яка виражена через через  довжину потоку, гідравлічними 
властивостями системи, вираженими  через коефіцієнти дифузії, перетікання та 
проникності роздільного шару. Із  збільшенням коефіцієнту  перетікання  λ  
збільшується вплив випадкового положення  початкового напору на  його 
коливання.  

 Асимптотичні  автокореляції, в свою чергу,  свідчать  про  наступне:  
1. При коливаннях РГВ з білим шумом   коливання величини сумарного 
перетікання зростає лінійно при великих значеннях часу зі швидкістю, яка є 
функцією статистик коливань, довжини потоку , коефіцієнту перетікання і 
проникності через роздільний шар.  
2. Коливання РГВ, які є повністю зкорельовані, обумовлюють сумарне 
перетікання, коливання   якого    асимптотично  квадратичні  у  часі.  
3. Перетікання  при великих  значеннях часу можна  розглядати  як 
випадкову  функцію  у  часі, а  не  стохастичний  процес.  
4. Мінливість величини перетікання є нескінченною, якщо припустити, шо 
РГВ коливається з білим шумом, тоді як мінливість основного потоку є 
обмеженою. Тому основний потік можна  розглядати  як  асимптотично  
стаціонарний  стохастичний  процес  другого  порядку.  
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуто  процес  водообміну  в  багатошаровій  водоносній  системі  із 
стохастичної точки зору. Приведено систему  рівнянь, що  описує  одновимірну  
неусталену фільтрацію  з  перетіканням  в  стохастичній  постановці. Показано  
вплив основних характеристик системи на формування перетікання в основний  
водоносний горизонт на його гідравлічний режим при випадкових змінах цих  
характеристик. 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрен  процесс  водообмена  в  многослойной  водоносной  системе  

из стохастической точки зрения. Приведена система уравнений, описывающая  
одномерную неустановившуюся фильтрацию с перетеканием  в стохастической  
постановке. Показано влияние основных характеристик системы на 
формирование перетекания в основной водоносный горизонт и на его  
гидравлический  режим  при  случайных  изменениях  этих характеристик    
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УДК 512.972                              Теренчук С.А., Мінаєва Ю.І., Паргачов Д.І. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ  МЕРЕЖ В ЗАДАЧАХ 
АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ  РЯДІВ 

 
В роботі показано можливість застосування нейронних мереж 

в задачах аналізу часових рядів. Наведено реалізацію описаного 
принципу нейронною мережею ADALINE на платформі MatLab. 
 
Нейронні мережі -  надзвичайно потужний метод моделювання, який 

дозволяє відтворювати надзвичайно складні залежності. Саме тому нейронні 
мережі увійшли в практику скрізь, де необхідно розв’язувати задачі 
прогнозування. Особливу увагу привертають задачі, для яких лінійна 
апроксимація є незадовільною, оскільки нейронні мережі нелінійні за своєю 
природою. 

Штучний нейрон складається з елементів трьох типів: синапсів, суматора 
та нелінійного перетворювача 

 Математична модель нейрона має вигляд 
 

∑
+

=
n

1i
iiwxS ,  

 
де n -число входів нейрона; ix -значення i -го входу нейрона; iw -вага i -го 
синапса. . Згідно  до постулатів  узагальнення  [1], принцип елементарності  
первинної  моделі передбачає, що результат S  повинен бути нормальним 
тензором, тобто тензором другого рангу  : 
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Як правило, в задачах регресії на виході мережі очікується одне значення 

)s(fa =  для оцінки якого кожен елемент мережі (рис. 1) формує зважену 
суму своїх входів  )wx( ii   з поправкою у вигляді доданку (b) і пропускає цю 
величину через активаційну функцію (f). 

На рис. 1 прийнято  такі позначення: );...;( n21 xxxp =
→

 - вектор входів; 
)( iwW =  - матриця ваг. 
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Рис. 1 Схема нейрона в нотації MatLab 

 
Нейрони організовані в пошарову топологічну структуру з прямою 

передачею сигналу. Така мережа легко інтерпретується, як модель вхід-вихід, в 
якій ваги і порогові значення будуть вільними параметрами моделі. Така 
мережа може модулювати функцію майже будь-якої складності. Кількість 
шарів і кількість елементів в кожному шарі визначаються складністю функції. 

Мережа без проміжних шарів, вихідний шар якої містить тільки лінійні 
елементи (елементи з лінійною функцією), буде відтворювати лінійну модель. 

В задачах аналізу часових рядів метою є прорахунок невідомих 
(пропущених) або прогноз майбутніх значень змінної, що залежить від часу, 
використовуючи її попередні значення або значення інших змінних. Як 
правило, прогнозована змінна буває числовою, тому прогнозування часових 
рядів – особливий випадок регресії. 

Кількість вхідних і вихідних змінних може бути довільною. Але зазвичай 
в задачах аналізу часових рядів множина даних представлена однією змінною, 
яка є вхідною і вихідною. 

В загальному випадку задача прогнозування полягає в одержанні 
прогнозної оцінки (саме оцінки) величини )( 1tqi +  на основі обробки її 
попередніх значень )lt(qi −  за період L , тобто  L,...,,l 10= . Незалежно від 
типу алгоритму для реалізації математичної моделі розрахунку прогнозованих 
значень )( 1tqi +  розглянемо адаптивну модель цифрового фільтра. 

На рис.2 наведено конкретний приклад нейромережі (ADALINE) в пакеті 
Matlab. ADALINE найчастіше використовується в задачах прогнозування. На 
відміну від персептрона, тут додатково використовується лінія затримки (TDL). 
Вхідний сигнал проходить через N-1 затримку, виходом якої є N-мірний вектор, 
створений вхідним сигналом у поточний час.  Лівий рисунок – схема мережі, 
правий – скорочена нотація. 
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Рис. 2 Лінійний адаптивний суматор у нотації MatLab 

 
Вихід мережі приймається у виді: 
 

∑
=

++−=+=
R

1i
i1 b1ikawbWppurelinka )()()( ,  . 

 
Тут і на рис.2: p(k) -вектор входів, W- матриця ваг, b - зсув,  

a=purelin(Wp+b) – лінійне перетворення зважених входів, e(t) – помилка.  
Після того, як чергове значення )(ka  обчислене, воно повертається на 

вхід і використовується для обчислення наступного прогнозу. Зрозуміло, що 
надійність таикх прогнозів зменшується з кожним кроком веперд. Тому, в таких 
випадках, необхідно визначати дальність прогнозів і навчати мережу саме на 
зазначену дальність. 

На рис.2 показано приклад прогнозу:  фільтр пророкує стаціонарний 
випадковий процес p(t) і виконує апроксимацію ).()( tpta →  Попередні дві 
велични p(t) надходять до суматора крізь лінії затримки. Для мінімізації 
помилки )(te  мережа використовує адаптацію, змінюючи на кожнім кроці вагу  
і порогове  значення. Правила зміни ваг і зсувів (навчання ) мають вигляд [1]:  

 
W(k+1) = W(k) + 2ae(k)p(k),  b(k+1)= b(k) + 2ae(k), 

 
де    k – номер кроку, Т – символ транспонування 

У загальному випадку при заданих послідовностях  контрольованого 
параметра [ ]TLkkkk p,,p,pp −−−= L21   і вектора ваг [ ]Lkkkk W,,W,WW L21=    
 
прогнозоване значення  11 −=

Σ= klk

K

lk pWa     можна записати у вигляді:  
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== k
T
kk W*pa  k

T
k p*W → kT

T
k W*p→  ,  

 
де  T*  -знак тензорного добутку. Це означає, що [ ]ka  являє собою діадний 
тензор, ранг якого визначається  числом компонентів вхідного вектора. 

Якщо, наприклад, даних настільки багато, що сукупність тензорів другої 
валентності надто велика і може вплинути на якість прогнозу, можна 
використовувати тензори парних валентностей вищих рангів (восьмого, 
шостого чи четвертого) і, шляхом згорток, привести їх до тензора другого 
рангу. Крім того, використання приєднаних тензорів, зокрема, ізотропного і 
девіатора, дозволяє формулювати нові приклади, що істотно підвищує 
ефективність алгоритмів прогнозування [ 3 ] і надає  додаткові  можливості. 
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Анотація 
 
В роботі показано можливість застосування нейронних мереж в задачах 

аналізу часових рядів. Наведено реалізацію описаного принципу нейронною 
мережею ADALINE на платформі MatLab. 

 
 

Аннотация 
 
 В роботе рассмотрено возможность использования нейронных 

сетей в задачах анализа числовых рядов. Приведен пример реализации данного 
метода . 
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                                                                                    Чередніченко П.П., Усова О.С. 

 
ДЕМОЕКОСИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД НА ІСТОРІЮ  

АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 
 
В серії “Історія зарубіжної архітектури та містобудування ” вийшла в світ 

нова книга! Представлена робота “Історія архітектури і містобудування 
Стародавнього світу” [1] (рецензентами роботи виступили: доктор архітектури, 
професор Сафонов А.О. (м. Сімферополь), доктор архітектури, професор 
Мержанов Б.М. (м. Москва), архітектор, кандидат технічних наук, доцент, 
завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА Товбич В.В. 
(м. Київ) складається з трьох розділів: 

• перші два з яких, – що присвячені загальним питанням розвитку 
архітектури і містобудування Стародавнього світу, – написані Іриною 
Олексіївною Грімановою (кандидатом архітектури, доцентом кафедри основ 
архітектури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури 
ПДАБА),  

• а розділ третій – “Системний підхід в дослідженні історичного 
архітектурного середовища” – Миколою Валентиновичем Сисойловим 
(докторантом Київського національного університету будівництва і архітектури 
КНУБА, кафедра архітектурної кваліметрії). 

• • •  
Розглядається поступовий розвиток архітектури від її зародження в 

первісному суспільстві – і подалі, в деспотіях Стародавнього Сходу. 
Перша рабовласницька держава сформувалась на порівняно вузькій смузі  

земної поверхні між 23° і 40° північної широти, де були найбільш сприятливі 
кліматичні умови, – берега теплих морів або плодючі долини рік, – для 
засвоєння.  

Це: узбережжя Середземного моря в Європі та Африці, долина Ніла, в 
Америці – берега Мексиканського залива, в Азії – долини рік Тигр, Євфрат, 
берега Інда і Ганга, в Далекосхідному регіоні – берега Хуанхе і т.д. 

Тоді ж і виникають перші міста. 
Державні утворення Стародавнього світу сприяли політичній стабільності – 

і, як наслідок, економічному і культурному розвитку країн, виникненню 
письменності, розквіту мистецтв. Але протягом тисячоліть – основним 
мистецтвом залишалась архітектура, яка створює штучне середовище 
існування, захисту від зовнішніх ворогів, середовище для культових ритуалів в 
умовах, коли зовні релігії (без релігії) не було мислення.  
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Архітектура служила, як правило, класам, що правили – деспотам, яким 
забезпечувала розкіш існування, створюючи споруди, що підтверджували їх 
велич, владу та силу.  

Живопис, скульптура, служили головним чином, для збагачення 
архітектурних споруд та їх конкретизації. Саме для культових споруд та 
палаців використовувались кращі будівельні матеріали й найпрогресивніші – на 
той час – конструкції. 

Тісно пов′язана з життям суспільства, виконуючи соціальне замовлення 
держави, – архітектура напряму залежала від рівня її політичного та 
економічного розвитку. Але ж в той час – архітектура, створюючи штучне 
середовище життя, при своєму формуванні та й в усі часи подальшого 
послідовного розвитку, залежала від природного середовища: клімату, 
присутності водоймища, характеру рельєфу місцевості, наявності природних 
будівельних матеріалів і т.п. 

• Всі ці аспекти розвитку архітектури і містобудування Давнього світу 
викладені з позиції сучасних поглядів на історію.  

• На ілюстративних таблицях – надані зображення основних 
архітектурних пам′яток, змальованих в тексті найбільше. 

Зокрема, в розділі ІІІ викладається системний підхід до вивчення 
історичного архітектурного середовища ІАС, заснований на загальних 
принципах ЗТД (загальної теорії демоекосистем) доктора архітектури, дійсного 
члена УАА професора Лаврика Геннадія Івановича (Київський національний 
університет будівництва і архітектури, кафедра архітектурної кваліметрії).  

Цей розділ рекомендується до вивчення в рамках науково-дослідної роботи 
студентів, розвитку якої в КНУБА та ПДАБА приділяється особливе значення. 

• • •  
Ціль роботи: допомогти студентам в самостійній роботі при вивченні 

дисципліни "Історія зарубіжної архітектури та містобудування", надати 
необхідні знання про процес зародження архітектури в первісному суспільстві 
та її подальшого поступового розвитку в деспотіях Давнього Сходу. 

Основне завдання представленого матеріалу – отримання студентами вміння 
самостійно працювати з професійною літературою, аналізувати пам′ятки 
давнього зодчества, зокрема, структуру та склад їх взаємних композицій, 
проявляти взаємозв′язок функціонального призначення з архітектурно-
планувальними та архітектурно-конструктивними рішеннями, особливо 
підкреслюючи їх тісний взаєморефлексивний зв′язок з природним 
середовищем. Студенти повинні навчитися аналізувати національні особливості 
архітектури різних країн, зокрема, характер синтезу мистецтва в пам′ятках 
зодчества тощо. 
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• • •  
В роботі закладено високий науковий потенціал. Зокрема, цікавим є 

системний підхід (в рамках науково-дослідної роботи студентів НДРС) до 
вивчення історичного архітектурного середовища ІАС, а також – викладений 
ейнштейнівсько-релятивістський погляд на взаєморефлексивний зв’язок 
трьох невзаємозамінних структуроутворюючих компонентів узагальненого 
архітектурного середовища УАС: історичного ІАС, сучасного САС і 
концептуального КАС архітектурного середовища. 

Так, показано, що порушення умов прояву властивості узагальненої 
цілісності УЦ (хоча б!) на рівні одного зі структуроутворюючих компонентів:  

•  «Н» (населення),  
•  «ІАС (історичне архітектурне середовище), 
•  «САС» (сучасне архітектурне середовище),  
•  «КАС» «концептуальне архітектурне середовище)  
штучної екологічної системи населення (демоекосистеми типу Д = «Н – С» – 

за Г.І. Лавриком) – незмінно приводить до порушення умов прояву властивості 
узагальненої цілісності на рівні всієї розглянутої демоекосистеми, а в 
остаточному підсумку – і на рівні всієї земної демоекосистеми ЗДЕС.  

Що це означає? У рамках кожної без винятку демоекосистеми типу Д = 
«населення Н – середовище С» це чревате непередбаченими структурними 
«мутаціями» як на рівні окремих складових компонентів:  

• «населення Н» [зокрема, його духовна «мутація», духовна деградація, 
духовний «колапс» та ін.] і  

• «середовище С» [середовищне «виродження», середовищний колапс, 
екологічний «апокаліпсис» і т.д.], так і  

• на рівні всієї зв'язки «населення Н – середовище С»: «дисфункція», 
дисгармонія структурних «взаємовідношень», дисбаланс взаємовпливу, 
протиприродна рефлексія, порушення природного еволюційного ходу розвитку 
і функціонування демоекосистеми й ін.,  

оскільки з погляду системного підходу й аналізу – основні компоненти 
цілісного потрійно-триєдиного узагальненого архітектурного середовища УАС:  

•  ІАС (історичне архітектурне середовище),  
•  САС (сучасне архітектурне середовище) і  
•  КАС (концептуальне архітектурне середовище)  
– рефлексивно взаємообумовлені і взаємозалежні як у функціонально-

просторовому, так і в просторово-часовому континуумі. 
• • •  

На наш розсуд, робота доцентів І.О.Гріманової та М.В. Сисойлова “Історія 
архітектури і містобудування Стародавнього світу”, безсумнівно, цікава, багата 
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на ілюстративний матеріал, – що послідовно розгортається на тлі коректного 
освітлення основних етапів поступового розвитку архітектури і містобудування 
в деспотіях Стародавнього світу, – та викладається не тільки на високому 
професійно-методичному, але й високому науковому рівні; книга змістовна, 
добре оформлена, написана живим, доступним та яскравим язиком – і 
заслуговує схвалення.  

Рекомендуємо ознайомитися! 
 

 
Монографія 

1. Гріманова О.І., Сисойлов М.М. Історія архітектури і містобудування 
Стародавнього світу. - Дніпропетровськ: “Свідлер, 2006. – 201с. 

 
Анотація 

Дається рецензія на сумісну монографію І.О. Гріманової, М.В. Сисойлова 
“Історія архітектури і містобудування Стародавнього світу”.  
 

Аннотация 
Дается рецензия на совместную монографию И.А.Гримановой, 

Н.В.Сысойлова “История архитектуры и градостроительства Древнего мира”.  
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УДК 711                          Л.І. Турчанінова, 
        С.В. Мартиненко-Демянчук 
 

ПОДІЛ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРОБЛЕМИ 
УПРАВЛІННЯ НИМИ 

 
В умовах інтеграції України до Європейського співтовариства в усіх 

напрямках, як політичної, господарської, фінансової діяльності в Україні 
проходять певні зміни як на законодавчому, так і на соціальному рівнях. 

Ці зміни не обминули і проблем землеустрою та управління 
територіальними ресурсами. Останнім часом в цій галузі відбулися докорінні 
зміни. Держава втратила свою монопольну роль , як власника землі. 

У статті 13 Конституції України сказано, що земля, її надра, атмосферне 
повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території 
України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені 
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування. [1] 

Відповідно до Основного Закону України усі суб’єкти права власності 
рівні перед законом. Після набрання чинності цієї норми на території міст, 
приміській зоні, сільських населених пунктах з’явилася значна кількість 
власників земельних ділянок, що призвело до суттєвих змін в галузі 
використання територій населених пунктів. З огляду на виниклі проблеми 
державою вживаються заходи щодо упорядкування в системі управління 
територіальних громад наявними у їхньому володінні земельними ресурсами. І 
можна погодитися із думкою Ю. Гайсинського, що в Україні проходить 
величезних масштабів земельна реформа, яку можна порівняти з земельною 
реформою царя Олександра Другого та Петра Столипіна. [2] 

З появою великої кількості власників земельних ділянок настала потреба 
розмежувати землі, які залишилися у державній власності, та землі комунальної 
власності. Ці питання врегульовано Законом України «Про розмежування 
земель державної та комунальної власності». Цим законом встановлено, що у 
державній власності залишилися землі, які використовуються для атомної 
енергетики та космічної системи; землі оборони; землі природно-заповідного та 
історико-культурного фонду національного та загальнодержавного значення; 
землі під водними об’єктами загальнодержавного значення; земельні ділянки, 
які використовуються для забезпечення діяльності органів державної влади; 
земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, 
що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
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землі лісового фонду в межах населених пунктів; землі під казенними 
підприємствами; земельні ділянки, на яких розташовані підприємства, у 
статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї). Право управління 
цими землями покладено на органи державної влади. [3] Ці землі не можуть 
передаватися до земель комунальної власності. 

Органи територіального управління, або іншими словами органи місцевого 
самоврядування у своєму підпорядкуванні мають землі комунальної власності, 
до якої відносяться: усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної 
власності та земель, віднесених до державної власності; земельні ділянки за 
межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти комунальної власності; 
землі запасу, які раніше були передані територіальним громадам сіл, селищ, 
міст відповідно до законодавства України; земельні ділянки, на яких розміщені 
об’єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та 
держави.[3] 

Але незалежно від форми власності та місця розташування земельної 
ділянки уся земля є багатством народу і вимагає шанобливого ставлення до 
себе і науково обґрунтованого використання. Будь-яка діяльність людини з 
порушенням санітарних, екологічних та інших норм землекористування та 
містобудування призводить до незворотніх процесів у навколишньому 
середовищі.  

Отримавши земельні ділянки у свою власність суб’єкти землевласності 
почали використовувати ці ділянки не за призначенням, порушуючи екологічні 
процеси в природі. Як приклад можемо говорити про будівництво сучасних 
доріг, які будуються із порушенням встановлених норм та правил. Такого 
висновку дійшла Рахункова палата України після проведення аудиту 
будівництва доріг. У 2004-2005 роках ділянки автодоріг загальною 
протяжністю 17,9 км, у т.ч. в Закарпатській (2,1 км), Кіровоградській (5 км), 
Миколаївській (1,2 км) та Одеській (9,6 км) областях зведеною вартістю 130,3 
млн. грн. прийняті в експлуатацію без належного виконання природоохоронних 
заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією, тобто з 
порушенням ст.. 51 закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища». [4] 

Незважаючи на те, що на будівництво доріг виділяються значні кошти, 
дороги будуються з порушенням статті 39 Закону України «Про екологічну 
експертизу». Зокрема на будівництво автодороги Романівка-Ірпінь, Службою 
автомобільних доріг використано 12,3 млн. грн., але ця дорога будувалася без 
відповідного висновку екологічної експертизи. Низька ефективність 
функціонування системи моніторингу довкілля, контролю за дотриманням 
природоохоронного законодавства, неналежне забезпечення органів державної 
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влади та місцевого самоврядування, громадських і міжнародних організацій 
обґрунтованою, об’єктивною та достовірною інформацією про стан 
навколишнього природного середовища призвели до при зняття неефективних 
управлінських рішень і заподіяння збитків навколишньому середовищу при 
реалізації державних проектів будівництва (реконструкції) автомобільних доріг 
загального користування державного значення у 2004-2005 роках. При цьому не 
лише екологічна ситуація, а й соціальне становище громадян, що проживають у 
безпосередній близькості до зони будівництва автодоріг загальнодержавного 
значення, надалі продовжує погіршуватись. [4] 

Крім того в силу об’єктивних та суб’єктивних обставин (відсутність 
коштів, відсутність трудових ресурсів, відсутність знань) територіальні громади 
не завжди вживають заходів для збереження властивостей землі. 

Упродовж багатьох років паводки, ерозії та інші ерогенні катастрофи 
знищували значні площі родючого шару, тим самим показуючи нам, що 
бездарне управління земельними ресурсами призводить до втрати найціннішого 
багатства держави. Як писав народний поет, «те, що сьогодні зберегти 
можливо, те завтра вже нізащо не купить». Через невживання заходів зі 
збереження земельних ресурсів лише в Черкаській області стратегічні траси не 
раз перерізали яри. Сьогодні про себе дають знати сімдесят їх, через вісім років 
може бути ярів увосьмеро більше. Зі значно більшими апетитами. [5] Така 
ситуація притаманна не лише Черкаській області, а й в інших областях 
відмічаються наслідки таких процесів. 

Органам місцевого самоврядування при здійсненні управлінської 
діяльності необхідно враховувати, що комунальна власність територіальної 
громади формується з багатьох складників [схема 1], в першу чергу із 
земельних ресурсів, і є основою їх матеріально-фінансового забезпечення. 

 

Схема 1 

Інтелектуальний та культурний 
потенціал 

Ресурси громади 

Соціальні Природні 

Комунальна власність 

Територіальні Інженерна 
інфраструктура 
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Ураховуючи вище викладене, на нашу думку, дослідження та наукове 
обґрунтування методів та принципів управління територіальних громад 
земельними ресурсами не втратило своєї актуальності на сьогодні, а набуває 
неабиякого значення на шляху України до Євроінтеграції. 
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Аннотация 
В работе дается анализ землепользования и управления территориальными 

ресурсами в Украине, разработаны составляющие коммунальной собственности 
территориальных громад. 

 
Анотація 

В роботі наводиться аналіз стану землекористування та управління 
територіальними ресурсами в Україні, розроблено складники комунальної 
власності територіальних громад. 
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УДК 64:711.8 Ш59                                                    Усова О.С., Чередніченко П.П. 
 

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. 
 

 У видавництві Київського національного університету будівництва і архі-
тектури під грифом МОН України вийшов в світ навчальний посібник к.т.н., 
доцента кафедри міського будівництва Шилової Тетяни Олександрівни "Міське 
комунальне господарство" (рецензенти: д.т.н., професор КНУБА Осітнянко 
А.П., д.т.н., професор Українського транспортного університету Скорчено В.Ф. 
та к.т.н., доцент Академії житлово-комунального господарства Середяк Я.І.), 
призначений для студентів спеціальності "Екологія в будівництві". 

В навчальному посібнику зібрані й систематизовані поняття і знання з рі-
зних галузей міського господарства, що до цих пір висвітлювалися в окремих 
курсах і містилися в різних підручниках. В ньому проаналізовані різні галузі 
міського господарства, зокрема експлуатаційні системи, що забезпечують насе-
лення та виробництво (житлове господарство, дорожнє та зелене господарство); 
технологічні системи, в тому числі інженерно-технологічні (водопостачання, 
каналізація, електро- і газопостачання, зовнішнє освітлення, електротранспорт, 
телефон) і організаційно-технологічні (санітарна очистка, автотранспорт), а та-
кож захисні системи. Викладання матеріалу здійснене послідовно згідно з кла-
сифікацією структури галузей міського господарства та робочою навчальною 
програмою відповідної дисципліни для студентів спеціальності "Екологія в бу-
дівництві". 

В посібнику наведені всі відомості, що необхідні студентам, щоби дізна-
тися про міста, про основи їхнього планування й проблеми розвитку, організа-
цію  міських територій для створення умов комфортного проживання в них на-
селення, функціональне зонування та планувальну структуру сучасних міст, за-
будову й благоустрій житлових кварталів. Добре висвітлені питання  дорожньо-
го господарства міста – є необхідні відомості про вулично-дорожню мережу мі-
ста, типи і класифікацію дорожньо-транспортних споруд, які можуть викорис-
товуватися в містах. Розглянуті питання зеленого господарства. Багато уваги 
приділено засобам міського та зовнішнього транспорту – проаналізовані різні 
транспортні системи, пристрої окремих видів транспорту та їхнє розміщення в 
населених пунктах. В посібнику зібрані також основні відомості про інженерне 
обладнання міста, що поділене на системи забезпечення населення ресурсами 
життєдіяльності й системи інформації. При цьому основна увага автора зверта-
лася на способи  прокладання тих чи інших мереж по території міст й планува-
льні обмеження. Належна увага в посібнику приділена системам санітарного 
очищення міської території, зовнішньому освітленню та захисним системам, що 
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забезпечують інженерну підготовку і захист міських територій від несприятли-
вих природних процесів, охорону навколишнього середовища міста від антро-
погенних забруднень і порушень, охорону історичного середовища міста, 
пам’яток історії та культури. 
 Вивчення студентами всіх цих питань дозволить їм аналізувати проблеми 
функціонування міста як живого організму, що постійно росте і змінюється, і 
підготуватися до практичної участі в управлінні містом в державних установах 
міського і районного рівнів. 
 Головні моменти і основні поняття належним чином виділені, що полег-
шує студентам користування цим навчальним посібником. 
 Кожен розділ посібника супроводжується контрольними запитаннями, що 
охоплюють весь матеріал розділу й дають змогу студентам самостійно переві-
рити ступінь засвоєння матеріалу. 
 Текст посібника вдало проілюстрований схемами та рисунками, має таб-
лиці, написаний зрозумілою мовою. 
 При всіх цих, безумовно, позитивних властивостях посібника Шилової 
Т.О. слід відмітити окремі зауваження та недоробки. 
• В списку літератури не вказано ДБН [2], в якому викладені основні 
вимоги до вулично-дорожньої мережі міст. 
• В цьому ж нормативному документі в сьомій главі розглядаються ви-
моги до зовнішнього освітлення міст, а автор посилається на застарілий СНиП 
радянських часів. Тим паче, що в Україні на даний час є чинним ДБН [3]. 
• Наведена  формула трудового балансу дозволяє легко і швидко визна-
чити чисельність населення міста, але не відбиває сучасних економічних реалій 
в містах, не враховує інвестиційну привабливість різних галузей виробництва і 
не дає можливості достовірно визначити його перспективну чисельність. Для 
цього варто було б автору послатись на основні роботи рецензента видання 
професора Осітнянка А.П. [6-8], додавши їх в списку літератури. Думаю рецен-
зенту було незручно робити таке зауваження. 
• В другому розділі посібника наведена схема мережі доріг житлового 
району. Підпис під рисунком не коректний відносно ДБН 360-92. В житловому 
районі може бути тільки вулична мережа, яка складатиметься з магістральних 
та житлових вулиць, проїздів, пішохідних шляхів та місць тимчасового парку-
вання індивідуального автотранспорту. Міські дороги повинні проходити повз 
житлову забудову, тому що на них транзитний рух внутрішнього міського 
транспорту. 
• Автор назвала третій розділ назвала "Дорожнє господарство". На сьо-
годні так підходити до вулично-дорожньої мережі міст не слід, бо дорожнє гос-
подарство за межами міста, і там тільки в основному проблеми обслуговування 
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автомобільного транспорту і у тримання в задовільному стані дорожнього по-
лотна, і не таке складне, як господарство вулично-дорожньої мережі міст, вимо-
ги до якої набагато більші (автор в посібнику це відмічає), складніші, та й ви-
конує вона в містах набагато більше функцій. Це буде відповідати ДБН 360-92.  
• Мало уваги приділено вантажному транспорту, що для міста є не менш 
важливим, ніж пасажирський. 
• Не описані засоби комунального транспорту (автомобілі для приби-
рання вулиць, пожежні, санітарні, технічної допомоги тощо), сфера їхнього ви-
користання та організації роботи в місті. 
• При розгляді дорожньо-транспортних споруд багато уваги було приді-
лено класифікації цих споруд, але недостатньо висвітлена галузь використання 
окремих типів. 
• Пройшли повз увагу автора проблеми створення й впровадження про-
типожежних систем і заходів у містах. 
• В посібнику не знайшли відображення відомості про способи будівни-
цтва вулиць, доріг у місті та дорожньо-транспортних споруд. 
• Недостатня увага приділена питанням догляду, ремонту та прибирання 
міських вулиць і організації руху транспорту. 
• Також слід було б більше уваги приділити утилізації відходів та орга-
нізації міських полігонів для цих цілей. 
• Автори в дев’ятому розділі розглядає захисні системи міста. Фактично 
вона розглядає захист територій. Цей розділ треба було б розвинути, тим паче 
що кафедрі є значні напрацювання з цього питання, а частина колег прийняли 
участь у виданнях [4,5], які використовуються і корисні в навчальному процесі 
при підготовці фахівців по спеціальності "Міське будівництво і господарство".  
Ці довідники будуть корисні для засвоєння матеріалу інших розділів даного по-
сібника. Наприклад при містобудівному аналізі рельєфу для освоєння терито-
рій, організації поверхневого стоку та ін. Їх теж слід було б додати дол. списку 
літератури. 
• Необхідно було б розглянути більш детально саме комунальне госпо-
дарство міста, його структуру та способи управління ним, а також його взаємо-
дію з іншими міськими структурами та їх роль в реалізації різних міських про-
грам. 

Не зважаючи на наведені зауваження, в цілому посібник Шилової Т.О. за-
слуговує схвальної оцінки. Він може бути корисним не тільки студентам спеці-
альності "Екологія в будівництві". Враховуючи обмаль навчальної літератури 
він буде корисним і для студентів за напрямками підготовки "Будівництво" при 
вивченні дисципліни "Планування міст і транспорт" та для студентів спеціаль-
ності "Землевпорядкування і кадастр" при вивчення дисципліни "Формування 
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інфраструктури територій". Цей посібник буде корисним і для практичних пра-
цівників органів міської та районної влади в містах для того, щоб швидко опа-
нувати проблеми комунального господарства міста в усьому їхньому комплексі 
й розмаїтті та знайти містобудівні засоби вирішення цих проблем. 
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Анотація 
 Зроблено огляд змісту навчального посібника "Міське комунальне госпо-
дарство", в якому викладені та проаналізовані принципи формування та функ-
ціонування комплексу галузей міського комунального господарства, приділена 
увага складовим системи комунального господарства міста, проектуванню і 
розвитку населених місць, організації в них соціальної, інженерної, транспорт-
ної інфраструктури, захисних систем, що сприяє створенню комфортного, здо-
рового і приємного середовища в місті. 
 

Аннотация 
 Сделан обзор содержания ученого пособия "Городское коммунальное 
хозяйство", в котором изложены та проанализированы принципы 
формирования та функционирования комплекса отраслей городского 
коммунального хозяйства, уделено внимание составляющим системы 
коммунального хозяйства города, проектированию и развитию населенных 
мест, организации в них социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры, защитных систем, что содействует созданию комфортной, 
здоровой и приятной среды в городе. 
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УДК 711.122:504                                                                                       І.І. Устінова 
 
ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
В останнє десятиріччя в Україні, при подальшому зростанні міських територій, 

спостерігається тенденція скорочення чисельності населення, в основному, за 
рахунок випереджаючого зменшення міського населення в інтенсивно освоєних і 
найбільш забруднених її регіонах. Зазначене протиріччя свідчить про те, що в 
механізмах урбанізації відбуваються докорінні зміни, які пов’язано із проблемою 
сталого розвитку. Забезпечення умов сталого розвитку, під яким розуміється 
підтримання стану екологічної рівноваги в процесах взаємодії біосфери та людства, 
відноситься до новітніх завдань, які виступають у якості регулятивної ідеї 
сучасного етапу світового розвитку. Цьому питанню присвячені конференції ООН 
(Стокгольм, 1972; Ріо-де-Жанейро, 1992; Стамбул, 1996; Йоганнесбург, 2002), ХІХ 
сесія Генеральної Асамблеї ООН (Нью-Йорк, 1997), міжнародні конгреси 
(Йокогама, 1990; Марсель, 1992), програма ЮНЕСКО «Людина та біосфера». 
Розв’язанню проблеми присвячені й Закони України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (1991), «Про екологічну експертизу» (1995), «Про 
планування і забудову території», «Про загальнодержавну програму формування 
національної екомережі України» (2000), «Про Генеральну схему планування 
території України» (2002), концепція «Сталого розвитку населених пунктів» (1999), 
Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на 
Всесвітньому саміті зі сталого розвитку (2003).  

Втім, означене завдання може бути певною мірою вирішеним лише за умови 
узгодження потреб людського розвитку з екологічними можливостям територій, 
обумовленими законами розвитку біосфери. Мова йде про закономірність 
саморегуляції екосистеми та закон її внутрішньої динамічної рівноваги [1,2]. 
Згідно із закономірністю, кожна територія має певну демографічну ємність, 
резерв якої зумовлює зростання, а нестача – скорочення чисельності її населення. 
Розрахунки демографічної ємності – головного екологічного обмеження 
розвитку (проведені за розробленою автором методикою [3]),  свідчать, що в 
1986 році Україна наблизилась до реалізації умов екологічної рівноваги: 
чисельність населення досягла параметрів ємності, відповідно, 50,99  та 50,81  
млн. чол. Обрахунки показують, що за даними 2001 року, параметри розвитку 
країни також відповідають умовам екологічної сталості, але з іншими 
показниками чисельності та ємності, відповідно, 48,46 та 48,38 млн. чол. 
Зазначені зміни можна пояснити дією механізму саморегуляції, який узгоджує 
зниження ємності із розширенням міських територій у межах просторового 
ліміту інтенсивного антропогенного освоєння середовища; а скорочення 
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чисельності – із посиленням екосистемного опору, який вирівнює параметри 
чисельності із новими вимірами ємності [3,4]. 

Підґрунтям прийняття довгострокових програм розвитку країни є 
демографічна гіпотеза. Дотепер при демографічних обрахунках виходять з того, 
що визначальними для відтворення населення та його міграційної спроможності 
є соціально-економічні процеси. Проте, як показали результати дослідження [4], 
це відповідає екологічній дійсності лише на початковому етапі розвитку 
екосистеми  (в умовах резерву демографічної ємності території), коли для 
досягнення умов рівноваги сприятливим є зростання чисельності населення до 
рівня її ємності. На завершальному етапі розвитку, коли досягнуто головну 
умову екологічної рівноваги – чисельність населення дорівнює параметрам 
ємності (у припустимому 10% діапазоні відхилення), стратегія розвитку 
екосистеми змінюється й визначальними стають вже процеси, метою яких не є 
кількісні зміни, а є якісні перетворення системи, яка у стані рівноваги може 
довго, умовно нескінченно у часі існувати на даній території за рахунок 
самовідновлення ресурсів середовища [1; 2,с.216; 5,с.166,192; 6,с.213]. Затим 
прогноз щодо розвитку країни в умовах скорочення чисельності її населення 
повинен враховувати й екологічну складову.  

Відповідно до результатів дослідження [3,7], демографічними ознаками 
екологічно сталого розвитку є загальна та середньорічна динаміки чисельності, й 
зміна показників народжуваності та смертності населення (у 10% та 1%, й 0,3-
0,5% діапазонах, відповідно), уповільнення означених динамік та внутрісистемна 
поляризація досліджуваних процесів. Скорочення чисельності населення країни 
на початок 2005 року становило –9,6 %. Поки що це не перевищило 10 % від 
максимального значення чисельності (1993 рік – 52,2 млн. чол., 2005 рік – 
47,2 млн. чол.), що свідчить про існування екологічних передумов сталого 
розвитку України. Зниження чисельності населення у системі областей (дані 
2001 року) також не перевищує 10 % (рис. 1.А). За цією ознакою  територія країни 
поляризована по осі Схід-Захід: від максимальної депопуляції –9,7 % у Луганській 
області до максимального приросту +0,1 % у Закарпатській області (рис. 1.Б).  

Згідно із теорією етногенезу, внутрісистемна поляризація етносу властива 
тільки етапові його сталого розвитку [8, с.169], що підтверджує зроблений раніше 
висновок. На рис.1.А виявлено тенденцію випереджаючого скорочення 
чисельності населення областей у міру зростання їх демографічного потенціалу 
(області розташовано у порядку зростання чисельності населення за даними 2001 
року). Це є проявом дії закономірності екосистемної саморегуляції: у міру 
зростання демографічного навантаження на середовище посилюється його 
зворотна реакція, яку спрямовано на зниження причини цього навантаження – 
чисельності населення. 

324 Містобудування та територіальне планування



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Середньорічний приріст населення України у період, що передував депопуляції 

(з 1973 по 1993 рік) становив 0,4 %, сучасне його скорочення (з 1993 по 2005 рік) 
становить 0,8 %. У період, що розглянуто, означена динаміка перебувала у 
діапазоні рівноваги (±1%), що також виявляє існування екологічних передумов 
сталого розвитку країни. Втім, відповідно до закономірності уповільнення процесів, 
які відбуваються у врівноважених екосистемах (в нашому випадку, населення –
середовище), дворазове прискорення темпів середньорічного скорочення населення 
за останні 12 років щодо його приросту за попередні 20 років (0,8>0,4) може 
свідчити про загрозу виходу екологічних параметрів розвитку країни з означеного 
діапазону сталості [6,с.26; 9,с.124,342]. 

Зростання смертності в популяціях, які знаходяться у близькому до екологічної 
рівноваги стані, згодом компенсується зростанням народжуваності [1, с.14]. Про 
появу означеної тенденції, що забезпечує стабільність демографічного розвитку, 
свідчать сучасні зміни в режимі відтворення населення країни. Статистичні данні 
показують, що в останні десятиліття в Україні спостерігався процес збільшення 
смертності та зменшення народжуваності населення, який максимально 
прискорився на початку депопуляції (більш швидке зменшення народжуваності є 
проявом загальної демографічної тенденції [10, с.62]). У наступний період означені 
процеси стали уповільнюватися, а в останні роки народжуваність почала зростати. 
Зміни в режимі відтворення населення призвели до уповільнення процесу 
депопуляції, що також є передумовою сталого розвитку країни (табл. 1).  
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(5) Дніпропетровська  
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(7) Кіровоградська  
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  Рис. 1. СКОРОЧЕННЯ   ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ     ОБЛАСТЕЙ      УК   РАЇНИ       У ПЕРІОД З 1993 ПО 2001 РІК  
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Таблиця 1 
Динаміка демографічного розвитку України у період з 1973 по 2004 рік 

Періоди 1 Питома швидкість 
середньорічного 

зростання-скорочення, (%): 1973-1986 1986-1993 1993-1997 1997-2001 2001-2004

чисельності населення 0,41 0,41 - 0,81 -0,94 -0,89 
показників смертності 1,61 2,92 3,36 0,61 0,31 
показників народжуваності -0,05 -3,83 -5,04 -4,39 2,03 

Примітка. Періоди визначено за етапами екосистемного розвитку країни: з 1973 по 
1986 рік – зростання чисельності в умовах резерву демографічної ємності; з 1986 по 1993 – 
інерційне зростання в умовах дефіциту ємності; після 1993 – скорочення чисельності. У 
якості додаткових визначено 1997 та 2001 роки, після яких зафіксовано зміни динамік 
досліджуваних процесів  [4].  

 
Висновки щодо існування передумов сталого розвитку підтверджуються й 

особливостями сучасного етапу розвитку України відповідно до теорії етногенезу [8]. 
За Л.М.Гумєльовим, через 1000-1200 років після початку етнічної історії етнос може 
увійти у фазу етнічного гомеостазу (стан екологічної рівноваги). За сприятливих 
обставин, на цьому етапі розвитку імовірна й етнічна регенерація (коливання у 
діапазоні сталості) [8, с.46]. За означеною теорією, порівняльна сила держав 
визначається не тільки чисельністю населення, а й іншими вимірами: по-перше, 
співвідношенням етносу із ландшафтом, що його вміщує (запасом демографічної 
ємності); по-друге, віком етносу (вік українського етносу вимірюється відзначеним 
1000-літтям Хрещення Русі та 1500-річчям заснування Києва); по-третє, 
внутрішньою енергією розвитку, яку зумовлює динаміка коливальних процесів 
етнічного поля (вірогідно що ця енергія може вимірюватися діапазоном коливання 
показників демографічного розвитку) [8, с.73,121]. 

Означені екологічні передумови сталого розвитку України, можуть зарадити 
науковому обґрунтуванню та опрацьовуванню відповідної національної програми. 
У цьому сенсі економічні показники сталого розвитку мають бути доповнені 
екологічними, серед яких найважливішим є екологічний потенціал розвитку 
території (визначається запасом демографічної ємності) [3,4,11,12].  

У ході дослідження екологічних можливостей, напрямків та параметрів сталого 
розвитку урбанізованих територій України такі території було виявлено [4]. Це 
дозволило запропонувати концепцію компенсаційної (врівноважуючої) урбанізації, 
яку спрямовано на забезпечення планувальних умов екологічно збалансованого та 
сталого розвитку країни [3,4]. Суть концептуальної пропозиції, що є альтернативою 
директивному плануванню та управлінню розвитком територій,  полягає в 
екологічно доцільному (згідно з екологічними можливостями розвитку територій) 
коригуванні планувального каркасу розселення України шляхом перспективної 
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трансформації осей та полюсів її переважного містобудівного розвитку й переносу 
центрів антропогенного навантаження із зон екологічної релаксації (АР Крим, 
Харківська, Чернівецька, Львівська, Луганська, Дніпропетровська, Київська, 
Донецька області, дефіцит ємності яких становив, за даними 1986 року, від 15% до 
210%) на територію регіонів – потенціальних полюсів демографічного зростання (ці 
області зараз віднесено до депресивних регіонів, проте запас їх демографічної 
ємності, за даними 1986 року, становив від 15% до 50%) й формування тут 
альтернативних смуг та вузлів компенсаційної урбанізації (рис.2). Означені 
еколого-містобудівні перетворення каркасу розселення спрямовано на 
загальносистемне вирівнювання – балансування екологічного (запас ємності) та 
демографічного (чисельність населення) потенціалів розвитку території.  
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Рис. 2. ПЛАНУВАЛЬНИЙ КАРКАС ЗОНИ ВРІВНОВАЖУЮЧОЇ (КОМПЕНСАЦІЙНОЇ) УРБАНІЗАЦІЇ  
 

Підсумовуючи, слід зазначити, що стратегія екологічно сталого розвитку, що 
набуває сьогодні ознак світоглядного орієнтиру, має опинитися й у фокусі 
формованої зараз національної ідеї. Збіг сприятливих, щодо України, екологічних 
передумов сталого розвитку, надає країні шанс піти від „наздоганяючих Захід”, 
економіко-орієнтованих її перетворень й перейти до „випереджаючих”, еколого-
орієнтованих та погоджених із законами розвитку біосфери дій шляхом прийняття 
науково обґрунтованих та комплексних еколого-економ-соціальних і містобудівних 
програм, відповідно до стратегії розвитку екосистеми й екологічного потенціалу 
території. У цьому аспекті модель екологічно збалансованого та сталого розвитку 
виявляється одночасно й моделлю екологічно безпечного розвитку країни. Розгляд 
означених умов у контексті закономірності екосистемної саморегуляції може 
зарадити наближенню до уявлення про ноосферу, піднесення якої походить від 
пізнання об’єктивних законів розвитку біосфери, й коригуванню, у відповідності до 
них, людської діяльності [2, с.138; 13]. 
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АНОТАЦІЯ 

Наведено результати дослідження процесів екосистемної саморегуляції у 
розвитку урбанізованих територій України, що було зорієнтовано на виявлення 
екологічних передумов, параметрів та напрямків її сталого розвитку. 

 
АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты исследования процессов экосистемной саморегуляции в 
развитии урбанизованных территорий Украины, ориентированного на выявление 
экологических предпосылок, параметров и направлений ее устойчивого развития. 

328 Містобудування та територіальне планування



 

УДК 69.003:658.15.011.46                                                               С.А.Ушацький 
                                                                                                            І.А.Шатрова 
 
ВМЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ РОБІТ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 
 

 Зростання обсягів житлового будівництва обумовлює необхідність 
дослідження ефективності процесу виконання будівельно-монтажних робіт з 
метою забезпечення своєчасного введення житлових будинків в експлуатацію і 
підвищення ефективності використання капітальних вкладень. 
 Ефективність використання капітальних вкладень в значній мірі залежить 
від тривалості виконання робіт житлового будівництва. В той же час,  як 
свідчить досвід [1,2], визначення тривалості виконання будівельно-монтажних 
робіт, у більшості випадків, здійснюється із застосуванням детермінованих 
методів, що орієнтовані на використання установлених нормативів без 
урахування впливу випадкових факторів, обумовлених імовірносним 
характером будівельного виробництва. Інші методики [3,4,5,6], що тим чи 
іншим чином при визначенні тривалості виконання будівельно-монтажних 
робіт ураховують імовірносний характер будівельного виробництва, 
орієнтовані на організацію зведення об’єктів в умовах централізованого 
планування адміністративно-командної системи управління будівництвом. Ці 
методики не можуть забезпечити визначення оптимальної тривалості 
будівельно-монтажних робіт з урахуванням організаційно-технологічних умов 
їх виконання і ринкових відносин.  

В умовах ринкової економіки значний обсяг житлового будівництва 
здійснюється за рахунок коштів населення, що зменшує надійність своєчасного 
фінансування виконання обсягів робіт і обумовлює необхідність залучення 
банківських кредитів для забезпечення необхідних оборотних коштів. Це 
призводить до додаткових економічних втрат, що пов’язані з платою за 
користування банківським кредитом. 
 Підвищення рівня обґрунтованості тривалості робіт житлового 
будівництва може бути досягнуто на основі урахування імовірносного 
характеру будівельного виробництва , організаційно технологічних умов їх 
виконання і ринкових відносин. 
 Визначення характеристик процесу виконання будівельно-монтажних 
робіт з урахуванням імовірнісного характеру будівельного виробництва і 
дослідження впливу організаційно-технологічних умов на ефективність цього 
процесу може бути виконано із застосуванням математичного апарату теорії 
масового обслуговування. 
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 При апроксимації процесу виконання будівельно-монтажних робіт 
системою масового обслуговування заявками є будівельно-монтажні роботи 
або укрупнені їх комплекси, а каналами обслуговування є бригади робітників 
(спеціалізовані або комплексні). Процес обслуговування полягає у виконанні 
цих робіт бригадами робітників. 

Обґрунтування різновиду системи масового обслуговування, що 
апроксимує процес виконання окремих будівельно-монтажних робіт, або їх 
укрупнених комплексів здійснюється на основі аналізу організаційно-
технологічних умов виконання робіт у відповідності до понять, прийнятих у 
теорії масового обслуговування. Аналізу підлягають: 

джерело заявок (програма будівельно-монтажних робіт); 
вхідний потік заявок (потік будівельно-монтажних робіт з готовим 

фронтом робіт для бригад робітників); 
кількість каналів обслуговування (бригад робітників) і взаємодопомога 

між ними; 
дисципліна завантаження (порядок розподілу бригад робітників між 

роботами); 
дисципліна черги (кількість будівельно-монтажних робіт , плануємих для 

виконання бригадами робітників); 
дисципліна обслуговування (організація виконання будівельно-

монтажних робіт); 
потік обслуговування (розподіл тривалості виконання будівельно-

монтажних робіт). 
Аналіз організаційно-технологічних умов процесу виконання будівельно-

монтажних робіт дозволив обґрунтувати різновид системи масового 
обслуговування, що його апроксимує, а саме:  

процес виконання будівельно-монтажних робіт при використанні 
спеціалізованих бригад може бути апроксимовано одноканальною або 
багатоканальною системою масового обслуговування без взаємодопомоги, з 
пуасонівським вхідним потоком заявок і експоненціальним або ерлангівським 
розподілом другого порядку (в залежності від виду будівельно-монтажних 
робіт) потоком обслуговування; 

процес виконання будівельно-монтажних робіт при використанні 
комплексних бригад робітників може бути апроксимовано багатоканальною 
системою масового обслуговування з повною взаємодопомогою з 
пуасонівським вхідним потоком заявок і експоненціальним розподілом потоком 
обслуговування.  

Встановлений на основі аналізу різновиду системи масового 
обслуговування, який апроксимує процес виконання будівельно-монтажних 
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робіт, дозволяє обґрунтовано застосувати математичний апарат теорії масового 
обслуговування для визначення характеристик процесу виконання будівельно-
монтажних робіт і здійснити дослідження впливу організаційно-технологічних 
умов на тривалість робіт. 

Основними характеристиками процесу виконання будівельно-монтажних 
робіт у  відповідності до понять, прийнятих у теорії масового обслуговування, 
є:  

середня тривалість знаходження заявки у системі (середня тривалість 
виконання будівельно-монтажних робіт) - t ; 

середня тривалість знаходження заявки у черзі на обслуговування 
(середня тривалість фронту робіт) - t оч; 

середня тривалість простою каналу обслуговування – час від моменту 
вивільнення каналу до його заняття черговою заявкою (середня тривалість 
простою бригад робітників) – t пк. 

Визначені характеристики очt , пкt  і t є основою для визначення втрат,  
пов’язані з простоєм фронту робіт, простоєм бригад робітників, платою за 
користування банківським кредитом і оптимізації коефіцієнта використання 
системи a . 

Коефіцієнт використання системи визначається як відношення середньої 
інтенсивності потоку заявок на обслуговування (середньої кількості 
будівельно-монтажних робіт з готовим фронтом робіт для бригад робітників за 
одиницю часу) – λ  до можливої інтенсивності обслуговування  ( можливої 
кількості будівельно-монтажних робіт, що виконується бригадами робітників за 
одиницю часу) - μ. 

 У відповідності до процесу виконання будівельно-монтажних робіт 
коефіцієнт використання системи може бути названо показником інтенсивності 
виконання будівельно-монтажних робіт. 

Оптимальному значенню показника інтенсивності виконання будівельно-
монтажних робіт  a onm  відповідають мінімальні загальні втрати В, що пов’язані 
з простоєм фронту робіт, простоєм бригад робітників і платою за користування 
банківським кредитом. Оптимальне значення a onm  є основою для визначення 
оптимальної тривалості будівельно-монтажних робіт. 

Дослідження, які проведено із застосуванням математичного апарату 
теорії масового обслуговування, свідчать, що значення показника інтенсивності 
виконання будівельно-монтажних робіт a  залежить від організаційно-
технологічних умов їх виконання. На рис.1,2 наведена  залежність значення 
показника інтенсивності виконання робіт по улаштуванню підлог   a  від 
середньої кількості будівельно-монтажних робіт з готовим фронтом робіт для 
бригад робітників за одиницю часу (інтенсивності потоку заявок на 
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обслуговування) – λ ( рис.1) і кількості бригад робітників (кількості каналів 
обслуговування) –  n (рис.2). 

 
Рис. 1. Залежність загальних втрат B від значення показника інтенсивності  
           виконання робіт по улаштуванню підлог a при  різних значеннях λ 

 

 
Рис. 2  Залежність загальних втрат B від значення показника інтенсивності  
           виконання робіт по улаштуванню підлог a при  різних значеннях n 
 

Аналіз впливу організаційно-технологічних умов на виконання 
будівельно-монтажних робіт при зведенні житлових будинків на значення 
показника інтенсивності їх виконання дозволяє визначити рівень ефективності 
цього процесу при різних організаційно-технологічних умовах виконання робіт, 
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вибрати оптимальний їх варіант і визначити оптимальну тривалість робіт. Це 
буде сприяти підвищенню ефективності використання капітальних вкладень і 
конкурентоспроможності будівельних організацій.  
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Анотація 

    У статті наведений аналіз залежності ефективності процесу виконання 
робіт від організаційно-технологічних умов зведення житлових будинків. 
Аналіз виконано з застосуванням математичного апарату теорії масового 
обслуговування. 
 
                                                                Аннотация 

В статье приведен анализ зависимости эффективности процесса 
выполнения работ от организационно-технологических условий возведения 
жилых домов. Анализ выполнено с применением математического аппарата 
теории массового обслуживания.  
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СПЕЦИФІКА ПРОГНОЗІВ  СПОЖИВАННЯ  ЕНЕРГОРЕСУРСІВ  
У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 (на прикладі споживання електроенергії) 
 

Вступ. Перехід у ринкову економіку, соціально-економічні реформи, 
проведені в Україні, з неминучістю ведуть до того, що природні монополії бу-
дуть утрачати свій вплив на економіку, неминучі значні зміни в принципах ор-
ганізації діяльності підприємств і галузей. Не є тут виключенням і міське гос-
подарство. Якщо сьогодні регіони живуть в умовах заданих лімітів на енергоре-
сурси, то надалі вони змушені будуть замовляти їх на ринку, природно, несучи 
збитки, якщо ресурсів було замовлено з  надлишком чи навпаки мав місце їхній 
недолік.   

Як показано в [1], з листопада 2003 року на Федеральному оптовому рин-
ку електроенергії Росії почав функціонування сектор вільної торгівлі (СВТ). 
Ринкове відпущення електроенергії за заявками в даний час здобуває усе більш 
масовий характер, оскільки при переході з регульованого сектора на сектор ві-
льної торгівлі можна домогтися істотної економії засобів (обсяг замовлення 
енергії довільнийі; ринкові ціни нижче, ніж державні, у середньому, на 2  – 5%). 
У 2004 р. частка електроенергії, що відпускається, через даний сектор переви-
щила 10%, у 2006 р. очікується приріст на 5-8 %. 

Однак при переході в сектор вільної торгівлі, крім виграшу від участі в 
конкурентних торгах, виникає необхідність брати на себе певний ризик, зв'яза-
ний з неможливістю точного планування заявки на енергоспоживання. Відомо, 
що потужності споживання великої селітебної території  дуже великі і склада-
ють десятки, сотні мегават/годин. Тому зайве чи недостатнє споживання елект-
роенергії, що замовлена  за попередніми заявками, приводить до незапланова-
них витрат постачальника в крапці генерації. Крім того, особливо непередбаче-
но впливають зміни цін на альтернативні види енергії. Метою даної роботи є 
побудови моделі зміни попиту на електричну енергію регіону у зв’язку з під-
вищенням тарифів на газ. 

Аналіз існуючих методів прогнозування. Відомо, що задача прогнозу-
вання спирається на складні математичні чи емпіричні (інтуїтивні) методи по-
шуку закономірностей у розглянутому часовому процесі. Експерти по складан-
ню прогнозу такі залежності виявляють поступово, за місяці і роки роботи.   

Практика показує, що для прогнозування споживання енергоресурсів не 
існує єдиного методу: кожен  регіон містить індивідуальні технологічні цикли, 

334 Містобудування та територіальне планування



 

що, у підсумку, утворять унікальний часовий процес. Однак у всіх таких циклах 
споживання енергії можна знайти загальні риси, тим самим утворити методич-
ну базу для виконання точного прогнозу. 

Якщо розглянути графік  споживання електричної енергії деякого регіону, 
то можна бачити наступне:  

- графік  середнього  значення споживання практично повторює характер 
максимального споживання; 

- чітко видні циклічні закономірності споживання; 
- може бути виділена постійна (базова) складова і випадкова складова, 

максимальна величина якої може бути оцінена як приблизно 15-25 %.  
Технологічні процеси споживання енергії підкоряються циклічним, фун-

кціональним і випадковим тенденціям, з яких найбільш прогнозовані циклічні 
залежності (як правило, добові, тижневі і річні). Циклічні залежності, як прави-
ло, складають 70  – 80% усіх відхилень у процесі споживання електроенергії.  

Закономірності функціонального характеру є другим з основних дослі-
джуваних факторів при прогнозуванні, їхня пайова участь складає приблизно 
10  – 15% від всього обсягу відхилень. У цю групу включаються відхилення, що 
пояснюються відомими і відносно передбачуваними факторами : температурою  
повітря чи  теплоносія, тиском газу, обсягом постачань сировини й т.ін. У ви-
значенні таких факторів і в розрахунку їхньої вагової участі в процесі енерго-
споживання основну роль грає експерт.    

В даний час найбільше застосування одержали методи прогнозування, що 
використовують нейронні мережі (НМе). Відомо  [2-4], що прогнозування часо-
вого ряду зводиться до традиційного для НМе задачі – апроксимації функції 
декількох  змінних по заданому набору параметрів за  допомогою процедури 
занурення. Наприклад, якщо d -лаговий простір, то ряд х містить d значень ряду 
в послідовні моменти часу { }dttdt xxx −−− = ,...,1 . 

Метод занурення заснований на фундаментальній теоремі Такенса - Рюеля 
[5,6], відповідно до  якої справедливо наступне твердження. Якщо часовий ряд 
породжується динамічною системою, тобто значення tx  є довільною функцією  
системи, існує така глибина занурення d (приблизно рівна ефективному числу 
ступенів волі даної динамічної системи), що забезпечує однозначне прогнозу-
вання наступного значення часового ряду. Таким чином, якщо вибрати досить 
велике d, можна гарантувати однозначну залежність майбутнього ряду від його 
d попередніх значень: ( )dtt xfx −= , тобто прогнозування  часового ряду зводить-
ся до задачі інтерполяції функції багатьох змінних. У такій постановці задачі 
НМе можна використовувати для відновлення цієї невідомої функції по набору 
прикладів, заданих історією даного часового ряду. 

Містобудування та територіальне планування 335



 

Відповідно до теореми Такенса – Рюеля наявність визначеної передбачу-
ваності  приводить до того, що всі спостереження повинні бути зібрані  у око-
лиці  ( )dtt xfx −=  деякої гіперповерхні , тобто експериментальна вибірка формує 
деяку множину, вимірність якої менше  вимірності лагового  простору. Напри-
клад, у 15-ти мірному просторі  занурення експериментальні  крапки формують 
множину вимірності приблизно 4, що значно менше вимірності первісної  мно-
жини [2, 3].  

Головний недолік прогнозів  полягає в тому, що їм притамана невизначе-
ність, тому що по-перше,  часові ряди не є стаціонарними, по-друге, не існує 
достатнього числа прикладів для навчання НМе, по третє, неможливо врахува-
ти при навчанні мережі  регулярні збурювання, типу зміни цін.  

Тензорна методологія рішення задач прогнозування в середовищі 
нейромереж.  

Пропонований метод складається в реалізації алгоритму, що базується на 
структуризації часового ряду шляхом представлення групи його значень у ви-
гляді визначеної структури – тензора (мінімально другого рангу), представле-
ного в матричній формі. Як відомо, тензор являє собою математичний об'єкт, 
характеристики якого – інваріанти –  не змінюються при зміні системи коорди-
нат. В одній і тій же системі координат будь-яка дев'ятка чисел являє собою те-
нзор другої валентності (рангу).  

Алгоритм  включає  такі  етапи. 
1. Створення на базі  представленого часового ряду нових об'єктів – тен-

зорів, мінімально  тензорів другого рангу, [ ]ijTT =  , і, j=1,3; зіставлення кожній 

дев'ятці елементів часового ряду відповідного тензора -  { }921 ,...,, +++= ttt
T
t xxxx   

→  x
tT , ti – реальний час, kt  - “тензорний” час,  k=1, 2, …, KT, KT -  число сфор-

мованих тензорів. 
2. Визначення інваріантів  головного тензора  x

tT  { }k3210 ,,, IIII→ (∀k), 
k=1, 2, …,KT, де I0 – магнитуда тензора, I1, I2, I3 – перший, другий і третій стан-
дартні інваріанти.  

3. Формування часових рядів інваріантів (у тензорному часі), наприклад, 
для тензорного ряду { }

TXT  - це  часові ряди: },...,{},..., 111000 2121 TrTTTrTT
IIIIII{{  

},...,{ 222 21 TrTT
III }}...,,{ 333 21 TrTT

III .  

4. Створення комітету НМе для прогнозування значень 

1111 3210 ,,,
++++ kTkTkTkT

IIII . 

5. Навчання НМе для прогнозування інваріантів для тензорного часу 
(Tk+1)  на підставі  відомих значень у моменти t =1,2, . . . , k  . 

6. Відновлення компонентів тензора (елементів реального часового ряду) 
відповідно до  передвіщених значень інваріантів. 
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7. Визначення залежності типу ( )( )tIf  для інваріантів з метою створення 
нових прикладів. 

Перетворення вихідного часового ряду в ряди  тензорних інваріантів по-
казане на мал.1. 

 
Вихідний ряд Тензорне представлення 

Рис.1. Загальне і тензорне представлення безлічі значень часового ряду 
 

Кожен тензор k
xT може бути однозначно представлений своїми інваріанта-

ми: для тензора другого рангу це:нульовий (магнитуда) –  I0= ∑
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           У загальному випадку задачу прогнозування можна сформулювати як 
одержання прогнозної оцінки (саме оцінки) величини qi (t+1) на підставі оброб-
ки (статистичної чи ін. ) змін, що передують qi(t-l), l = 0, 1, ..., L, за період L. Як 
базу реалізації математичної моделі розрахунку прогнозних значень qi (t+l) не-
залежно від типу алгоритму  можна розглядати адаптивну модель цифрового 
фільтра.  

Пояснення до рис.1:  вихідний часовий ряд – x ={xj}, j= 1, 2,…(лівий 
рис.); тензорне представлення (правий рис.),  Tk- тензорний час, k=1, 2, .. Тен-
зорний і реальний час зв'язані співвідношенням:  T1 → {t1, 
t2,…t9},T2→{t10,t11,…t18,}і т.д., кожен тензор ][ ,,

k
jix

k
k TT =  , де  k

jixT ,,  - значення вихі-
дного часового ряду у відповідні моменти часу. У свою чергу, кожен тензор за-
міняється системою своїх інваріантів, у такий спосіб одержуємо систему часо-
вих рядів, складених  з інваріантів тензорів. У тензорному часі інваріанти пока-
зані на рис.2. 
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Рис.2. Загальний вид зміни інваріантів у тензорному часі 

 
З іншого боку, навіть розв’язавши задачу впливу технічних, економічних 

і соціальних виробничих факторів теоретично, на практиці експерт може зішто-
вхнутися з проблемою  недостачі чи невірогідності вихідних даних. Випадкові 
тенденції складають у розглянутому випадку завершальний компонент прогно-
зу: вважають без достатніх підстав, що їхня пайова участь у загальному процесі 
невелика, але амплітуда відхилень може бути досить значна, особливо це має 
місце при наявності збурювань типу зміни цін. Кожне відхилення може бути 
згодом пояснено, однак виконати правильну оцінку ситуації в момент складан-
ня заявки в цьому випадку буде або неможливим, або недоцільним. Крім того, 
для випадкових тенденцій  визначити імовірнісні характеристики відповідних 
явищ не представляється можливим через малість генеральної вибірки. 

Вище було показано, що задача прогнозування споживання електроенер-
гії для експерта підприємства є складню і багатоплановою, виключається мож-
ливість зневажити  будь-яку складову при прогнозі, тому що  внесок, напри-
клад, випадкової складової настільки значний, що ціна помилки при припусти-
мому відхиленні в 2% за годину споживання досить велика.  

Пропонується доповнити алгоритм прогнозування випадкової складової 
системою нечітких правил «якщо-то», на підставі яких визначити можливі ма-
ксимальні і мінімальні відхилення компонента на підставі часового ряду, що 
мав би місце при відсутності збурювань. 

Раніше відзначалося, що однією з характерних рис задачі прогнозування є 
неповнота вихідної інформації, перебороти яку можна, використовуючи методи 
нечіткої математики і логіки. У даному випадку це зводиться до створення сис-
теми (бази) нечітких експертних правил, на підставі яких можуть бути зроблені 
чіткі висновки. 

Нечіткі висновки (НВ) досить добре описані, однак для розуміння запро-
понованого методу приведемо деякі відомості. Механізм НВ має у своїй основі 
базу знань, формовану експертами у вигляді сукупності предикатних правил 
виду 
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R I : якщо  х є Аi,то у є Вi, 
де  х – вхідна змінна, у  - змінна висновку;  Аi,  Вi – функції належності, визна-
чені відповідно на х и у.  
Приклад: якщо х -мале, то у – велике. 

У правилах знання експерта відбиває причинно-наслідкові зв'язки, що іс-
нують  в об'єкті, R=A →B. Відношення R можна розглядати як нечітку підмно-
жину декартового добутку Х и У  повної множини передумов Х и висновків У. 
Процес одержання нечіткого результату  В* з використанням даного спостере-
ження А* можна представити у вигляді виразу B*=A* °R=A°(A→R), де ° -
операція композиції (згортки) відношень. Відзначимо, що операції композиції й 
імплікації можна виконувати різними методами, одержуючи при цьому, приро-
дно, різні результати. Як правило, композиція відношень використовують min-
max -процедури. Одним з методів НВ є алгоритм Larsen, де нечітка імплікація 
моделюється операцією множення. Алгоритм включає етапи: 

10. Знаходяться ступені істинності для передумов кожного правила – 
А1(х0), А2(х0) В1(у0), В2(у0) , . . .  

20. Знаходяться значення ),y(B)x(A1 0101 ∧=α ),y(B)x(A2 02102 ∧=α а по-
тім – приватні нечіткі множини α1С1(z), α2С2(z). Для n  правил використовують 
вираз 

∑

∑
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 . 

Графічна ілюстрація нечітких висновків приведена на рис. 3 і 4. 

 
Рис. 3. Нечіткий  висновок за схемою 

Ларсена 
 

 
Рис.4. Нечіткий висновок  за схемою 

Мамдані. 
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Експертами була сформована система правил, що відбиває можливі нас-
лідки підвищення ціни на газ з погляду підвищення споживання електричної 
енергії. На рис. 5 приведений прогноз можливого споживання електроенергії (у 
вартісному вираженні) на найближчі 36 міс. (після 2006 р.), виходячи з переду-
мови збереження ціни на електроенергію незмінної чи деякого її підвищення. У 
2006 р. ціна на електроенергію була істотно підвищена, але зберігається умова:  
вартість 1000 квт.годин << вартості 1000 м.куб.  Як видно з рис.5, вартість ба-
зової складової зростає на  приблизно на 25 %, тобто пропорційна зростаючому 
споживанню, максимальна величина випадкової складової не перевищує при-
близно 20 %. 

 
Рис.5. Прогноз росту споживання еле-
ктроенергії при підвищенні тарифів   

на газ 
 

 
Рис.6.     Прогноз максимальних і  
мінімальних значень випадкової 

складової споживання електроенергії 
 

 

Вплив зміни цін на газ експертами прогнозується у вигляді системи пра-

вил, представленої в табл. 1 
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 Збільшення ціни на газ 

Табл.1

 Мінімальне 
(приблизно 

50%) 

Середнє 
(приблизно 
100-150%) 

Велике 
(приблизно 
200-250%) 
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С
ер
ед

-
нє

 
(п
ри

-
бл
из
но З імовірніс-

тю 0.2 
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80

-

 З імовірніс-
тю 0.5 

З імовірніс-
тю 0.9 

З імовірніс-
тю 0.6 

 

 
Вид правила наступний: якщо <збільшення ціни на газ буде середнім >, 

то < збільшення споживання електроенергії (випадкова складова) буде малим 
(з імовірністю близької до 1) чи середнім (з імовірністю близької до 0.5) чи ве-
ликим (з імовірністю близької до 0.2)>. Загальна кількість дорівнює трьом, во-
ни припускають досить жорсткі умови, функції належності кожного з правил 
показані на рис.7. 

 

Рис.7.Експертні  оцінки можливого 
підвищення ціни на газ 

Рис.8. Експертні  оцінки можливого  
підвищення використання  електро-

енергії 
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На підставі сформульованих правил визначений прогноз можливих зна-
чень випадковий складової – максимальні і мінімальні значення при незмінній 
базовій (рис.6). Жирною лінією на рис.5 показане сумарне прогнозне спожи-
вання електроенергії для умов, сформульованих експертами в табл. 1. 

 

  

  
. 

Рис.9.  Зміна 1-их інваріантів  тензорів, що моделюють вихідний і прогно-
зний часові ряди. 

 
Створено математичну модель, що дозволила розглянути практично всі 

можливі режими роботи часового ряду (вихідного і прогнозного) у тензорному 
часі. На рис. 9 приведені деякі можливі реалізації часових рядів, одиницею ви-
міру в даному випадку є тензор 2-го рангу, що поєднує 9 сусідніх значень (мі-
сяців), а також їхні інваріанти. Перший інваріант являє собою усереднену суму 
значень за 1, 5 і 9-й місяці, другий – за 10, 14 і 18 мес., тобто має місце кварта-
льний лаг. Слід (чи перший інваріант) дозволяє врахувати глибинні процеси, 
що протікають в об'єкті. 
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Як видно з рис.9, перший інваріант первинного ВР у всіх режимах є об-
меженим (штрихова лінія), у той час як у прогнозному ВР у деяких режимах – у 
даному випадку – перший, другий і третій рис., він має тенденцію необмежено-
го росту, що свідчить про те, що реально можуть мати місце непередбачені ре-
жими, коли ріст випадкової складової перевищить максимальні значення, отри-
мані при введених експертами обмеженнях.  

Висновки 
1. Існуюча політика багаторазового миттєвого (обґрунтованим тільки ба-
жанням одержати надприбуток) підвищення цін на деякі види енергоносіїв мо-
же привести до розбалансування системи енергоспоживання за рахунок різкого 
збільшення витрати енергоносіїв з більш низькою ціною з усіма наслідками, що 
звідси випливають. З цього погляду більш раціонально поступове підвищення 
цін таким чином, щоб не спровокувати споживання одного з носіїв. 

2. Стійке енергопостачання можна гарантувати при досить потужній базовій 
складовій. Наявність у споживача декількох джерел енергопостачання (напри-
клад, автономне газове й електричне) може істотно знизити піки споживаної 
енергії. 

Література 
 

1. Данные Интернет-сайта РАО 'ЕЭС России. Научно-производственный  
отчет предприятия  'Ижинформпроект'.  Автор -Канторович С. А.  
skantor@izhinform.udm.ru 

2. Шумский С.A., Ежов А.А. Нейрокомпьютинг и его применение в 
экономике и бизнесе // М.: МИФИ, 1998. Интернет-ресурс – 
http://neuronets.chat.ru/appendix.html/ 

3. Шумский С.A., Ежов А.А. Нейронные сети и финансовые рынки. - Ин-
тернет-ресурс - http://www.stv.ee/~butax/cdbks.htm 

4. Weigend A. and Gershenfieldd, eds. Times series prediction: Forecasting and 
understanding the past/- Addison-Wesley, 1994/ - 356 pp. 

5. Takens F. Detecting strange attractors in turbulence //Dynamical Systems 
and Turbulence/ Eds. D.Rang and L.S.Young. Lect. Notes in Math. –1980.-V.898. –
p.366-381. 

6. Ruelle D., Takens F. On the nature of turbulence. – Commun.Math.Phys. 20, 
167, 1971. – р.234 -249. 

7. Минаев Ю.Н., Филимонова О.Ю., Бенамеур Лиес. Решение задач 
управления в условиях неопределенности в нейросетевом логическом базисе. – 
М.: Горячая линия-Телеком, 2003.- 224 с. 

Містобудування та територіальне планування 343



 

8. Минаев Ю.Н., Жуков И.А., Филимонова О.Ю. Прогнозирование 
временных рядов в тензорном базисе. Электронное моделирование, Т.      №       
, 2006.  – С  -  .      
 

Аннотация 
 

 Рассматриваются вопросы прогнозирования потребления энергоресурсов 
в городском хозяйстве. Предложена модель, позволяющая учесть в прогнозах 
влияние  резкого повышения цен на один из носителей. 
Приведены примеры. 
  

Анотація 
 
 Розглядаються питання прогнозування споживання енергоресурсів у мі-
ському господарстві. Запропоновано модель, що дозволяє врахувати в прогно-
зах вплив  різкого підвищення цін на один з носіїв. 
Наведено  приклади. 
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УДК 711.168            Цигичко С.П. 
 
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ 

СТРУКТУРИ ЛАНДШАФТНО-АРХІТЕКТУРНИХ КОМПЛЕКСІВ У ВЕ-
ЛИКИХ І НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ 

 
Композиційно-планувальна організація ландшафтно-архітектурного ком-

плексу – основа, на якій розвивається раціональна й гармонійна структура архі-
тектурно-ландшафтного середовища міста в цілому. Людина, як основний 
«споживач послуг» міського середовища, мета і рушійна сила його розвитку, не 
може сприймати архітектурно-ландшафтне середовище всього міста одночасно, 
а лише невеликі, співмасштабні їй фрагменти території. Тому внутрішня орга-
нізація окремих ландшафтно-архітектурних комплексів є не менш важливою, 
ніж формування цілісного архітектурно-ландшафтного середовища на загаль-
номіському рівні. 

Актуальність теми випливає з самого визначення ландшафтно-
архітектурного комплексу – це багатофункціональна система, в якій раціональ-
но і гармонійно поєднані архітектурні об’єкти і ландшафтні елементи. В наш 
час бракує наукових досліджень, в яких ландшафтні та архітектурні компонен-
ти міського середовища розглядалися б як гармонійна цілісність. В літературі 
переважно вживається термін «архітектурний комплекс», що автоматично від-
суває на другий план роль ландшафтної складової міста (роботи Бєлоусової 
В.Н., Кулаги Л.Н., Лаврова В.А., Шарлая Е.В. та інших). В результаті у практи-
чному містобудуванні складається надзвичайно гостра і небезпечна ситуація – 
формування ландшафтно-архітектурних комплексів (архітектурних комплексів 
з включенням природних компонентів) відбувається хаотично, їхня компози-
ційно-планувальна і функціональна організація є незручною для відвідувачів і 
нераціональною з точки зору концепції загальноміського розвитку (дублювання 
функцій на суміжних територіях і т.п.), не завжди враховується розташування 
об’єкту на рельєфі, що значно погіршує умови їх візуального сприйняття, рек-
реаційний потенціал території мінімізується. 

Враховуючи усе вище сказане, метою даної роботи є розробити рекомен-
дації щодо формування композиційно-планувальної структури сучасних приро-
дно-архітектурних комплексів у великих і найбільших містах. Задачі дослі-
дження: 1) визначити основні функціонально-планувальні зони ландшафтно-
архітектурного комплексу; 2) встановити оптимальні варіанти комбінування 
функцій; 3) виявити варіанти композиційно-планувальних структур комплексів 
та розміщення в них будівель і споруд, а також їх залежність від рельєфу місце-
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вості; 4) проаналізувати особливості візуального сприйняття ландшафтно-
архітектурного комплексу. 

Одна з основних умов формування чіткої, раціональної та ефективної 
композиційно-планувальної структури ландшафтно-архітектурного комплексу 
– розмежування зон за функціональним призначенням і рівнем активності. Для 
цього рекомендується проводити таку класифікацію територій: 

- території, на яких безпосередньо розміщені об’єкти тяжіння людських 
потоків; 

- території-розподільники; 
- ландшафтно-рекреаційні території [4, с.63]. 
Території безпосереднього розміщення об’єктів тяжіння є найактивніши-

ми, тому їх слід розташовувати якомога далі від зон тихого відпочинку, що вхо-
дять до складу ландшафтно-рекреаційних територій. Для цього призначені те-
риторії-розподільники – площі перед будинками, системи транзитних чи прогу-
лянкових доріжок, невеликі ландшафтні сектори (партери, водойми, елементи 
геопластики тощо), – які мають виконувати одночасно дві функції: розмежову-
вати контрастні за активністю зони і пов’язувати територію комплексу із зов-
нішнім оточенням. 

Не менш важливою для формування ландшафтно-архітектурного компле-
ксу є його функціональна спеціалізація – на території комплексу мають поєдну-
ватися функції, близькі за організаційними процесами чи такі, що користуються 
попитом у одних і тих самих верств населення (вікових, соціальних).  

Найчастіше до складу природно-архітектурних комплексів входять уста-
нови, що належать до таких функцій: 

1. торгівля – різноманітні торговельні центри; 
2. розваги – казино, клуби, кафе, бари, ресторани, дискотеки, кінотеатри; 
3. освіта – навчальні корпуси, бібліотеки, інтернет-кафе; 
4. управління – адміністративні центри районного значення чи окремі 

установи загальноміського рівня; 
5. бізнес – банківські й офісні будівлі (офіс однієї великої компанії, орен-

да офісних приміщень різними організаціями); 
6. спорт – спортивно-розважальний центр (аквапарк, більярд, боулінг то-

що), спортивно-оздоровчий центр (тренажерні зали, масажні кабінети, басейн, 
сауна, солярій, косметолог і т.д.), відкриті (теніс, гольф, міні гольф) та закриті 
(волейбол, баскетбол, гандбол, мініфутбол) спортивні майданчики. 

Обов’язковою для будь якого ландшафтно-архітектурного комплексу має 
бути «рекреаційна» функція – мається на увазі організація відпочинку в приро-
дному оточенні, тобто в середовищі, сформованому з використанням засобів 
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ландшафтного дизайну, де переважають «природні» компоненти. Цій функції 
відповідає ландшафтна складова комплексу. 

Ландшафтно-архітектурні комплекси можуть бути спеціалізованими або 
багатофункціональними (з переважанням однієї функції). Проте поєднання в 
структурі комплексу занадто великої кількості функцій є нераціональним і не-
зручним для відвідувачів. Доцільним і ефективним може бути комбінування 
двох-чотирьох функцій. Оптимальними варіантами поєднання можна визнати: 
1) спорт – розваги – торгівля; 2) бізнес – адміністрація – торгівля; 3) освіта – 
спорт – розваги; 4) розваги – бізнес – торгівля; 5) торгівля – бізнес – спорт – 
розваги; 6) розваги – торгівля. 

Функціональне наповнення природно-архітектурного комплексу залежить 
від двох вимог. По-перше, слід уникати дублювання функцій – не вводити до 
складу комплексу установи, які вже існують на суміжній з ним території. По-
друге, у багатофункціональних комплексах функціональний склад розміщува-
них установ має комбінуватися так, щоб територія могла активно використову-
ватися цілодобово. При цьому одні установи (офісні й адміністративні центри) 
можуть працювати тільки вдень, другі (розважального профілю – нічні клуби, 
казино, ресторани) – вночі, а треті – протягом доби (установи торгівлі, готелі). 

Ще однією обов’язковою умовою має бути виявлення функціонального 
призначення будинку чи споруди архітектурними засобами. Архітектурні особ-
ливості ландшафтно-архітектурних комплексів зумовлені тим, що кожна з фун-
кцій має свої специфічні вимоги до організації простору, свій характер забудо-
ви і планувальний масштаб. Адміністративна функція, пов’язана з широким ді-
апазоном соціальних контактів, потребує вільних просторів, деякої парадності 
споруд. Ділові функції зумовлюють високу концентрацію будівель, яким при-
таманні великий масштаб і домінування в оточуючому просторі. Торговельній 
функції властива калейдоскопічність кольору і світла, швидка зміна малих 
форм та мобільність дизайну. Розважальна функція передається оригінальністю 
і пластичністю форм забудови, активним використанням монументального й 
декоративного мистецтва [1, с.41]. Дотримання цих норм допомагає візуально 
ідентифікувати архітектурний об’єкт. 

Композиційна структура і планування ландшафтно-архітектурного ком-
плексу зумовлюються двома типами вимог: зовнішніми і внутрішніми. Зовніш-
ні вимоги – це архітектурно-планувальна структура міста і місце в ній терито-
рії, що відводиться для будівництва даного комплексу. Внутрішні – необхід-
ність органічного взаємозв’язку складових елементів самого комплексу між со-
бою та з рельєфом території [5, с.101]. 

Можна виділити два основних види композиційно-планувальних струк-
тур ландшафтно-архітектурних комплексів: компактну і розчленовану. Компак-
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тна структура – одна чи кілька розташованих на незначній відстані одна від од-
ної будівель і споруд; решту території займає ландшафтна складова. В межах 
компактної структури виділяється кілька варіантів розміщення будівель і спо-
руд на земельній ділянці: 1) центричне, 2) периметральне, 3) кутове, 4) торцеве, 
5) флангове. 

Компактну композиційну структуру можна умовно охарактеризувати як 
«єдиний простір» – об’єм будівель, їх внутрішня структура організовують 
прилеглий простір (візуальна домінанта) і підпорядковують собі планування 
території (зумовлюють регулярний, пейзажний чи змішаний метод плануван-
ня).  Розчленована композиційна структура – це кілька будівель чи груп буді-
вель, розташованих на значній відстані одна від одної і не пов’язаних між со-
бою. Така структура характерна, переважно, для великих за площею природно-
архітектурних комплексів. Розчленовану структуру можна, в свою чергу, оха-
рактеризувати як «диференційований простір» – організація ландшафту шля-
хом створення кількох пов’язаних між собою відкритих, напівзамкнутих чи за-
мкнутих просторів [3, с.60-61]. 

Великий вплив на композиційну структуру, а саме на розміщення архіте-
ктурних об’єктів, має розташування ландшафтно-архітектурного комплексу 
відносно рельєфу місцевості. При цьому можливі дві характерні ситуації: 

1) комплекс стоїть на пагорбі чи в долині 
2) комплекс розміщується на рівнині. 
У першому випадку, а саме при розташуванні на пагорбі, комплекс роз-

кривається з багатьох частин міста і, в залежності від геометричних розмірів, 
може стати акцентом, що домінує в загальноміському силуеті. Крім того, паго-
рби є дуже вигідними для огляду панорам міста і через це набувають важливе 
композиційне значення. Тому на пагорбі оптимальним буде центричне розмі-
щення будівель і споруд, що входять до складу ландшафтно-архітектурного 
комплексу. Комплекс, розташований у долині, добре розкривається з навколи-
шніх пагорбів та схилів. Отже, гарним варіантом буде периметральне розмі-
щення забудови (ландшафтна зона – в атріумі). У першому випадку (на пагорбі) 
ландшафтна зона добре сприйматиметься завдяки тому, що оточуватиме забу-
дову, а у другому (в долині) розкриттю розташованої між забудовою ландшаф-
тної зони сприятиме огляд з вищих за рельєфом точок. (Рис.1) 
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РИС. 1     ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІЗУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ 
ЛАНДШАФТНО-АРХІТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ ВІД  

КОМПОЗИЦІЙНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ І РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ 

А) В) Б) 

 

Е) 

 
 

Д) 

 

Г) 

 
 

А. Компактна композиційна структура з центричним роз-
міщенням архітектурних об’єктів на пагорбі 
Б. Компактна композиційна структура з периметральним 
розміщенням архітектурних об’єктів у долині (біля пагор-
бу) 
В. Компактна композиційна структура з кутовим розмі-
щенням архітектурних об’єктів на плоскій рівнині 
Г. Компактна композиційна структура з торцевим розмі-
щенням архітектурних об’єктів 
Д. Компактна композиційна структура з фронтальним роз-
міщенням архітектурних об’єктів на різних висотах  
Е. Розчленована композиційна структура з розміщенням 
архітектурних об’єктів на окремих терасах 

 
Візуальне сприйняття лише архітектурного 
об’єкту 

  Одночасне візуальне сприйняття архітекту-
рних об’єктів і ландшафту 

Коли комплекс розташовується серед забудови 
на плоскій рівнині, він не бере участі у формуванні 
панорами міста. Тому, можливий будь-який варіант 
розміщення забудови і, відповідно, будь-яка 
композиційна структура [2, с.37]. 

Розчленовану композиційну структуру, а 
також торцеве й флангове розміщення 
архітектурних об’єктів, доцільно застосовувати на 
ділянках зі складним рельєфом чи у великих за 
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площею комплексах. Торцеве і флангове розміщення слід обирати з метою зме-
ншення загальної площі забудови в комплексах, де переважає ландшафтна 
складова (рекреаційна функція). Флангове розміщення і розчленовану структу-
ру доцільно використовувати в разі терасування рельєфу (окремі корпуси на рі-
зних терасах). Можливе також створення розчленованої композиційної струк-
тури на плоскій ділянці з метою розділення території ландшафтно-
архітектурного комплексу на кілька секторів (за функціональним призначен-
ням) з автономними ландшафтно-рекреаційними зонами. 

Композиційно-планувальна структура і розташування ландшафтно-
архітектурного комплексу на рельєфі зумовлюють особливості його візуального 
сприйняття. Людина спроможна візуально оцінити такі характеристики ланд-
шафтно-архітектурного комплексу, як планувальна організація – наявність візу-
альних (композиційних) осей і домінант, вертикальна проекція – силует (верти-
кальні домінанти, членування), а також проникність простору – ступінь щіль-
ності чи перфорації периметральної забудови, що забезпечує можливість огля-
ду внутрішнього простору. Виходячи з цього, визначаються основні напрямки, 
за якими моделюється сприйняття глядачем середовища: 

1) Глядач знаходиться в центрі комплексу – найбільше уваги приділяється 
організації внутрішнього простору, об’ємно-планувальним і художньо-
естетичним характеристикам внутрішніх фасадів, дизайну ландшафту. Така си-
туація характерна для периметральної забудови. 

2) Глядач рухається вздовж комплексу – увага на периметральну забудо-
ву, її проникність (периметральне, кутове, торцеве чи флангове розміщення за-
будови). 

3) Глядач перетинає комплекс (рухається по діагоналі) – увага приділя-
ється побудові перспективи, акцентуванню домінанти на завершенні компози-
ційної осі (ситуація, притаманна розчленованій композиційній структурі). 

4) Глядач сприймає комплекс з деякої відстані – увага на масштабне спів-
відношення простору і забудови, силует комплексу (центричне розміщення за-
будови) [6, с.147-148]. 

Отже, існує три варіанти візуального сприйняття ландшафтно-
архітектурних комплексів: фрагментарне, панорамне, силуетне. При цьому, в 
залежності від точки огляду, людина може сприймати архітектурну і ландшаф-
тну складові комплексу одночасно, або лише одну з них. (Рис.1) 

В результаті проведеного дослідження, у відповідності до поставлених 
завдань, можна зробити наступні висновки: 

1. В структурі ландшафтно-архітектурного комплексу слід виділяти три 
основних функціонально-планувальних зони: території, на яких безпосередньо 
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розміщені об’єкти тяжіння людських потоків, території-розподільники, ланд-
шафтно-рекреаційні території. 

2. Планувальна структура повинна базуватися на двох-чотирьох функці-
ях, близьких за організаційними процесами чи таких, що користуються попи-
том у одних і тих самих вікових або соціальних верств населення. 

3. Композиційно-планувальна структура ландшафтно-архітектурного 
комплексу може бути компактною або розчленованою. В межах компактної 
структури виділяються центричний, периметральний, кутовий, торцевий та 
фланговий варіанти розміщення будівель і споруд. Тип композиційно-
планувальної структури і розміщення архітектурних об’єктів залежать від мор-
фологічної структури рельєфу: комплекс проектується на пагорбі, в долині чи 
на плоскій рівнині. 

4. Людина візуально сприймає силует та ступінь перфорації забудови, які 
безпосередньо залежать від характеру рельєфу і композиційно-планувальної 
структури. Рівень дизайну тієї чи іншої частини ландшафтно-архітектурного 
комплексу зумовлений траєкторією руху людини-глядача і дальністю сприй-
няття. 

Подальше детальне вивчення означеної проблематики дозволить виявити 
особливості організації сучасних ландшафтно-архітектурних комплексів, що 
сприятиме формуванню в майбутньому цілісного, екологічно ефективного та 
естетично досконалого, архітектурно-ландшафтного середовища великих і най-
більших міст. 
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Анотація 
 

Розглядаються варіанти комбінування функцій у складі багатофункціона-
льних природно-архітектурних комплексів. Аналізується взаємозалежність ре-
льєфу території, композиційно-планувальної структури комплексу та особливо-
стей його візуального сприйняття. 
 

Аннотация 
 

Рассматриваются варианты комбинирования функций в составе 
многофункциональных природно-архитектурных комплексов. Анализируется 
взаимозависимость рельефа территории, композиционно-планировочной 
структуры комплекса и особенностей его визуального восприятия. 
 

Abstract 
 

The variants of functions combining as constituenu of  multifunctional natural-
architectural complexes are considered. Interdependence of relief of territory is ana-
lysed, as well as composition-plan structure of complex and features of its visual per-
ception. 
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УДК 72.001                                       А.В.Челноков, И.А.Шевченко, К.А.Челноков 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЛЬЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Создание архитектурных систем, идентичных некоторой принятой 

парадигме взаимодействия человека и архитектурной среды [1], 
предусматривает наличие методов идентификации, позволяющих производить 
оценку этой идентичности. Так, при решении задачи об оценки качества жилья 
всегда подразумевается критерий, отражающий формирование некоторой 
парадигмы, принятой в данный момент в обществе. Например, Г.И.Лаврик 
предлагает использовать критерий гармонизации взаимоотношений между 
человеком и средой его обитания [2], частным случаем которого является 
критерий комфортности обитания [3]. Для реализации указанного критерия 
возникает необходимость решения последовательности задач - описание 
свойств жилья, описание целей, определяющих качество жилья, формирование 
критерия оценки качества и на его основе создание модели оценки качества. 
При решении указанных задач возникают трудности с идентификацией свойств 
жилья, с описанием цели и выявлением формализованных критериев оценки. 
Это связано со следующими свойствами жилища как архитектурной системы: 
1. Уникальность – жилье разных типов не сопоставимо, его качество 
определяется различными параметрами и их различными значениями, 
соответственно, категории качества определяются разными критериями. Таким 
образом, при оценке каждого жилья необходимо учитывать его особенности, 
т.е. формально нужно создавать столько систем оценки качества, сколько 
объектов мы хотим оценить. Между тем фактическое количество классов 
качества конечно и немногочисленно – так, Е.Клюшниченко различает четыре 
категории качества жилья: [4] 
1) Стандартное жилье (базовый уровень) 
2) Жилье, худшее, чем стандартное 
3) Жилье повышенного комфорта 
4) Элитное жилье 
2. Отсутствие формализуемой понятийной и целевой базы, определяющей 
качество жилья. Создание архитектурной системы как части экосистемы не 
всегда определено четко сформированной целью существования, а связано с 
определенными социально-экономическими и историческими причинами. Как 
указывается в работе [5], «сложность создания современной информационной 
системы связана… с недостаточной формализацией градостроительных 
объектов и процедур, связанных с принятием решений». Здесь речь идет не 
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только о формализации материальной составляющей определяющей жилище 
(понятийная база), но и всех аспектов жизнедеятельности человека, включая 
эстетическую и экономическую составляющие, классификацию структурных 
элементов оценки качества и т.д. 
3. Отсутствие оптимальности. Все вышесказанное говорит о 
неправомочности постановки для оценки качества жилища классической задачи 
оптимизации. Из-за отсутствия математически формулируемой цели 
существования жилища для рассматриваемых объектов нельзя построить 
объективный критерий оценки качества, он всегда субъективен, целиком 
зависит от ЛПР (лица принимающего решения). 
4. Динамичность. Современное жилище с течением времени может 
изменять структуру (внутренние перестройки) и функционирование (изменение 
состава семьи, рода деятельности и т.д.) Такая динамичность должна быть 
учтена в системе оценки качества жилья. 
5. Неполнота описания. Свойство любой архитектурной системы таково, 
что невозможно обеспечить информацию, которая бы всесторонне описывала 
все качества этой системы, неявно существуют допущения о влиянии тех или 
иных факторов на общие свойства системы. Кроме того, возможно незнание 
некоторых сторон функционирования жилища при его описании на уровне 
проекта, может быть опущена информация о доминирующем свойстве жилья 
(например, функциональное зонирование). 
6. Наличие свободы воли. В структуре оценки качества жилья эксперт 
является элементом этой структуры. В отличие от других элементов, он 
функционирует в ней с учетом своих личных вкусов, интересов и целей, при 
этом они могут отличаться от тех, которые должны реализовываться, поэтому, 
вообще говоря, необходимы специальные приемы для устранения их 
воздействия на общую оценку жилья. 

Проведенный анализ особенностей системы оценки качества, 
отражающий свойства жилья как системы, показывает, что формирование цели, 
для решения постановленной задачи возможно непосредственно только через 
классификацию. 

Жилище как любая архитектурная форма, проявляет свои качества 
только в процессе восприятия его человеком и формирования его образа путем 
соотнесения новизны и константности всех основных информационных 
характеристиках этого процесса. Здесь необходимо рассматривать 
иерархическую последовательность операций процесса формирования 
визуального константного образа – отражения, образа–представления и 
архитектурно-художественного образа воспринимаемых объектов жилища, 
формирующихся в сознании эксперта в процессе оценки качества этого жилья. 
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Различаются три уровня формирования образа качества – сенсорный 
(ощущения), перцептивный (восприятия), апперцептивный (представление, 
мышление). 

Рассмотрим подробнее процесс мышления, итогом которого является 
создание оценки качества объекта. На каждом уровне формирования оценки 
качества происходит процесс поиска различий и сходства по наличию или 
отсутствию общих признаков. Такая процедура характеризует конкретно-
ситуационное мышление, однако человеческое мышление, способно также [7] 
«оторвать» признаки от конкретного объекта и приписать их абстрактному 
жилью, обладающему этими признаками. Эти признаки, называемые 
категориальными, определяют образование понятий, используемых для 
построения модели оценки качества жилья. Понятия – это совокупность 
категориальных признаков, определенным образом связанных между собой. 
Оторванность понятий от конкретной предметной ситуации дает возможность 
перехода к абстрактным символам, соотносимым с некоторым языком, что дает 
возможность использовать символьные преобразования. Этот процесс положен 
в основу понятийного мышления, которое строится на конкретно-
ситуационном мышлении, оперирующим с механизмом сходства-различия, 
эмпирическим мышлением, когда выделенные признаки оцениваются с точки 
зрения прагматической и функциональной, и категориальном мышлении, 
опирающемся на манипулирование с категориальными признаками. 
Понятийное мышление связано с вербализуемыми процедурами. 

Кроме понятийного, при оценке качества человек использует  образно-
ситуационное мышление, воспринимающее образы объектов, определяемые 
временными и пространственными характеристиками и тем эмоциональным 
фоном, на котором они наблюдались. На этом уровне мышления также 
реализуются операции типа сходство-различие. Но эти операции касаются не 
признаков, которыми оперирует понятийное мышление, а ощущениями – 
состояниями, которые связаны с восприятием конкретных объектов жилья. На 
следующем уровне не вербализуемого мышления выделяется наглядно-
образное мышление. Здесь операции типа «сходство-различие» объединяются в 
такие классы оценок, которые понятийное мышление никогда бы не сблизило. 
Основные механизмы здесь – это аналогия и ассоциация. Они порождают 
чувственные образы оценки объекта, выступающие в виде единиц, которые 
использует как эталоны наглядно-образного мышления. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что человек параллельно 
производит понятийную и образную оценки. Если связать эти две оценки в 
виде высказывания-гипотезы ЕСЛИ А ТО В, имея в виду, что А – это 
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понятийная составляющая, а В – образная, то, при создании набора таких 
гипотез, их совокупный набор образует модель оценки качества. 

Таким образом, процесс формирования оценки качества экспертом 
характеризуется следующими требованиями:  
o отнесение проекта к тому или иному качеству основывается не только на 
понятийных механизмах, но и на механизмах, характерных для образного 
мышления (эмоциональные рассуждения, рассуждения, опирающиеся на 
определенный пласт знаний, или на основе скрытых от вербализации аналогий 
и ассоциаций); 
o в некоторых случаях посылки могут отсутствовать, подразумеваться и не 
осознаваться, но вывод осуществляется («красиво», «не красиво»); 
o в основе оценок должны лежать преобразования на шкалах, с которыми 
соотносятся элементы рассуждения; 
o оценки определяются совокупностью морально-этических норм, 
принятых в данный момент (например, типовое строительство); 
формирование понятий для создания модели качества проводится на основе 
системного подхода, т.к. необходимо выделить группы свойств, несущих 
определенную функциональную нагрузку. Каждому показателю соответствует 
своя структура, свой набор обязательных характеристик, с помощью которых 
одни показатели отделяются от других. Объединение в показатель качества 
происходит по принципу одинаковой прагматической функции, которая и 
определяет классификацию в оценке эксперта качества жилья. 

Из проведенного выше анализа следует, что в процессе оценки качества 
жилья существует три типа информации: 
1) Классификация nK ij ,1=  уровней качества, предлагаемая эксперту. 
2) Восприятие объекта жилья экспертом (с помощью конкретно-
ситуационного и образного мышления), т.е. отнесение конкретного жилья к 
некоторому классу niK i ,, 1= . 
3) Описание оцениваемого жилья с помощью понятийной базы, 
максимально учитывающей его функциональные, эстетические, экономические 
и другие свойства. 
Совокупность указанных сведений составляет информационную основу 
процесса оценки качества и может быть представлена в виде трех 
информационных моделей, записанных на естественном языке в виде 
высказываний типа: 
1. Классы качества жилья - ),1(, kiKi = . 
2. Конкретное жилье относится к определенному классу качества iK  (мнение 
эксперта). 
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3. Жилье, оцененное экспертом, как принадлежащее к классу  iK  
описывается следующими свойствами { }NXX ⋅⋅

,1 , где { }iX , Ni ,1=  - N-мерная 

понятийная база, принятая для описания жилья, причем ix  принимают 
количественные, не обязательно четкие значения. 
Указанные три типа информации необходимо использовать при описании 
модели оценки качества. 

Решение задачи оценки качества состоит в выборе информации первого 
типа путем формирования классов { }iK  и классификации информации второго 
типа на базе классов { }iK  с последующей связью ее с информацией третьего 
типа. В силу конечности числа различных оценок все множества типов жилищ 
распадается на конечное число классов, т.е. необходимо создать процедуры, 
которые позволят классифицировать жилище так, чтобы можно было 
образовать столько классов, сколько типов оценок есть в распоряжении 
эксперта. Таким образом, для построения математической модели, 
использующей три вышеуказанных типа информации, необходимо 
использовать в ней методы логических рассуждений и накопленные знания, 
представленные в символьной форме. Очевидно, что большая часть 
представленной информации не выражается четко и ясно, однако условия этой 
задачи можно сформулировать в виде: найти в заданном множестве объектов 
жилья { } MkXX k ,1==  такие объекты, { } ,,1,,1, PpNixX p

ip ===  которые 

удовлетворяют данному классу качества. Если решение данной задачи 
получено, то воспроизведен мыслительный процесс эксперта применительно к 
любому из объектов X . 

Системы, воспроизводящие процесс мышления человека, называются 
интеллектуальными [6], для их создания необходимо использовать принятые в 
теории систем искусственного интеллекта способы представления знаний и 
процесс логического вывода. Необходимо отметить, что в существующей 
литературе концепция формализации процесса оценки качества архитектурной 
системы с помощью методов семиотики, кибернетического моделирования, 
математической статистики и квалиметрии представлена как спорная. 
Действительно, если речь идет только об эстетической оценке архитектурной 
системы безотносительно ее практической ценности, то здесь прямой перенос 
точных методов может применяться только в сочетании с анализом отражения 
выбранной понятийной базой законов эстетики. Решение же практической  
проблемы оценки качества жилья методами искусственного интеллекта 
представляются перспективными, вспомним слова поэта «Не продается 
вдохновенье, но можно рукопись продать». 

Для представления понятий, характеризующих свойства жилья, и уровни 
его качества необходимо, аналогично [7] ввести многомерное шкалирование, 
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когда используется субъективное семантическое пространство, метрика 
которого отражает ассоциативную качественную или количественную близость 
тех или иных понятий. На рис. 1 представлен пример шкалирования оценки 
качества жилья экспертом. 

 

 
Рис. 1 

 
В таблице 1 представлены шкалированные оценки качества 

представленных квартир. 
Таблица 1 

Типы планировок жилища y1  y2  y3  

 

- 

 

0,2 

 

0,8 

 

0,05 

 

0,8 

 

0,15 

 

 

0,9 

 

0,1 

 

- 

Здесь 1y - низкий уровень комфортности; 2y - средний уровень комфортности; 
3y - высокий уровень комфортности. 

 
Числа означают относительное количество мнений экспертов по 

отношению к общему количеству мнений, равному 1. Поскольку способ 
представления знаний должен обеспечить возможность логического вывода, 
будем использовать наиболее распространенную для этой цели модель, 
основанную на правилах [6]. Правило имеет вид ЕСЛИ А ТО В, эта форма 
является адекватной для формулировки мнения эксперта и свойств жилья, 
описанных соответствующими информационными моделями. Например, если 
объединить совокупность понятий, характеризующих свойства данного жилья, 

ПРИВАТНАЯ ЗОНА

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА
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с его образной оценкой экспертом в одном утверждении то получим ЕСЛИ А 
(свойства) ТО В (уровень качества).  
 В процессе оценки качества жилища решаются две главные задачи, 
связанные с созданием модели, его описывающей. Прежде всего, мы выделяем 
понятийную базу (которая включает как собственно понятия, описывающие 
свойства жилья, так и классы качества), кроме того, мы устанавливаем между 
ними определенные отношения, отражающие в общей форме связи причин 
(свойства) и следствий (уровень качества). Таким образом, вторая задача – это 
установление причинно-следственных связей между качеством оцененных 
объектов, имеющих конкретную означенную понятийную базу и уровнем 
качества других объектов, обладающих определенными известными 
свойствами (значениями понятий). Для выявления таких причинно-
следственных связей между фактами на основе анализа их совместного 
появления или непоявления в последовательности оценок используются 
методы теории искусственного интеллекта [7]. Так как проведенный анализ 
процесса формирования логического вывода у эксперта при оценке качества 
жилья позволяет сформировать модель этого процесса в виде «ЕСЛИ – ТО», то 
задача идентификации качества жилья состоит в построении оператора связи 
между входными (свойства жилья) и выходными (оценка качества жилья) 
переменными на основании имеющихся оценок экспертов с последующим 
использованием этого же оператора для прогнозирования качества других 
объектов.  

Для идентификации модели на базе данных, полученных от экспертов или 
от потребителей (если речь идет об уровне комфорта), существуют различные 
подходы, использующие методы теории искусственного интеллекта. Здесь 
можно отметить три направления: 
1. Информация об оценке качества может быть представлена в виде 
нечетких баз знаний, т.е. совокупности лингвистических правил «ЕСЛИ – ТО», 
связывающие лингвистические оценки входных и выходных переменных. 
Адекватность модели экспериментальным данным определяется качеством 
функций принадлежности, с помощью которых лингвистические оценки 
преобразуются в количественную форму [8]. Для описания неизвестных 
функций принадлежности используется аппроксимация с последующим 
определением параметров аппроксимации методами дискретной оптимизации.  
2. Нейронные сети. Нейронная сеть состоит из связанных так или иначе 
узлов, в которых находятся формальные нейроны, математическая модель 
которого: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+Σ

−
= axiai

N

i
fy 0
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где xi  - свойства входного объекта (означенная понятийная база); ai  - вес i-го 
входа; y – выходной сигнал (оценка качества) f( ) - задаваемая функция 
выходного блока. Например, двухслойная сеть с прямыми связями выглядит 
так: 

Рис. 2 
Здесь необходимо рассмотреть два возможных направления – в первом 

случае нейронная сеть используется непосредственно для моделирования связи 
«вход – выход», когда на базе известных свойств (вход) и оценки качества 
(выход) путем обучения определяются коэффициенты сети, с последующим ее 
использованием для прогнозирования оценки качества по известным 
свойствам. Однако существенным недостатком такого подхода является 
необходимость наличия большой экспертной выборки. Вторым направлением 
является использование нейронных сетей в рамках «нейро-нечеткого» подхода, 
объединяющего способности нейронных сетей к обучению и легкую 
интерпретируемость нечетких правил ЕСЛИ – ТО [9]. 
3. Использование генетических алгоритмов [10]. Такие алгоритмы, 
состоящие в выборе решения из множества их путем просмотра вариантов 
решений, получаемых путем случайного изменения одного или нескольких 
свойств, получения «вариантов – родителей» и отбора возможных вариантов на 
базе критерия близости практической и расчетной оценки качества находятся в 
начальной стадии развития. Необходимо отметить, что и в данном методе 
необходима большая экспериментальная выборка. Содержание и количество 
лингвистических величин, определяющих понятийную базу, интерпретируют 
на основе значений параметров, описывающих функцию принадлежности [8]. 

На основании проведенного анализа можно сформулировать следующие 
выводы: 
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1) процесс оценки качества архитектурной системы, в частности, жилья, 
моделируется аналогично моделированию процесса мышления; 
2) для построения адекватной модели и последующего использования ее 
для идентификации качества жилья применимы методы теории искусственного 
интеллекта, базирующиеся на нечеткой логике, нейронных сетях, генетических 
алгоритмах. 
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Анотація 
Розглянуто моделювання процесу оцінки якості житла з допомогою 

методів теорії штучного інтелекту. 
 

Аннотация 
Рассмотрено моделирование процесса оценки качества жилья с помощью 

методов теории искусственного интеллекта. 
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УДК 711.1                                                 Чень Шибо 
 
ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ШАНХАЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
Большой Шанхай — крупнейшая агломерация и ведущий экономический 

центр КНР, ядро наиболее мощного в стране в хозяйственном отношении 
Шанхайского экономического района (в него входят приморские провинции 
Цзянсу, Чжэцзян и Фуцзянь, а также Аньхой и Цзянси), но и свободная 
экономическая зона с колоссальным иностранным капиталом, национальный 
«испытательный полигон» в области научных и финансовых технологий, 
большинства экономических и социальных инноваций. 

Большой Шанхай является городом центрального подчинения и как 
административная единица включает в себя 15 городских районов и 5 
пригородных уездов. За последние полстолетия его административные границы 
неоднократно изменялись. Их особенно существенное расширение отмечалось 
в 1958, 1960 и 1980 гг. В результате по сравнению с 1945 г. территория Шанхая 
увеличилась почти в 10 раз — с 636 км2 до 6340 км2.(рис.1)  

Рис.1 Схема административно-территориального деления Большого Шанхая 
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Шанхай имеет исключительно выгодное транспортно-географическое 
положение. Здесь многие наземные пути пересекаются с водными 
магистралями, ведущими в глубь страны по р. Янцзы и на север — по 
Великому Китайскому каналу. По морю же обеспечивается связь со всеми 
портами КНР и многими странами мира. Город расположен на части 
аллювиальной равнины нижнего течения р. Янцзы.Шанхай и прилегающие 
сельские территории находятся в зоне субтропического муссонного климата. 
Средняя годовая температура в пределах городского района составляет от +12 
до +20 °С. Зимой температура может падать до –10 °С, что в сочетании с 
большой влажностью создает определенный дискомфорт, а летом, наоборот, 
бывает очень жарко — выше +30 °С. Годовое количество осадков колеблется от 
1000 до 1800 мм. Больше всего осадков приходится на летние месяцы, особенно 
на август; с июня по сентябрь выпадает больше половины годового количества. 
«Сливовые дожди», идущие в начале лета, оказывают благотворное влияние на 
всходы риса. Шанхай лежит в пределах обширной территории, получившей в 
народе название Край риса. 

Шанхай очень привлекательный и необычный исторический город. Он 
возник на месте небольшого рыбацкого поселка Хуту и получил статус 
«городской территории» уже в 1074 г. В 1553 г. в нем насчитывалось 60 тыс. 
домашних хозяйств, а к 1816 г. проживало около 0,5 млн человек. Бурное 
развитие Шанхая началось во второй половине XIX в., после завершения 
«Опиумных» войн, в результате открытия для иностранного капитала ряда  

территорий приморской части страны. Благодаря реализации выгод 
географического положения и мощным финансовым инъекциям из-за рубежа, 
город в сжатые сроки превратился в важнейший торгово-промышленный и 
транспортный узел страны. Поскольку приморские районы практически не 
были связаны с внутренними районами из-за отсутствия транспортных 
коммуникаций, в Шанхае создавались предприятия, ориентированные на 
переработку импортного сырья и вывоз готовой продукции. К 1947 г. в Шанхае 
было сконцентрировано около 60% всех промышленных предприятий Китая. И 
это несмотря на то, что в конце 30-х годов в связи с японской оккупацией и 
гражданской войной многие текстильные предприятия были переведены их 
владельцами в Гонконг (Сянган). 

экономика стала важным фундаментом быстрого демографического и 
хозяйственного развития города в период социалистического строительства в 
КНР. Особо поражают удивительные адаптационные возможности и 
структурная «гибкость» города. Он стал активным участником осуществления 
всех этапов политики «четырех модернизаций» в китайской экономике, 
начиная с создания базовых отраслей индустрии, последующих комплексных 

Містобудування та територіальне планування 363



 

структурных и технологических их преобразований в режиме активного 
взаимодействия с иностранным капиталом, организации «специальных 
экономических зон» и кончая перевооружением промышленности на основе 
новых технологий в зонах производственного освоения высоких технологий и 
новой техники или зон экономического и технического развития. В результате 
за прошедшие десятилетия Шанхай не только сохранил, но, пожалуй, и 
упрочил позиции неофициальной столицы КНР. Ныне здесь проживает чуть 
более 1,1% населения страны, но производится около 4,5% ее ВВП, 5% валовой 
продукции промышленности, примерно 9% экспорта. Большая численность 
населения, экономическая мощь города, динамично модернизирующаяся 
бизнес-инфраструктура, традиционная открытость для внешних контактов и 
активная интеграция в мирохозяйственные процессы свидетельствуют о вполне 
обоснованных его претензиях на включение в систему «мировых городов». 

По численности населения Шанхай еще в 30-е годы ХХ в. обошел Кантон 
(Гуанчжоу) и поныне остается крупнейшим городом КНР. Более того, на 
протяжении уже многих десятилетий он входит в первую десятку агломераций 
мира. За 1950—2000 гг. демографический потенциал города практически 
утроился — с 5,3 млн до 14,2 млн человек (табл. 1).  

Таблица 1 
Рост численности населения Шанхая, 1950—2000 г.  

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Общее число жителей ,млн чел. 5,3 8,8 11,1 11,7 13,3 14,2
Доля города в населении страны,% 1,0 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 
Доля города в городском населении страны,% 7,7 8,4 7,7 6,0 4,4 3,2 
Средние годовые темпы роста населения % 5,1 4,1 0,5 1,1 0,4 0,9 

 

Однако динамика роста численности жителей города отличалась большой 
неравномерностью, резкими перепадами. Прослеживается прямая взаимосвязь 
темпов прироста населения Шанхая с основными историческими этапами 
развития страны. Так, в 50-е годы — период первых пятилеток и процесса 
социалистической индустриализации — численность населения города (как за 
счет естественного прироста, так и за счет миграции) увеличивалась очень 
быстро, в среднем на 5% в год. В период «культурной революции» темпы роста 
людности агломерации резко сократились до 0,5% в год. В 80-е годы — первое 
десятилетие кардинальных хозяйственных преобразований — они составили 
1,0—1,5%, а в 90-е — опять понизились до 0,4—0,9% в год. Последнее 
обсловлено следующии факторов: демографического эха периода «культурной 
революции», эффекта проведения государственной политики, ориентированной 
на создание малодетной семьи, политики городских властей на ограничение 
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притока мигрантов. Но что особенно важно — произошло существенное 
изменение социально-демографической поведенческой модели людей. 

На протяжении последних лет в Шанхае наблюдается естественная убыль 
населения, что разительно отличает его от прочих 
административно-территориальных образований страны. Это результат, прежде 
всего, очень низкой рождаемости и относительно повышенной смертности 
населения. Если уровень смертности здесь не намного отличается от среднего 
по стране — 6,8 против 6,5‰, то уровень рождаемости — самый низкий в КНР: 
ниже среднего по стране более чем в три раза — 5,5 против 16,6‰ (табл. 2). В 
силу этого в Шанхае самый маленький средний размер семьи — 3,06 человека, 
то есть супруги и один ребенок, а главным источником, обеспечивающим рост 
населения города и компенсирующим его естественную убыль, остается 
миграция —ежегодно на постоянное жительство в Шанхай переезжает не менее 
250 тыс. человек. 

Сложившаяся демографическая обстановка в городе отчасти связана с 
особенностями половозрастной структуры населения. Среди шанхайцев 
отмечается некоторое преобладание женщин (1033 на 1000 мужчин), что в 
целом совершенно нетипично для страны (аналогичная ситуация еще только в 
четырех административных единицах КНР — провинциях Хэбэй, Цзянсу, 
Хэнань и в Тибете). Шанхай имеет специфическую возрастную структуру 
населения — с почти уравновешенной долей детских и старческих возрастных 
групп (так называемый «стационарный» тип) и сохраняет безоговорочное 
лидерство по темпам старения населения. Если в 1990 г. здесь на долю детей в 
возрасте до 15 лет приходилось 18,4% всех жителей, а людей в возрасте 65 лет 
и старше — 9,8%, то в 1997 г. уже соответственно — 15,6 и 12,2%. Таким 
образом, процесс старения населения идет как бы на «встречных курсах» — за 
счет одновременного сокращения как абсолютного числа, так и удельного веса 
в структуре населения детей и, наоборот, увеличения когорты пожилых 
возрастов.  

Таблица2 
Показатели демографического развития Шанхая, 1987—2000 г.‰ 

 
 1987 1992 1995 2000 
Рождаемость  15,2 7,7 5,8 5,5 
Смертность 6,6 7,1 7,1 6,8 
Естественный 
прирост(убыль) 

8,6 0,2 -1,3 -1,3 
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Структура занятости населения (табл. 3) хорошо отражает главную 
функциональную специализацию Шанхая, по праву считающегося 
«индустриальной столицей» КНР. На предприятиях промышленности города 
работает свыше 3,1 млн человек, что вполне сопоставимо с величиной занятых 
в отрасли целых стран (Австралия — 1,1 млн, Канада — 2,1 млн, Польша — 3,1 
млн, Таиланд — 3,5 млн, Пакистан — 3,5 млн и др.). Здесь сложилась мощная 
научно-исследовательская и конструкторская база, представленная 
несколькими сотнями НИИ, что позволяет создавать новые и все более 
сложные, наукоемкие производства. Лидерство Шанхая в научно-техническом 
потенциале во многом обеспечивает высокий уровень как качества продукции, 
так и общей эффективности промышленности. В городе преобладает 
изготовление готовой продукции (на нее приходится около 4/5 всего 
промышленного производства, а на сырье или полуфабрикаты — лишь 1/5), 
значительная часть которой направляется в другие районы страны или на 
экспорт. 

Таблица 3 
Распределение населения занятого по отраслях хозяйства Шанхая, 
1991—2000 гг., в % 
 
 1987 1992 1995 1991-2000
Сельское,лесное хозяйство,рыболовство 10,9 9,1 10,0 -0,9 
Промышленность  52,2 46,4 40,7 -11,5 
Строительство  4,3 4,2 4,1 -0,2 
Транспорт и связь  4,3 4,7 4,5 +0,2 
Торговля  8,9 12,0 13,9 +5,0 
Банковское дело и страхование  0,5 0,7 1,7 +1,2 
Сфера услуг и торговля недвижимостью  4,9 5,3 5,9 +1,0 
Здравоохранение и социальное обеспечение 2,1 2,0 2,0 -0,1 
Образование, культура и искусство 4,7 4,4 4,3 -0,4 
Наука и научное обслуживание 1,5 1,4 1,4 -0,1 
Управление и общественные организации 2,4 2,0 1,8 -0,6 
Прочие  3,3 7,8 9,7 +6,4 

 
За последние пятьдесят лет не только многократно увеличились масштабы 

промышленного производства в Шанхае, но и коренным образом изменилась 
его структура. Прежде город был одним из ведущих в мире центров 
текстильного производства. Он и поныне сохраняет мощный блок предприятий 
легкой промышленности, представленной в первую очередь хлопчатобумажной, 
швейной, трикотажной, кожевенной, особенно полиграфической и в меньшей 
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степени пищевкусовой отраслями. В 50—60-е годы шанхайский научный 
потенциал был использован для создания баллистических ракет и авиастроения. 
В шанхайском промышленном комплексе сложился крупный сектор ВПК, что 
способствовало освоению высоких технологий. Шанхайская промышленность 
и возникновение здесь одного из основных центров военных исследований 
сделали экономику города устойчивой, защитили его от бурь «культурной 
революции» и подготовили к реформам. Однако главным стало созда- 
ние — в процессе социалистической индустриализации — тяжелой 
промышленности, в которой ведущее положение заняли отрасли «авангардной 
тройки»: машиностроение, химия и электроэнергетика. На металлургию и 
машиностроение в середине 90-х годов приходилось около половины всей 
валовой промышленной продукции города. Большинство отраслей 
промышленности города имеют специализацию общекитайской значимости. 
Особенно высок удельный вес Шанхая в национальном станко-, судо-, 
автомобиле- и тракторостроении, в выпуске бытовой электроники, широкого 
ассортимента продукции как основной, так и тонкой химии. На сегодняшний 
день здесь производится, например, более 1/4 всех мощных тракторов, 
выпускаемых в КНР; 1/5 телевизоров, радиоприемников, часов, фотоаппаратов, 
химических волокон; свыше 15% грузовых автомобилей, велосипедов, 
стиральных машин и т. д.  

С учетом большой численности населения и огромных масштабов 
производства закономерно, что второе место после промышленности в 
функциональной структуре Шанхая занимает торговля. Ведь важно не только 
изготовить продукт, но и с прибылью его реализовать. Ныне в этом виде 
деятельности занято свыше 1,1 млн человек. Из них более 715 тыс. человек 
работает на 138 тыс. предприятиях розничной торговли, нацеленной на 
удовлетворение потребительского спроса местного населения. Остальная часть 
занятых — почти 0,5 млн человек — в значительной мере ориентирована на 
обеспечение внешних связей города. И это не случайно, ведь Шанхай — 
признанный центр межрегиональной и международной торговли. Он 
возглавляет весь Приморский район КНР, который является не только одним из 
главных поставщиков самой разнообразной продукции за 

рубеж, но и посредником в обменных связях, сбыта как между разными 
районами страны, так и между внутренними территориями Китая и внешним 
миром. 

Почти 99% всего внешнеторгового оборота Шанхая осуществляется 
морским транспортом. Город является одним из крупнейших портов мира. В 
рейтинге крупнейших портов мира по общему грузообороту Шанхай занимает 
пятое место. Ежегодный грузооборот за последние двадцать лет вырос более 
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чем вдвое и в 1998 г. превысил 166 млн т (1980 г. — 84,8 млн т). Он составляет 
почти 1/5 грузооборота всех портов КНР. Портовый комплекс располагает 238 
причалами общей протяженностью 23,7 км, оснащен современной техникой, 
постоянно расширяется и модернизируется. Взаимопоставки с другими 
регионами страны обеспечиваются в основном автомобильным транспортом 
(86%), чуть больше 10% — по водным артериям: реке Янцзы и Великому 
Китайскому каналу. Железнодорожное сообщение наиболее интенсивно по 
направлению Шанхай—Тяньцзинь. Ежегодный грузообмен между этими 
городами составляет более 40 млн т, а пассажирооборот — 88 млн человек. В 
транспортной сфере города заняты 350 тыс. жителей; значительная часть из них 
обслуживает морской порт. 

Хотя Шанхай — мощный транспортный центр, здесь не так остры 
транспортные проблемы, как, например, в Пекине. В Шанхае практически 
вдвое меньше автомобильный парк (383 тыс. против 784 тыс.), приблизительно 
одинакова общая протяженность транспортных магистралей (3,9 тыс. км 
против 3,3 тыс. км), но заметно больше площадь улично-дорожной сети (в 1,2 
раза), которая занимает 42,7 млн м2 территории, и гораздо лучше 
обеспеченность населения общественным транспортом. Приведенные данные 
говорят о меньшей транспортной мобильности шанхайцев, что косвенно может 
свидетельствовать о более рациональном размещении в городе мест жительства 
и приложения труда людей по сравнению с Пекином. 

Большой Шанхай — типичная моноцентрическая агломерация. 
Центральное городское ядро занимает площадь 750 км2 в нём сосредоточено 
более половины всего населения административной единицы Шанхай — 7,9 
млн человек (1991 г.). Его окружает пояс плотнозаселенных (5,8—7,0 тыс. 
чел./км2) ближних пригородов с многочисленными городами-спутниками. 
Третье кольцо агломерации представлено сельской периферией с плотностью 
населения 600—1000 чел./км2. Неповторима внутренняя организация 
собственно города, которая разительно сочетает в себе, с одной стороны, 
воплощение последних достижений архитектуры и городской планировки, а с 
другой — старую хаотичную застройку начала XX века. Не случайно название 
Шанхая стало нарицательным, символизируя беспорядочное нагромождение 
огромного количества бедняцких жилых построек.  

Старый Шанхай не представлял собой целостного архитектурного 
ансамбля и был разделен на три зоны в соответствии с присутствием 
иностранного капитала. Только после 1949 г. раздробленное «тело» города 
было объединено общей транспортной системой и коммунальной 
инфраструктурой. В период индустриализации в городе возникли три мощных 
промышленных района: Западный (текстильное производство, 
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металлообработка, радиотехника, производство часов), Восточный 
(хлопчатобумажная, табачная промышленность, электротехника, электроника, 
химия) и Южный (судостроение и металлургия); есть также два промышленных 
узла в городах-спутниках — Усуне (металлургический комбинат Баошань, 
трубопрокатный и тракторостроительный заводы, станкостроительные 
предприятия и завод дизельных двигателей) и Миньхане (электротехническое 
машиностроение и электрохимия). 

Ныне Шанхай в авангарде градостроительных работ как мировой лидер по 
темпам строительства.Если в первое десятилетие реформ Дэн Сяопина 
основной упор был сделан на развитие южных регионов Китая (прежде всего , 
территорий близ Сянгана),то в середине 1990-х вперед вырвался 
Шанхай ,привлекший значительные зарубежные инвестиции. 

В основе градостроительной политики большего Шанхая имеет идея 
создания новых «полюсов экономического роста».В середине 50-х годов был 
разработан план реконструкции Шанхая, рассчитанный на 20 лет, который 
предусматривал создание кольца новых промышленных и жилых районов с 
населением по 100-200 тыс. жителей каждый, отделенных от старого Шанхая 
зеленым поясом(рис.2).  

Рис.2 План реконструкции Шанхая (В середине 50-х годов) 
 
В настоящее время в Шанхае выделены новые полюса экономического 

развития Хунцяо, а также Миньхан и Цаохэцзин, расположенные в восточной 
части города. Последний и самый впечатляющий по масштабам проект — 
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поэтапная организация специального района Пудун, призванного разгрузить на 
новом технологическом уровне промышленно-производственную базу города и 
стать новым деловым центром Шанхайской агломерации. Правительство КНР 
предоставило району Пудун гораздо более широкие льготы по сравнению со 
специальными экономическими зонами и зонами экономического и 
технического развития (например, частичное или полное освобождение от 
уплаты таможенных пошлин, торгово-промышленного и подоходного налогов, 
упрощение системы лицензирования экспорта и импорта и т. д.). Так, на его 
территории государство разрешило иностранным инвесторам создавать 
финансовые организации, магазины, супермаркеты и другие предприятия 
третичного сектора, разрешено также открыть в Шанхае фондовую биржу и 
организовать выпуск акций.  

Пудун расположен на восточном берегу реки Хуанпу напротив старой 
части Шанхая (рис.3). 

 
Рис.3 Генплан большого Шанхая 
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Он занимает площадь 350 км2 и является частью уезда Чуаньша,входящего 
в состав Шанхая. Создание этого района рассчитано на превращение Шанхая в 
один из центров мировой экономики, финансов и торговли при использовании 
преимуществ его географического положения, интеллектуального и 
экономического потенциала. Уже ныне здесь зарегистрировано около 5000 
предприятий с участием иностранного капитала, в том числе несколько сот 
предприятий с капиталом крупнейших ТНК мира. Ежегодный прирост ВВП 
Пудунской зоны составляет 20%, что значительно выше среднекитайских 
показателей; отмечаются самые высокие доходы на каждого работающего и 
наиболее развитая рыночная инфраструктура производства и управления во 
всем Китае. Экономическое развитие нового района привело к существенным 
изменениям в облике города. Более 1000 предприятий Шанхая перемещено в 
загородные районы. Еще несколько сотен экологически рискованных 
предприятий преобразуются в предприятия сферы обслуживания. 

Большое значение в Пудуне придается развитию научно-технологической 
сферы: лишь за 1997—1998 гг. в ней появилось около 100 новых отраслевых 
НИИ и технологических центров по самым актуальным направлениям науки с 
привлечением научных кадров не только со всех регионов Китая, но и со всех 
развитых стран мира. Научно-технологический парк «Цаохэцзин» района 
Пудун имеет, по оценкам экспертов, самые высокие в Китае достижения в 
области новых и высоких технологий, служит базой для создания новых 
исследовательских центров Китая и является самым интенсивным 
потребителем иностранных инвестиций в области научных ноу-хау и 
технологий.  

Более 170 высших учебных заведений КНР совместно создали в 
научно-технологическом парке «Цаохэцзин» Китайскую акционерную 
компанию по высоким технологиям, которая ежегодно предлагает 
предприятиям Китая более 6000 прикладных научно-технических достижений и 
изобретений. 

Именно Шанхай одним из первых в КНР вписался в созвездие связанных 
между собой в общепланетарном масштабе городов, которое часто именуют 
«архипелагом городов». 

 
Вывод 

Таким образом на основе изложенного можно сделать следующие вывод: 
Планировочное регулирование развития Шанхайской городской 

агломерации осуществуляется на базе учёта следующие факторов: 
— Географическое положение. 
— Особенность природных климатических условий развития города. 
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— Демографическая структура населения. 
— Промышленно-производственный потенциал 
Градостроительная политика формирования структуры Шанхайской 

агломерации обусловулена, прежде всего темпами экономического роста 
промышленно-производственного потенциала города.  

Что бы получить отражение в выделении структуы агломерации «полюсов 
экономического роста» новых жилых образований различно-функционального 
назначения, вокруг исторически сложившеюся ядра города  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены факторы, обславливающие планировачное 
регулирование развития Шанхайской городской агломерации в разные 
исторические периоды. 
 
 

АНОТАЦІЯ 
 

 В статті розглянуті фактори, які обумовлюють планувальний розвиток 
Шанхайської міської агломерації в різні історичні періоди. 
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УДК 656.13                                                                                               Т.О. Шилова 
 

ОЦІНКА ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАН 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ  

м. КИЄВА 
 

Сучасний стан природного середовища м. Києва характеризується як по-
мірно небезпечний з оцінки якості повітряного басейну.  

Найбільш шкідливим в екологічному відношенні  можна вважати автомо-
більний транспорт через те, що його викиди є основними за валом і надходять у 
повітря майже безпосередньо в зоні дихання людини. 

Речовинами, які спричиняють забруднення атмосферного повітря в не-
безпечних для здоров’я населення концентраціях, є діоксид азоту (NO2) та ок-
сид вуглецю (CO). Вони складають понад 85% всіх викидів, і їх концентрація 
збільшується пропорційно зростанню автомобільного потоку. 

Крім того, серед основних чинників погіршення стану навколишнього се-
редовища важливе місце посідає акустичне забруднення територій міст. Щорі-
чно рівні шуму від різних джерел в м. Київ зростають. Одним із основних дже-
рел акустичного забруднення є автомобільний транспорт, на долю якого припа-
дає близько 80% всього шуму, що виникає у місті. 

У зв’язку з цим нами був проаналізований вплив автомобільного транс-
порту на стан довкілля в м. Києві. А, враховуючи, що найбільшого загострення 
проблема поліпшення якості навколишнього середовища набуває в Центральній 
частині м. Києва, де проживає велика кількість людей, сконцентрована значна 
кількість об’єктів масового відвідування населення, сам цій території й була 
приділена основна увага. Межі цієї зони проходять по вулицях: Набережно-
Хрещатицькій, Набережному шосе, бул. Дружби Народів, вул. Боженка, вул. 
Короленківській, вул. Жилянській, вул. Чорновола, вул. Глибочицькій, Верхній 
і Нижній Вал. 

Основними вихідними даними для розрахунків забруднення навколиш-
нього середовища від автомобільного транспорту є інтенсивність транспортних 
потоків та планувальні характеристики магістралей. На існуючий стан і проект-
ний період дані по інтенсивності одержані з «Комплексної схеми всіх видів 
транспорту до 2020 року» (КСТ), розробленої інститутом «Київгенплан». Дані 
на існуючий стан відображають сучасні реалії автотранспортного руху і одер-
жані шляхом обробки натурних досліджень за 2004 рік. При встановленні да-
них о розмірах транспортних потоків на перспективу була врахована запропо-
нована в КСТ велика програма заходів щодо розвитку і вдосконалення вулично-
дорожньої мережі міста до 2020 року. При розробці цієї програми вперше за 
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останні роки була зроблена спроба розглянути проблеми з транспортом в м. 
Києві комплексно, системно і перерозподілити транспортні потоки в межах 
усього міста, що має призвести до зменшення інтенсивності транспортних по-
токів в центрі і таким чином дещо послабити гостроту екологічних проблем. 
Так, пропонується, велика програма інженерно-планувальних і реконструктив-
них заходів щодо розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва і поліпшення 
умов руху на ній. Зокрема, будівництво мостів – Подільського мостового пере-
ходу, мосту в районі Конча-Заспи, Дарницького залізнично-автомобільного мо-
стового переходу, завершення реконструкції моста ім. Патона; реконструкція 
Великої Окружної дороги і найбільш завантажених ділянок малої півкільцевої 
магістралі; реконструкція радіальних і меридіональної магістралі; будівництво 
трьох автодорожніх тунелів в центрі: 

• від Правобережного підходу до Подільського мостового переходу 
до пл. Героїв ВВВ; 

• від вул. Саксаганського до Кловського узвозу (обидва – для роз-
вантаження Набережного шосе, бул. Л. Українки та ін.); 

• від пл. Перемоги до Броварського проспекту (для зменшення 
транспортного навантаження центральних вулиць та моста «Мет-
ро»); 

відведення транзитного руху з центральних вулиць на обхідні кільцеві магіст-
ралі. Крім того передбачається: 

- спорудження транспортних розв’язок в різних рівнях у найбільш заван-
тажених транспортних вузлах центру міста: на Московській, Європейсь-
кій, Поштовій площах, на примиканні до моста «Метро», естакадного 
з’їзду на примиканні Дніпровського узвозу (на І чергу); на пл. Перемоги, 
пл. Героїв ВВВ, на перетинах бул. Л. Українки з вул. Мечникова та Есп-
ланадною, з вул. Кутузова; на перетині вулиць Артема та Чорновола (на 
перспективу); 

- реконструкція вулиць у центральній частині міста: вул.. Чорновола з бу-
дівництвом транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині з вул. 
Марш. Рибалка; вулиць в районі Львівської пл. (з будівництвом 2 підзем-
них переходів); вул. Кіровоградської з її подовженням через залізницю та 
будівництвом транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині з вул. 
Горького; Набережного шосе (від моста ім. Патона до Поштової пл.); вул. 
Набережно-Хрещатицької з будівництвом транспортної розв’язки в різ-
них рівнях на перетині з вул. В. і Н. Вал; вул.. Жилянської (з будівницт-
вом 2 підземних пішохідних переходів); вул. Короленківської; вул. Боже-
нка; бул. Л.Українки зі зняттям бульварної смуги; вул. Мечникова; Клов-
ського узвозу, Дніпровського узвозу; вул. Златоустівської; вул. Дмитрів-
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ської; вул. Глибочицької; подовження вул. Січневого повстання від пл. 
Героїв ВВВ на Теличку; 

- реконструкція транспортних розв’язок – на перетині Повітрофлотського 
просп. з просп. Перемоги та вул. Жилянської з Повітрофлотським просп.; 

- будівництво вул. Горовиця від Кловського узвозу до Паркової дороги з 
реконструкцією ділянки Паркової дороги і будівництвом транспортної 
розв’язки на перетині з вул. Грушевського.  
Програма, насправді, вражаюча. І, як бачимо з прогнозу інтенсивності 

транспортних потоків, на деяких вулицях центру міста інтенсивність не зросте 
до 2020 року, а, навіть, відчутно знизиться (табл. 1 ). 

Нами були пораховані концентрації оксиду вуглецю (СО) на краю проїз-
ної частини основних вулиць центру м. Києва за відомою методикою /2/ і окси-
дів азоту (NO2) та вуглеводнів (СnНm) за допомогою перевідних коефіцієнтів /3/. 
Результати розрахунків при середньорічній швидкості вітру 2,7 м/с наведених в 
табл.   на існуючий стан і проектний період. 

Як бачимо, на тих вулицях, де передбачається зменшення інтенсивності  
транспортних потоків, і концентрації шкідливих речовин на проектний період 
не зростатимуть, а дещо зменшаться. 

Ті ж самі вихідні дані були використані також при розрахунках автотран-
спортного шуму на основних магістралях Центральної частини м. Києва. Ре-
зультати розрахунків представлені в табл. 2. 

Із аналізу таблиці видно, що тут спостерігається така ж сама картина, як із 
забрудненням повітряного басейну: на вулицях, де прогнозується зменшення 
інтенсивності транспортних потоків, рівні автотранспортного шуму не зроста-
ють на перспективу. 

Не викликає сумніву, що запропонована в КСТ розгорнута програма за-
ходів щодо розвитку і вдосконалення ВДМ на період до 2020 року пропонує 
шляхи зменшення гостроти транспортної проблеми в м. Києві і, якщо буде реа-
лізована в повному обсязі, призведе до поліпшення стану навколишнього сере-
довища, зокрема в центрі міста. 

Але програма ця дуже масштабна, потребує великих капіталовкладень, і, 
мабуть, більше часу, ніж відведений проектувальниками для її реалізації. В той 
же час, якщо хоча б один із запропонованих глобальних заходів не буде вико-
наний вчасно, скажімо, зірване будівництво будь-якого мосту чи тунелю, або 
реконструкція ділянки обхідної магістралі чи будівництво транспортної 
розв’язки на ній, це спричинить те, що вся програма перерозподілу транспорт-
них потоків по місту в цілому піде шкереберть, і не буде досягнуто оте змен-
шення інтенсивності транспортних потоків на основних магістралях центру мі-
ста, що має призвести  до вирішення транспортних і екологічних проблем.          
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Таблиця 2 
 

РІВНІ ШУМУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ЦЕНТРАЛЬНИХ  
ВУЛИЦЯХ  М. КИЄВА 

 
2004 рік 2020 рік 

№ 
п/
п 

Найменування магістралей 
Інтенсив
ність 
руху N, 
авт./год 

Розрахун
ковий  

еквівален
тний  
рівень 
шуму  

La, екв, 
дба 

Інтенсив
ність 
руху N,  
авт./год 

Розрахун
ковий  

еквівален
тний  
рівень 
шуму  

La, екв, 
дба 

1 2 3 4 5 6 
1 вул.Артема-Велика Житомирська         
а від вул.Чорновола до Львівської пл. 3780 80,2 2550 79,6 
б від Львівської пл. до вул.Володимирської 3390 76,5 2530 76,2 
в від вул.Володимирської до вуд.Хрещатик 2880 77,5 2380 80,5 
2 бул.Т.Шевченка         
а від вул.Чорновола до пл.Перемоги 8180 75,8 4660 75,2 
б від пл.Перемоги до вул.Комінтерну 6430 80,0 4410 79,5 
в від вул.Комінтерну до вул.Володимирської 6860 80,0 4460 79,6 
г від вул.Володимирської до вуд.Хрещатик 5120 78,3 4280 78,3 
3 вул.Басейна         
а від вул.Хрещатик до вул.Еспланадної 5850 77,0 4430 76 
б від вул.Еспланадної до вул.Мечникова 7200 75,0 4430 73,5 
4 бул.Л.Українки         
а від вул.Мечникова до вул.Кутузова 5390 79,8 4810 79,8 
б від вул.Кутузова до вул.Дружби Народів 4200 77,3 4970 77,7 
5 Повітрофлотський прос.         
а від вул.Жилянської до прос.Перемоги 4800 74,8 4080 74,8 
6 вул.Чорновола         
а від прос.Перемоги до вул.Артема 3180 78,3 705 70,6 
7 вул.Глибочицька         
а від вул Артема до вул.В. і Н. Вал 2930 77,2 2720 74,8 
8 вул В. І Н. Вал 2030 72,5 2700 72,5 
9 прос.40-річчя Жовтня         
а від Московської пл.до Либідської пл. 6500 79,5 7430 77,6 

10 бул.Дружби Народів         
а від Либідської пл.до Печерського мосту 4520 78,3 7540 79 
б від Печерського мосту до пл.Героїв ВВВ 5010 80,3 8490 80,9 
в від пл.Героїв ВВВ до Набережного шосе 5840 83,2 7360 77,3 

11 Набережне шосе   76,7     
а від мосту ім.Патона до мосту Метро 4520   5530 78,7 
б від мосту Метро до Поштової пл. 4480 78,0 6530 78,9 
12 Вул.Набережно-Хрещатинська   78,0     
а від Поштової пл.до вул.В. І Н. Вал 4040   6410 77,9 

13 Володимирський узвіз 3860 77,9 4900 81,5 
14 вул.Хрещатик   80,0     
а від Європейської пл.до вул.Михайлівської 5780   4990 74,7 
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1 2 3 4 5 6 
б від вул.Михайлівської до бул.Т.Шевченка 5280 74,5 3860 74 
15 вул.Червоноармійська   74,8     
а від бул.Т.Шевченка до вул.Толстого 4300   2830 74,3 
б від вул.Толстого до Либідської пл. 3790 74,5 2860 78,8 
16 вул.Горького   78,5     
а від вул.Толстого до вул.Жилянської 1820   1615 73,5 
б від вул.Жилянської до Либідської пл. 2980 74,0 1630 75,5 

17 вул.Грушевського-вул.Січневого 
Повстання   76,3     

а від Європейської пл.до Петрівської алеї 4280   1400 75,5 
б від Петрівської алеї до пл.Слави 2440 77,8 2500 81,2 
в від пл.Слави до пл.Героїв ВВВ 1390 81,0 1450 76,7 

18 Дніпровський узвіз   76,5     
а від пл.Слави до Паркової дороги 1060   1530 75,5 
б від Паркової дороги до Набережного шосе 2740 74,5 2750 80 
19 вул.Комінтерну 1620 79,5 1420 74,3 
20 вул.Жилянська   74,5     

а від Повітрофлотського прос.до 
вул.Комінтерну 1700   4100 76,6 

б від вул.Комінтерну до вул.Горького 2650 74,6 4290 76,5 
в від вул.Горького до вул.Еспланадної 1920 74,5 2090 75,7 

21 вул.Еспланадна 1850 73,0 1590 73 
22 вул. Саксаганського 2100 71,6 2650 74,8 
23 вул. Воровського 2010 73,9 2500 76,7 
24 вул. Б. Хмельницького   76,3     
а від вул. Хрещатик до вул. Володимирської 2130   2130 76,3 
б від вул. Володимирської до вул. Пирогова  1620 76,3 1620 75,3 
в від вул. Пирогова до вул. Воровського 1050 75,3 1050 72,4 

25 вул. Володимирська   72,4     
а від Софіївської пл.до бул.Т.Шевченка   2230   1650 73,9 
б від бул.Т.Шевченка до вул.Толстого 3020 74,3 2460 72,3 
26 вул. Толстого   74,5     

а від пл.Льва Толстого до 
вул.Володимирської 3210   1840 74,9 

б від вул. Володимирської до вул. 
Жилянської  1510 77,2 2270 76,9 

27 вул. Мечникова 1460 74,0 2340 72,7 
28 Кловський узвіз 1200 71,5 2990 76 
29 вул. Інститутська 1850 73,9 950 73,3 
30 вул Суворова 1300 73,9 1730 73,7 
31 вул. Московська, вул. Кутузова   70,6     
а від вул.Грушевського до вул.Суворова 1560   2090 74,5 
б від вул. Суворова до бул.Л.Українки 2610 73,0 1380 72,3 
32 вул. Щорса 1260 74,0 1380 74,8 
33 вул. Сагайдачного 2190 75,4 2720 74,6 
34 вул. Межигірська 1530 75,2 5250 79 
35 вул. Костянтинівська 1330 73,5 2030 74,5 
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І тоді на цих магістралях інтенсивність транспортних потоків зростатиме 
таким самим чином, як і на інших магістралях міста.  

Так, ми спробували оцінити для прикладу, що може статися з деякими з 
тих магістралей, на які поширюється вплив розглядуваних заходів. Для цього 
спрогнозували зростання інтенсивності транспортних потоків за формулою 
складних відсотків з мінімальним коефіцієнтом щорічного приросту 2,5% (вва-
жаємо, що темпи росту автомобілізації в м. Києві стабілізувалися останнім ча-
сом таким чином) за 16 років. Відповідно до цього, і показники забруднення 
повітря та рівні автотранспортного шуму на цих вулицях збільшаться ( табл. 3). 

Таким чином, результати проведеного нами аналізу стану навколишнього 
середовища з урахуванням реалізації розробленої в КСТ широкомасштабної 
програми заходів щодо розвитку і вдосконалення ВДМ до 2020 року й за умови 
зриву виконання цієї програми дають можливість спрогнозувати можливий 
стан довкілля в двох протилежних випадках. Зрозуміло, що мешканцям Києва 
більш до вподоби той сценарій розвитку подій, що має призвести до вирішення 
транспортних проблем міста і поліпшення екологічної ситуації. І тому хотілося 
би сподіватися, що в м. Києві знайдуться гроші та можливості для втілення в 
життя грандіозних планів містобудівників, що сприятимуть покращенню стану 
навколишнього середовища і зменшенню шкідливого впливу автомобільного 
транспорту на стан довкілля. 
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АНОТАЦІЯ 
Проведений докладний аналіз впливу автомобільного транспорту на стан 

навколишнього середовища Центральної частини м. Києва на сучасний період, 
перспективу до 2020р. за умови впровадження всього комплексу намічених в 
КСТ заходів щодо розвитку і вдосконалення ВДМ, а також на цей  самий період 
з урахуванням зростання транспортних потоків, якщо програма заходів буде зі-
рвана. 

 
АННОТАЦИЯ 

Проведен подробный анализ влияния автомобильного транспорта на 
состояние окружающей среды Центральной части г. Киева на существующее 
положение, перспективу до 2020г. при условии реализации всего комплекса 
намеченных в КСТ мероприятий по развитию и усовершенствованию УДС, а 
также на этот же период с учетом роста транспортных потоков, если программа 
мероприятий будет сорвана. 
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УДК 72.01                              В.І. ШТАНЬКО  
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – 
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
(в порядке обсуждения) 

 
Солнце – самый мощный источник энергии, оно нагревает воздух, воду, 

земную поверхность и глубины. Но лишь минимальное количество этой 
«бесплатной» энергии используется в наши дни. 

Проблема в том, как ее извлечь, не затрачивая при этом значительных 
энергоресурсов. 

Обогрев требует расхода энергии. Теплонасос предоставляет нам 
возможность осуществить процесс отопления без загрязнения окружающей 
среды вредными выбросами и чрезмерного потребления природных ресурсов, 
одновременно ощутимо уменьшая денежные затраты. 

Теплонасос извлекает накопленную энергию из различных источников – 
грунтовых, артезианских и термальных вод – вод рек, озер, морей; очищенных 
промышленных и бытовых стоков; вентиляционных выбросов и дымовых 
газов; грунта и земных недр – переносит и превращает в энергию более 
высоких температур. 

Тепловые насосы идут на смену отопительным котлам, потому что 
используют неиссякаемый источник тепла – энергию солнца, поглощенную 
землей, водой и воздухом. Они компактны, просты в обвязке, и при 
эксплуатации требуется лишь периодическая проверка показаний и осмотр. 
Нуждаются только в нескольких киловатах электроэнергии. 

По прогнозам Мирового Энергетического комитета (МИРЭК), к 2020 г. в 
развитых странах мира теплоснабжение будет осуществляться с помощью 
тепловых насосов (ТН). Эти устройства уже более четверти века успешно 
действуют в быту и промышленности как в Америке, так и в Европе, их 
количество исчисляется десятками миллионов. Причем во многих городах 
работают сотни крупных сооружений, обладающих мощностью, как у средней 
величины ТЭЦ. Но в данном случае мы будем говорить о приборах бытового 
значения. 

У нас эти агрегаты только-только начинают входить в практику. О них 
мало известно даже в среде строителей, а потребители довольствуются лишь 
всевозможными слухами. Самых распространенных два: что это игрушка для 
зажравшихся богачей и что так попросту не бывает, потому что все очень уж 
хорошо. 
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Меж тем за рубежом ТН применяют, чтобы отапливать дома, готовить 
горячую воду, охлаждать или осушать воздух в комнатах, вентилировать 
помещения. Тепловой насос использует тепло, рассеянное в окружающей 
среде: в земле, воде, воздухе. (Его специалисты называют низкопотенциальным 
теплом). Недаром в США, Японии, Германии, Швеции, Швейцарии, Австрии, 
Финляндии такие установки внедряются просто скоростными темпами. А ведь 
жители этих небедных стран денежки считать умеют и зря ими не 
разбрасываются. 

Затратив 1 кВт электроэнергии в приводе насоса. Можно получить 3,4, а 
часто и 5-6 кВт тепловой энергии. И хотя это выглядит чудом, с ним, как 
оказывается, мы знакомы давно. 

По сути, ТН – это слегка преобразованный холодильник. Даже внешне, по 
размерам и форме, ТН поразительно похож на своего сородича. Только в 
холодильнике почти не ощущаемое тепло продуктов в конечном итоге 
выделяется в виде довольно горячего потока воздуха, отходящего от трубчатой 
панели конденсатора («радиатор» на задней стенке). Поэтому, если из нашего 
кухонного помощника вытащить испарительную камеру (с трубами) и закопать 
в землю, мы и получим тепловой насос. Который будет обогревать комнату 
теплым воздухом. А если конденсатор холодильника омывать водой, то ее, 
нагретую, можно использовать в радиаторах отопления или ванной. 

Тепловой насос – это универсальный прибор, сочетающий в себе 
отопительный котел, источник горячего водоснабжения и кондиционер. 
Основное отличие от всех остальных источников тепла заключается в 
исключительной возможности использовать возобновляемую 
низкотемпературную энергию окружающей среды на нужды отопления и 
нагрева воды. Эти устройства называют «тепловыми насосами», поскольку они 
позволяют как бы «перекачивать» тепло из низкотемпературного источника в 
высокотемпературный. 

На первый взгляд такая передача тепла невозможна, ибо мы привыкли к 
тому, что в окружающей нас природе тепло распространяется только от более 
нагретого тела к менее нагретому. Казалось бы, чо тепловой насос – это 
техническая диковинка. На самом деле с тепловыми насосами знаком даже 
каждый ребенок, ибо обычный домашний холодильник – это тоже тепловой 
насос. Он выкачивает тепло из морозильной камеры и отдает его трубчатой 
решетке – радиатору за задней стенкой холодильника, которая от этого 
становится теплой и даже горячей. Охлаждая морозильную камеру, 
холодильник согревает комнату, в которой установлен, так что при холодной 
погоде домашний холодильник служит еще дополнительным источником тепла 
для комнаты. А вот если морозильную камеру холодильника погрузить в реку, 
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то холодильник начнет охлаждать воду реки, омывающую морозильную 
камеру. И тут происходит «чудо» – в радиаторе холодильника начинает 
выделяться тепловой энергии больше, чем потребляет электрический мотор 
холодильника от розетки. На первый взгляд КПД устройства становится 
больше 100%! На самом же деле никакого нарушения закона сохранения 
энергии не происходит. К энергии, вкладываемой двигателем компрессора в 
систему (а, в конечном счете, в радиатор), добавляется тепловая энергия, 
отбираемая морозильной камерой от воды реки, которая согревает 
морозильную камеру, не позволяя ей замерзнуть. Система холодильника 
начинает «перекачивать» тепло из реки в радиатор. То есть, переносит энергию 
от низкопотенциального источника к высокопотенциальному. Так наш 
холодильник, предназначавшийся для охлаждения продуктов в морозильной 
камере, превращается в тепловой насос, согревающий комнату теплом реки 
даже зимой, когда река покрыта льдом. В качестве «реки» могут выступать 
грунтовые воды, или энергию можно «выкачивать» из окружающего, либо 
удаляемого из помещения, воздуха. Можно использовать также тепло грунта, 
если «поместить» холодильную камеру в землю. 

Эффективность работы этой схемы характеризуется коэффициентом 
преобразования тепла, который представляет собой отношение количества 
энергии производимой теплонасосом к количеству энергии потребляемой для 
переноса тепла. При производстве тепла теплонасос 80% энергии получает из 
окружающей среды. Таким образом, при использовании теплового насоса мы 
платим только за те 20% энергии, которые необходимы для работы 
компрессора. А остальная энергия достается им бесплатно. 

Рабочим телом в холодильнике служит фреон, который при работе в 
одном его узле (компрессоре) сжимается, а в другом (охлаждающей рубашке 
морозильной камере – испарителе) испаряется. При испарении образуется 
холод, ибо на испарение сжиженного газа идет тепло, изымаемое из 
морозильной камеры. А при сжатии и сжижении газа в компрессоре, 
выделяется тепло, которое и отдается решетке радиатору за задней стенкой 
холодильника. В случае принудительной циркуляции рабочего тела от 
испарителя к компрессору и происходит перенос тепла от морозильной камеры 
к горячему радиатору. В такой схеме рабочее тело (хладагент) должно иметь 
температуру капения ниже той температуры воздуха, которую нужно создавать 
в морозильной камере. Поэтому в качестве хладагента используют фреон, 
имеющие низкие температуры кипения. 

В тепловом насосе «морозильная камера» (испаритель) охлаждает 
рабочую жидкость (вода или 70% вода + 30% этанол) или воздух, поступающие 
из окружающей среды. После выделения и переноса тепла к «решетке» 
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(конденсатору), тепло передается на воду в системе отопительного контура. 
Тепло может переноситься также и на воздух, который подается для обогрева в 
помещение. 

Успех применения ТН в первую очередь зависит от того, откуда вы 
решите черпать низкотемпературное тепло, во вторую – от способа обогрева 
вашего дома (водой или воздухом). Дело в том, что агрегат работает как 
перевалочная база между двумя тепловыми контурами: одним,нагревающим, на 
входе (на стороне испарителя) и другим, отопительным, на выходе 
(конденсаор). По виду теплоносителя во входном и выходном контурах насосы 
делят на шесть типов: «грунт-вода», «вода-вода», «воздух-вода», «грунт-
воздух», «вода-воздух», «воздух-воздух». 

 
Схема устройства и принципы работы теплонасоса 

Таким образом, мы имеем несколько основных систем использования 
тепловых насосов: 

1. «Воздух-воздух» – использование энергии атмосферного и 
отводимого из помещения воздуха с последующей передачей тепла воздуху, 
который подается для обогрева помещения. 

2. «Воздух-вода» – использование энергии атмосферного и 
отводимого из помещения воздуха с последующей передачей тепла на воду в 
системе отопительного контура. 

3. «Вода-вода» – использование энергии грунтовых, артезианских, 
термальных вод; грунтовое тепло, переносимое рабочей жидкостью к 
тепловому насосу с последующей передачей тепла на воду в системе 
отопительного контура. 

4. «Воздух-воздух» – использование энергии грунтовых, 
артезианских, термальных вод; грунтовое тепло, переносимое рабочей 
жидкостью к тепловому насосу с последующей передачей тепла воздуху, 
кторый подается для обогрева помещения. 

Грунт – это, пожалуй, наиболее универсальный источник рассеянного 
тепла. Он аккумулирует солнечную энергию и круглый год подогревается от 
земного ядра. При этом он всегда «под ногами» и способен отдавать тепло вне 
зависимости от погоды. Ведь на глубине уже 5-7 м температура практически 
постоянна в течении всего года. Она составляет 5-80С. Это очень подходящие 
условия для работы ТН. Более того, в верхних слоях земли минимум 
температуры достигается на пару месяцев позже пика морозов – нужда в 
интенсивном обогреве к этому времени уменьшается. В целом же грунт 
довольно надежно поставляет калории. Необходимая энергия собирается в 
носителе, который затем насосом подается в испаритель ТН и возвращается 
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обратно за новой порцией тепла. В качестве такого переносчика энергии 
используют незамерзающую экологически безвредную жидкость (ее называют 
также «рассолом» или антифризом). Это может быть тридцатипроцентный 
водный раствор этиленгликоля или пропиленгликоля. 

Грунтовый коллектор (горизонтальный) представляет собой длинную 
трубу, горизонтально уложенную под слоем грунта. Главное достоинство – 
универсальность и простота монтажа. Нашел свободную плошадку – рой 
канавки и укладывай. Недостаток – большая потребная площадь под коллектор 
– 20-25м2 на 1 кВт мощности (причем площадку можно использовать только 
под газон или однолетные цветы). Есть разные схемы раскладки трубы: петля, 
змейка, зигзаг. Плоские и винтовые спирали разных форм и т.п. Выбор 
определяется теплопроводностью грунта и геометрией участка. 
Производительность теплосбора больше на увлажненных суглинках и меньше 
на сухих песчаных участках. В среднем 1м2 поверхности грунта может 
обеспечить «поставку» 10-35 Вт мощности. Длину трубы в одной петле, причем 
цельной, без разъемов, стремятся ограничить (не более 600 м), иначе заметно 
увеличивается расход энергии на циркуляционном насосе. Если нужна большая 
мощность, петель делают несколько. 

 
Преимущества использования тепловых насосов в 
системе отопления и горячего водоснабжения 

1. Экономичность. Позволяет получить на 1 кВт фактически 
затраченной энергии 3-6 кВт тепловой энергии или до 2,5 кВт мощности по 
охлаждению на выходе. 

2. Энергосбережение. Применение тепловых насосов – это 
сбережение невозобновляемых энергоресурсов. Теплонасос производит тепло, 
черпая возобновляемую низкопотенциальную энергию из окружающей среды, 
не используя традиционные энергоносители. 

3. Экологичность. Экологически чистый метод отопления и 
кондиционирования, как для окружающей среды, так и для людей находящихся 
в помещении. 

4. Безопасность. Нет открытого пламени, нет выхлопа, нет сажи, нет 
запаха солярки, исключена утечка газа, разлив мазута. Нет пожароопасных 
хранилищ для угля, дров, мазута, или солярки. 

5. Надежность. Минимум подвижных частей с высоким ресурсом 
работы. Независимость от поставки поточного материала и его качества. 
Защита от переборов электроэнергии. Практически не требует обслуживания. 
Срок службы составляет 15-25 лет. 
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6. Комфорт. Тепловой насос работает бесшумно (не громче 
холодильника), а погодозависимая автоматика и мультизональный контроль 
создают желаемый микроклимат в помещениях. Использование в летний 
период в качестве кондиционера. 

7. Универсальность. Использует (утилизирует) рассеянное тепло 
естественного (тепловая энергия воды, воздуха, почвы) или техногенного 
происхождения (тепло промышленных и сточных вод, вентиляционных труб и 
дымовых газов, технологических процессов и т.д.). Совместим с любой 
циркуляционной системой отопления и вентиляции. Современный дизайн 
позволяет устанавливать в любых помещениях. Широкий диапазон мощностей. 

В отечественных условиях пока применяют только первые три и 
последний. Воздушное отопление у нас приживается плохо, хотя имеет свои 
достоинства и, например, в США является наиболее распространенным. Но для 
всех типов характерен ряд особенностей, о которых полезно помнить при 
выборе модели. Во-первых, тепловой насос оправдывает себя только в хорошо 
утепленном здании, то есть с теплопотерями не более 60 Вт/м2. Чем теплее дом, 
тем больше выгода. Как вы понимаете, отапливать улицу, собирая на ней же 
крохи тепла – занятие глупое. Во-вторых, чем больше разница температур 
теплоносителей во входном и выходном контурах, тем меньше экономия 
электроэнергии. Так уж работают эти устройства, независимо от их типа. 
Поэтому более выгодно подключение агрегата к низкотемпературным системам 
отпопления. Прежде всего, имеется в виду обогрев от водяных полов или 
теплым воздухом, так как в этих случаях теплоноситель по медицинским 
требованиям не должен быть горячее 350С, а вот чем более горячую воду 
машина готовит для выходного контура (для радиаторов или душа), тем 
меньшую мощность (до 15%) она развивает и тем больше расходует 
электричества (до 12%). В-третьих, для достижения большей выгоды 
практикуется эксплуатация ТН в паре с дополнительным генератором тепла (в 
таких случаях говоряд об использовании бивалентной схемы отопления). 

В доме с большими теплопотерями ставить насос большой мощности 
(более 30 кВт) невыгодно. Он громоздок, а будет работать в полную силу всего 
лишь около месяца. Ведь количество действительно холодных дней не 
превышает 10-15% от длительности отопительного сезона. Поэтому часто 
мощность ТН назначают равной 70-80% от расчетной отопительной. Она будет 
покрывать все потребности дома в тепле до тех пор, пока уличная температура 
не опустится ниже определенного расчетного уровня (температуры 
бивалентности), например минус 5-100С. С этого момента в работу включается 
второй генератор тепла. Есть разные варианты его использования. Чаще всего 
таким помощником служит небольшой электронагреватель, но можно 
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поставить и жидкотопливный котел. Возможности в полной мере использовать 
достоинства теплонасосов у нас сегодня имеются. 

Солнце нагревает воду в морях, озерах и другиз водных источниках. 
Солнечная энергия накапливается в воде и донных слоях. Редко температура 
снижается ниже +40С. Чем ближе к поверхности, тем температура больше 
варьируется в течение года, а в глубине – она относительно стабильна. 

Шланг для передачи тепла укладывается на дне или в грунте дна, где 
температура еще немного выше, чем температура воды. Важно, чтобы шланг 
снабжался отягощающим грузом для предотвращения всплытия шланга на 
поверхность. Чем ниже он залегает, тем меньше риск повреждения. 

Водный источник как источник тепла очень эффективен для зданий с 
относительно высокими потребностями в теплоэнергии. 

Даже грунтовые воды могут использоваться для обогрева зданий. Для 
этого требуется пробуренный колодец, откуда вода накачивается в теплонасос. 

При использовании грунтовой воды к ее качеству предъявляются высокие 
требования. 

После прохождения теплонасоса вода может транспортироваться в 
отводной канал или колодец. Такое решение может привести к нежелательному 
снижению уровня грунтовых вод, а также снизить эксплуатационную 
надежность установки и оказать негативное воздействие на близрасположенные 
колодцы. Сейчас данный метод используется все меньше. 

Грунтовя вода также может быть возвращена в землю также путем 
частичной или полной инфильтрации. 

Кроме вышеперечисленных источников теплонасосная установка может 
использовать тепловые сбросы самого жилья для отопления и горячего 
водоснабжения: сбросную воду, а также вентиляционные выбросы и дымовые 
газы. в последнем случае вытяжная система должна быть оборудована 
действующим вентиляционным агрегатом. Данная комбинация улучшает 
вентилирование дома и уменьшает проблемы с плесенью, сыростью, радоновой 
загазованностью. 

Область применения тепловых насосов поистине безгранична. С их 
помощью легко решать вопросы теплоснабжения и горячего водоснабжения 
городского комплекса, и объектов, расположенных вдали от коммуникаций – 
будь то фермерское хозяйство, коттеджный поселок, ресторан или АЗС на 
трассе. 

Применение тепловых насосов особенно эффективно в случае 
использования напольных систем водяного отопления, для которых 
температура конденсатора не превышает 35-400С. Все более широкое 
применение в последнее время находят системы отопления с применением 
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современных теплообменников типа фанкойлов, характеризующихся высокими 
коэффициентаим теплопередачи и соответственно допускающих использование 
теплоносителя с пониженными температурами. 

Анализ зарубежного опыта в области отопления и горячего 
водоснабжения показывает, что там уже достаточно давно и в настоящее время 
очень широко используется теплонасосная техника. Сегодня в мире работает 
свыше 10 млн. тепловых насосов различной мощности – от нескольких 
киловатт до сотен мегаватт. 

 
 
 

АНОТАЦІЯ 
В недалекому майбутньому опалювальні котли можливо буде побачити  

тільки в музеях опалювальної техніки. Замість них наші будинки будуть 
обігрівати теплові насоси. Але сьогодні  навіть більшість професійних 
будівників не знають  що це таке. 

Тепловий насос – це холодильна машина, в якій тепло від середовища з 
низькою температурою передається теплоносію з високою температурою, за 
рахунок затрати енергіі на  перетворення робочого тепла машини. 

 
АННОТАЦИЯ 

В недалеком будущем отопительные котлы можно будет увидеть только в 
музеях отопительной техники. Вместо них наши дома будут обогревать 
тепловые насосы. Но сегодня даже большинство профессиональных строителей 
не знают что это такое. 

Тепловой насос – это холодильная машина, в которой тепло от среды с 
низкой температурой передается теплоносителю с высокой температурой, за 
счет затраты энергии на преобразование рабочего тепла машины. 
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УДК 711.25                    В.В.Шулик 
 

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАПРЯМКУ 
ПРИ РОЗРОБЦІ  КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ. 
 
ВСТУП. Однією з кардинальних проблем структурно-функціонального 

моделювання складних систем у сучасній науці є пошук і вибір критерію 
оптимальності їх поступального розвитку, який здійснюється шляхом 
виявлення пропорцій між протилежно спрямованими тенденціями, що 
виявляються з одного боку, у підвищенні ефективності структурної організації 
складних систем, а з іншого, - у одночасному зниженні рівня витрат ресурсів 
[1].  На сьогодні з існуючої класифікації можна виділити три розповсюджених 
типи складних систем, а саме: а) системи з поганою організацією, "дифузні 
системи"; б) системи, які не можуть точно описуватися математично у чіткій 
аналітичній чи алгоритмічній формі; в) системи цілеспрямованої поведінки [2]. 
До різновиду останніх високоорганізованих систем відносять окремих людей, 
колектив в цілому, а також тварин, у яких аналогом цілей є актуалізовані 
потреби, бажання і почуття. Для складних ієрархічних соціальних систем 
характерною ознакою є багатокритеріальність: як правило, кожна підсистема чи 
їх об'єднання мають свої критеріальні функції, які можуть знаходитись у 
протирічних відносинах [2, стор.28-29]: 

1) Підсистеми не можуть одночасно мати екстремуми цільових 
функцій, так як досягнення екстремальних значень змінних однієї 
підсистеми виводить за допустимі межі змінні іншої підсистеми. 
2) У системі неможливо досягти глобального оптимуму (тобто 
екстремуму цільової функції всієї системи), так як це порушує нормальне 
функціонування підсистем; 
3) Специфічною проблемою оптимізації складних, багаторівневих 
систем є узгодження критеріїв підсистем між собою та з глобальним 
критерієм системи в цілому. 
У багатьох дослідженнях здійснювалися спроби конструювання моделей 

критерію оптимальності розвитку і прогресивної еволюції у живій природі і 
техніці [2, 3, 4, 5, 6],  а також в архітектурі та містобудуванні [7, 8, 9, 10]. З 
певним ступенем ймовірності можна стверджувати, що у всіх роботах 
теоретично-методологічною основою для обґрунтування критерію були 
фундаментальні принципи найменшої дії Мопертюї, природного відбору 
Ч.Дарвіна, економії мислення Е.Маха, економії сил С.Суворова [11] т.і. В 
результаті використання потенціалу цих та інших фундаментальних 
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закономірностей були сформульовані: принципи оптимальності Р.Розена і 
принцип адекватної конструкції організмів Н.Рашевського в теоретичній 
біології; принцип найкоротших зв’язків у мережах В.Кристаллера і А.Льоша в 
економічній географії; також два основних принципи термодинаміки: перше 
начало термодинаміки – закон збереження енергії, та її друге начало. Суть 
останніх, наприклад, полягає в тому, що відповідно до першого начала 
термодинаміки теплота, передана системі, дорівнює сумі збільшення 
внутрішньої енергії і роботи, виконаної системою проти зовнішніх сил; друге 
начало або принцип Клаузіуса можна сформулювати як: перехід теплоти від 
тіла, менш нагрітого, до тіла, більш нагрітого, який не супроводжується яким–
небудь іншим процесом, є неможливим [12]. 

 ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ. Рекреаційні системи є системи 
цілеспрямованої поведінки, при цьому вони належать до різновиду відкритих 
термодинамічних систем. Тому пошук універсального критерію ефективності 
таких систем може відбуватися із застосуванням енергетичних одиниць виміру, 
енергетичного принципу оцінки ефективності. Величина теоретично 
необхідних витрат енергії схована у всякому виді людської діяльності, в 
кожному матеріальному чи духовному продукті. 
 Для виконання в архітектурних системах принципу максимуму 
зовнішньої роботи повинно зменшуватися відношення кількості енергії, яка 
поглинається системою для виконання роботи  А (при досягненні мети А), до 
енергії, безпосередньо витраченої на виконання роботи А. Стосовно 
рекреаційних систем, енергію, необхідну для задоволення рекреаційних потреб 
окремого рекреанта, будемо позначати через А (в даному випадку приймаємо А 
= const). 

Через величину S позначимо всю енергію, яку забезпечує оточуюче 
середовище. При цьому: 
 S = F + Z          (1) 
де F - енергія, вироблена суспільством, тобто енергія антропогенна; 
 Z - енергія природна, що існує в природі незалежно від діяльності 
людини. 
При цьому, кількість енергії, яка надходить до системи, складається із таких 
величин: 
 S = (F1+F2) + (Z1+Z2)        (2) 
де  F1-  антропогенна енергія, затрачена на задоволення рекреаційних потреб 
людини; 
  F2- антропогенна енергія, яка поглинається рекреаційною системою; 
  Z1 - природна енергія, затрачена на задоволення рекреаційних потреб 
людини; 
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  Z2- природна енергія, яка поглинається рекреаційною системою. 
Тоді кількість енергії, необхідної для задоволення рекреаційних потреб людини 
можна виразити наступним відношенням: 
 А = F1 + Z1 = (F-F2) + (Z-Z2)       (3) 
Враховуючи принцип максимуму зовнішньої роботи та спираючись на 
системний підхід (визначається один генеральний критерій ефективності, що не 
має ознак адитивності) отримаємо: 
 - для рекреаційних систем, локалізованих в антропогенно-природному 
середовищі визначальною буде антропогенна енергія: 
 F1+F2/F1 → 1; тобто F2→ min, F1→ оптимум (біологічний)  (4) 
 - для рекреаційних систем, локалізованих в природно-антропогенному 
середовищі, визначальною буде природна енергія: 
 Z1+Z2/Z1→ 1; тобто Z2 → min, Z1→ оптимум (біологічний)  (5) 
 При цьому слід зазначити, що кількість природної енергії, яка 
виробляється (існує) в природі, не залежить від людини. Тому оптимізувати 
систему на основі величини Z2 людина не має змоги. Відтак, для даних систем 
основним вагомим критерієм, на основі якого можна визначати їх ефективність, 
є величина Z1. Тобто відношення Z1→оптимум і має бути критерієм 
ефективності рекреаційних систем, локалізованих в природному середовищі. 
 Вище наведені співвідношення наочно показують: ефективнішою 
рекреаційною системою, що використовує переважно антропогенну енергію 
(локалізується у відповідному антропогенному середовищі), буде та, яка 
витрачає менше антропогенної енергії, при цьому забезпечує оптимально 
необхідні потреби рекреанта в антропогенній енергії для рекреаційного 
процесу; ефективнішою рекреаційною системою, що використовує переважно 
природну енергію (локалізується в місцях з мінімальним перетворенням 
природного середовища) буде та, яка забезпечує оптимально необхідні потреби 
рекреанта в природній енергії (рис. 1) та не порушує можливість 
самовідновлення природного середовища і відповідно самовідновлення його 
енергетичного потенціалу. 

Вказані вище дані підтверджують можливість використання 
енергетичних одиниць при формуванні критерію ефективності рекреаційних 
систем. При цьому важливим положенням є те, що енергія може виражатися не 
лише в кількісному, а і якісному відношенні. А саме, в термодинаміці існує таке 
поняття, як “ентропія”. Саме вона, ентропія, надає можливість характеризувати 
роботу всякої системи не лише на основі кількості енергії, а і її якості. Тобто, 
чим вище якість енергії, тим вищою буде “негентропія”. 
  
 

Містобудування та територіальне планування 395



 

А. Умови для появи та існування відкритої системи: 
І. Наявність джерел, які забезпечують систему речовиною та енергією (з високою 

негентропією). 
ІІ. Можливість позбавлення від відходів, які характеризуються низькою негентропією. 

Б. Ефективність існування відкритої системи: 
Із впорядкованих підсистем виживають такі, котрі найбільш ефективно поглинають 

негентропію і тим самим найбільш швидко просувають живлячу їх велику, нерівновісну 
систему до рівновісного стану. 

Рекреаційна система: 
різновид відкритої термодинамічної системи 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Енергетична інтерпретація критерію ефективності рекреаційних 
систем. 
 

Кількість енергії, яка надходить до рекреаційної системи: 
S = F1+F2 + Z1 + Z2 

де  S - загальна кількість енергії, що надходить до системи; 
 F1 - антропогенна енергія, затрачена на рекреаційні процеси; 
 F2 - антропогенна енергія, яка поглинається системою; 
 Z1 - природна енергія, затрачена на рекреаційні процеси; 
 Z2 - природна енергія, яка поглинається системою. 

Виходячи із принципу максимуму зовнішньої роботи  
(відношення кількості енергії, поглинаємої системою для виконання роботи А, при 

досягненні мети А, до енергії, безпосередньо витраченої на виконання роботи А), а також 
враховуючи, що ланкою-мотиватором рекреаційної системи є людина: 

(F1 + F2) : F1 → 1; F2 → min, F1 → оптимум (біологічний) 
(Z1 + Z2) : Z1 → 1; Z2 → min, Z1 → оптимум (біологічний)  

Кількість енергії, яка виробляється (існує) в природі, незалежить від людини. 
Для рекреаційної системи, що локалізується у природно-антропогенному середовищі, 

визначальною буде природна енергія. 
Тобто, в даних системах головним критерієм для їх оптимізації має бути: 
Z1 → оптимум (біологічний); за умови Z < max (екологічний). 

Використовуючи негентропію, критерій ефективності матиме такий вигляд: 
→PZ 1

оптимум (біологічний), за умови Pz< max (екологічний). 
- кількість природної негентропії прямує до оптимальних потреб рекреанта. 
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Виходячи з цього:  
а) для рекреаційних систем, локалізованих в антропогенно-природному 
середовищі, критерії ефективності матимуть вигляд: →PF1

оптимум; →PF 2
 

min;  
в) для рекреаційних систем, локалізованих в природно-антропогенному 
середовищі, критерієм ефективності буде: →PZ 1

оптимум (за умови PZ < 

min екологічний). 
 Розглядаючи далі енергетичний напрямок, можна навести пропозиції 
вчених в галузі термодинаміки, які пропонують кількісний критерій для 
об’єктивної оцінки технічного прогресу [6]: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )t
t

t
tttP NN

2
1

Δ

Δ
= βα       (6) 

 
де ( )tP  - кількість використаної негентропії на душу населення; 
 ( )tN 1

Δ  - кількість використаної негентропії; 
 ( )tN 2

- реально доступні за час t запаси негентропії; 
 Δt - проміжок часу, на протязі якого негентропія була використана 
(засвоєна); 
 ( )tα - середній коефіцієнт корисної дії, характеризує долю виробленої 
негентропії, дійсно використаної для досягнення кінцевого корисного 
результату; 
 ( )tβ - коефіцієнт “суспільно корисної дії”. 
 Виходячи з формули (6), коефіцієнт корисної дії ( )tα  матиме такий 
вигляд: 
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( ) ( )tt
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×Δ×
Δ×

=
β

α       (7) 

 
 Говорячи про систему рекреаційну та враховуючи співвідношення 
величин формули (7) можна стверджувати, чим більше запасів негентропії 
матиме рекреаційне середовище, тим більшим може бути кількість 
використаної негентропії одним рекреантом ( )tP . Коефіцієнт корисної дії ( )tα  
має бути прямо пропорційний кількості використаної негентропії на душу 
населення ( )tP  та проміжку часу Δt , протягом якого використовувалась 
негентропія середовища. 
 Наведений вище енергетичний коефіцієнт корисної дії при умові його 
подальшого удосконалення може бути необхідним і достатнім показником при 
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визначенні ефективності рекреаційних систем. Однак, на сьогоднішній день, 
залишається відкритим питання визначення кількості запасів негентропії для 
кожного об’єкта кожного ієрархічного рівня. Такої методики не існує не лише в 
архітектурі, вона не знайдена автором також і в термодинаміці. До тих пір, доки 
не буде створена “бухгалтерія на негентропію”, вираховувати числові значення 
величини α(t) не має можливості. При цьому, в наукових роботах 
відпрацьованими, на сьогодні, є методи, що забезпечують зростання величини 
негентропії середовища та збільшують проміжок часу для засвоєння 
негентропії при формуванні та реконструкції окремих видів рекреаційних 
утворень.  
 Так, для гармонізації архітектурних об’єктів можна використовувати 
методику, що забезпечує підвищення якості інформації, що сприймається 
глядачем від архітектурного об’єкту [13, 14]. Викладений у вказаних джерелах 
теоретико-інформаційний метод пропорційного аналізу і гармонізації дозволяє 
глибоко розкривати пропорційні залежності, свідомо їх регулювати в процесі 
проектування з врахуванням функціональних, конструктивних і технологічних 
вимог. Творче використання цього методу в проектній практиці дозволяє 
досягати високого рівня цілісності і єдності архітектурної композиції. При 
цьому, як встановлено в ході дослідження, архітектурний об’єкт, як і всяке 
мистецьке творіння в цілому, з кращими пропорційними взаємозв’язками і 
краще гармонізований виступає джерелом негентропійного впливу на глядача, 
тобто він має в собі більшу кількість негентропії. Це дозволяє стверджувати, 
що за допомогою вказаного методу (гармонізації архітектурної композиції), 
можна свідомо збільшувати запаси негентропії антропогенно-природного 
середовища, що впливатиме на зростання коефіцієнта ефективності конкретної 
рекреаційної системи. 
 При організації середовища міської площі з врахуванням монумента, 
використовується методика архітектурно-просторового проектування площі з 
врахуванням монументу [15]. Дана методика, дозволяє формувати середовище 
навколо монументу з максимально можливим значенням t (t - час огляду 
монумента пасажиром, в залежності від швидкості руху транспорту, сек). В 
свою чергу, це забезпечує максимальне використання негентропійного 
потенціалу пам’ятника глядачем, що, в свою чергу, сприяє також підвищенню 
коефіцієнта ефективності даної системи. 
 ВИСНОВКИ. Наведені вище окремі методи, які розроблені для 
вирішення конкретних задач, сприяють підвищенню коефіцієнта корисної дії 
рекреаційних систем в цілому, вираженого енергетичними одиницями. Перелік 
таких методів і методик в ході детальних досліджень може бути продовжений. 
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Все це дає підстави стверджувати про можливість використання енергетичного 
напрямку у пошуку моделі критерію ефективності рекреаційної системи. 
 В цілому, спираючись на вказані вище дані, можна вказати на доцільність 
використання енергетичного напрямку для визначення генерального критерію 
ефективності рекреаційних систем. Так, виходячи із принципів цілісності і 
компактності можна визначити спільний для всієї системи кількісний критерій 
оптимальності (цільову функцію), що не володіє ознакою адитивності 
(сумативності), а обумовлює певний спосіб врахування таких, на перший 
погляд, несумісних категорій, як функціональність, естетичність та 
економічність.  
 Використовуючи принцип визначальних (основних) ознак, що обумовлює 
врахування не всіх без винятку (як при комплексному підході), а лише 
основних, визначальних факторів функціонування і розвитку рекреаційних 
систем, в основу визначення критерію оптимальності може бути покладено 
коефіцієнт корисної дії системи, який прямо пропорційний двом факторам: 
кількості засвоєної негентропії рекреантом та проміжку часу, на протязі якого 
відбувався рекреаційний процес. 
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Анотація. 
  
В статті обґрунтовується можливість використання енергетичного 

напрямку при розробці критерію ефективності рекреаційних систем. 
 
 

Аннотация. 
 

В статье обосновывается возможность использования енергетического 
направления при разработке критерия еффективности рекреационных систем. 
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УДК 711.11                                                                                            К.А. Яковенко 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА 
ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 
За последние пятнадцать лет в Украине произошли значительные 

изменения в экономической, политической и социальной сферах, что не могло 
не повлиять на размер и состав транспортных потоков в городах страны. 

Интенсивный рост парка легковых транспортных средств, находящихся в 
пользовании граждан, начался в 1990-е годы и стабильно продолжается. При 
этом понятие «автомобилизация» меняется во времени: в 60-х годах прошлого 
века под автомобилизацией в СССР понималось количество всех подвижных 
единиц на 1000 жителей с выделением уровня грузовой и легковой 
автомобилизации, но без выделения индивидуальной; позднее в нормативных 
документах понятие автомобилизации стало трансформироваться в сторону 
легкового транспорта, т.е. под автомобилизацией стали понимать количество 
легковых машин на 1000 жителей. В Западных странах, где этот уровень высок, 
под автомобилизацией обычно понимается количество личных автомобилей на 
1000 жителей или обратный показатель – количество жителей в расчете на 1 
личный автомобиль. Процесс автомобилизации в каждой стране начинался в 
разные годы, но характер развития процесса во многом одинаков. [1] 

С ростом уровня автомобилизации в крупных городах резко возрастает 
потребность устройства магистральных улиц непрерывного и дорог 
скоростного движения. В настоящее время эта потребность оценивается в 
количестве 5-7 км на 100 тыс. чел., в дальнейшем при увеличении уровня 
автомобилизации до 350-450 авт/1000 чел. необходимость в развитии 
магистралей высших категорий повышается до 8-10 км на 100 тыс. чел., а их 
доля в освоении автомобильного движения составит от 25 до 45% общего 
пробега автомобилей в пределах городов [2]. То есть уже сейчас для Донецка с 
населением более 1 млн. чел. протяженность магистральных улиц 
непрерывного и дорог скоростного движения должна составлять от 50 до 70 км. 
В настоящее время дорог такого типа на территории Донецка не наблюдается. 

Представленные ориентировочные показатели развития магистралей 
должны быть скорректированы с учетом особенностей застройки городов и 
неравномерности транспортного движения, что может потребовать увеличения 
плотности магистральной сети в центральной зоне до 5-6 км/кв км, в срединной 
зоне до 3-3,5 км/кв км и в периферийной зоне до 2-2,5 км/кв км. [2].  Одной из 
характерных черт Донецка является отсутствие на многих улицах в центре 
города, резервных территорий для расширения дороги при реконструкции. К 
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примеру, в центральной части города по улице Университетская двух полосное 
движение в обоих направлениях с шириной полосы 3,5 м., далее техническая 
полоса 0,75 м. и тротуар от 3 до 5 м. с каждой стороны, а дальше пошли жилые 
здания. Естественно не о каком расширении данной улицы без сноса жилой 
застройки не приходится говорить.  Поэтому необходимо в первую очередь 
рассматривать мероприятия по разгрузке центральной части города Донецка, 
путем устройства скоростных дорог обходящих центральную часть для 
исключения транзитных потоков через нее. 

При проектировании строительства или реконструкции участков улично-
дорожной сети (УДС) важно определение необходимой ширины проезжей 
части, а также оценка уровня загрузки магистралей и узлов. Для этого 
проектировщику необходимо оценить пропускную способность полосы 
движения и проезжей части в целом. 

В связи с отсутствием данных о современной загрузке УДС Донецка 
проводилось обследование транспортных потоков в центральной части города и 
на въездах в Донецк со стороны Макеевки. Таких въездов всего три, несмотря 
на то, что общая граница этих городов составляет около 28 км, по Макеевскому 
шоссе, по ул. Свободы и по ул. Давыденко.  Целью обследования являлось: 
- определение структуры транспортного потока; 
- определение часа пик по всем обследуемым направлениям; 
- определение часовых пиковых интенсивностей движения;   
- определение изменения транспортного потока в течении недели. 

Обследование проводилось при помощи студентов ДонНАСА, в течении 
трех месяцев с июня по август 2006 г. В данной работе применялась методика 
сплошного периодического обследования. В основу данной методики заложено 
постоянство транспортного потока по дням недели за исключением выходных. 
Это допущение появилось в результате проведенных натурных обследований 
на одном из рассматриваемых въездов в Донецк.   

Суть методики заключается в разбиении рассматриваемого промежутка 
времени на равные интервалы по 3 часа, что связано с утомляемостью 
студентов-счетчиков, и распределении этих интервалов по дням обследования. 
Следовательно, для того чтобы обследовать одно направление (в обе стороны) с 
7 до 19 часов,  необходима одна группа студентов (два счетчика) которая будет 
работать 4 дня по три часа в день, либо две группы сменяющие друг друга и 
работающие два дня и т.д. 

В результате обработки полученных данных можно сделать ряд 
следующих выводов: 

- состав и интенсивность транспортного потока на въезде в Донецк существенно 
не изменяется по дням недели за исключением выходных;    
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- основную часть в транспортном потоке (особенно в центральной части города) 
составляют легковые автомобили, в основном индивидуальные;  

- транспортные потоки значительно возросли, существующая УДС не в 
состоянии справиться с интенсивным ростом парка индивидуальных легковых 
автомобилей; 

- с 7 до 19 часов на территорию Донецка со стороны Макеевки въезжает около 15 
тыс. автомобилей (24 тыс. приведенных к легковому автомобилю); 

- из трех въездов в Донецк наиболее загружен въезд по Макеевскому шоссе, на 
него приходится 62 % въезжающего транспорта. 

На рисунке 1 показан состав транспортного потока с учетом 
коэффициента приведения в «час пик» для направлений следования в сторону 
центра. Результаты обследования показали, что на въезде в Донецк доля 
легковых автомобилей составляет 67,3 %, а в центре Донецка по ул. Артема 
88,3 %. В течении рассматриваемого периода времени доля легковых 
автомобилей, в общем потоке, колебалась в пределах  20 %. 

 
                                           
                                   а                                                                 б        
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Состав транспортного потока с учетом коэффициента приведения.  
а – на въезде в Донецк; б – в центре Донецка по ул. Артема.  

 
В следствии того, что доля легковых автомобилей колеблется от 63 до 88 %  

необходимо при рассмотрении факторов влияющих на формирование и 
определение пропускной способности УДС основное внимание уделять именно 
легковым автомобилям. 

На рисунке 2 приведен график изменения количества легковых 
автомобилей в общем потоке в %, на въезде в Донецк по Макеевскому шоссе. 
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Рис. 2. Изменение количества легковых автомобилей в общем потоке в %. 
 
Особое внимание в Донецке следует уделять пропускной способности (ПС) 

перекрестков, так как сами дороги в принципе справляются с существующими 
транспортными потоками. Задержки транспорта происходят в основном на 
перекрестках. В городе практически отсутствуют пересечения в разных 
уровнях. Значительного улучшить транспортную ситуацию в городе на 
длительную перспективу можно при осуществлении ряда мер 
градостроительного характера. Однако это потребует значительных 
финансовых вложений и затрат времени. Смягчить ситуацию позволит 
комплекс мероприятий, связанных с усовершенствованием системы 
организации движения,  внедрением автоматизированной системы управления 
дорожным движением (АСУДД) на улично-дорожной сети города. Эти 
мероприятия могут быть реализованы в кратчайшее время с минимальными 
затратами и позволят сократить задержки транспорта, сократить объем эмиссии 
выхлопных газов, повысить безопасность движения и снизить вероятность 
возникновения заторов. 

Эффективной мерой пропуска неравномерных по направлениям 
транспортных потоков, которые наблюдаются на въезде в Донецк по 
Макеевскому шоссе, является устройство обособленных полос для 
реверсивного движения, а также выделение приоритетных направлений 
движения транспорта в утренние и вечерние час-пик.  

В критике методик прошлого следует учитывать их временные 
особенности. Требуется полное обновление значений конкретных 
коэффициентов на основе современных натурных обследований на магистралях 
городов в связи с резким изменением условий городского движения. 
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Необходимо дальнейшее развитие и обоснование неких рекомендательных 
значений ПС для стадий генпланов и методик расчетов ПС. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена структура и интенсивность транспортных потоков на 

въездах в Донецк со стороны Макеевки и в центральной части города. Описана 
методика проведения обследования. 

Ключевые слова: транспортный поток, пропускная способность. 
 
 

Анотація 
У статті розглянуті структура й інтенсивність транспортних потоків на 

в'їздах у Донецьк з боку Макіївки й у центральній частині міста. Описано 
методику проведення обстеження. 

Ключові слова: транспортний потік, пропускна здатність. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА -  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

ФЕНОМЕН И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ АРХИТЕКТУРНО - 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      
Создание (а сегодня необходимо говорить и о воссоздании) среды 

жизнедеятельности, построенной на гармонии человека и природы, становится 
одним из приоритетов не только в границах зон техногенных катастроф или 
отдельных депрессивных районов, но и на всех её уровнях – от локального до 
глобального, т.е. от личной жизненной среды, обусловленной органами чувств, 
социальными, национальными установками до общеопланетарного масштаба. 

 Господствовавшая парадигма превосходства человека над природой, её 
насильственном преобразовании; взгляд на технический прогресс в узко 
прагматическом ракурсе; технократическое мышление, привели к тотальным 
изменениям необратимого характера - к деградации среды обитания, включая 
околоземное пространство, засоряемое отходами космической деятельности. 

Обширный круг футурологической литературы дает целый ряд сценариев 
прогнозных концепций развития человечества и его среды обитания - от 
эйфории неограниченных возможностей до предсказания глобальной 
катастрофы - термин «футурошок» из книги А. Тоффлера отражает суть таких 
«катастрофных» предсказаний.  На фоне глобальных прогнозов на пороге XXIв. 
появляется тенденция к их конкретизации и регионализации [1] - урбанисты в 
рамках программных целей человечества отмечают не менее глобальные 
городские проблемы, среди которых важное значение имеет формирование 
среды человека. Так, Е.Перцик следующим образом формализует цели и задачи 
проектирования среды (по А.Печчеи). Глобальными целями человечества 
являются: 

- пределы расширения человеческой деятельности на планете, названные 
«внешними пределами»; 

-физические и психологические пределы приспособительных 
возможностей человека, названные «внутренними пределами»; 

- «Культурное наследие»; 
- «Мировое сообщество»; 
- «Человеческое жилище»; 
- «Производственная система». 
 Перечисленным целям сопутствуют такие урбанистические проблемы 

как: 
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- возрастающее вытеснение городами природы, загрязнение окружающей 
среды; 

- проблема адаптации человека к жизни в урбанизированных 
образованиях; 

- необходимость интернационализации охраны исторических памятников 
и центров, представляющих всемирный интерес; 

- создание системы скоординированных центров принятия решений, 
охватывающей все уровни человеческой организации - от локального до 
глобального; 

- постройка в течение жизни одного поколения «второго мира» городов, 
равного по объему тому, который был создан 50 предшествующими 
поколениями; необходимость глобального планирования градостроительства, 
общего плана использования земель в масштабах всей планеты, чтобы города и 
промышленность занимали не более 10% ее территории; 

- способность производства обеспечивать население планеты пищей, 
товарами и услугами; необходимость исследований, выявляющих задачи 
преобразования в производственной системе мирового сообщества, 
выполняемых в связи и параллельно с изучением человеческих поселений 
[2,с.22].  

Особенностью изучения среды жизнедеятельности человека, в том числе 
- архитектурной, является необходимость привлечения широкого круга наук, их 
тесного взаимодействия, характерного для развития современного научного 
знания. Одна наука не замыкается в жесткие рамки только одного предмета, но 
применяется вместе со своим методом к предмету многих других наук. Так, 
изучением явлений жизнедеятельности занимается биология (предмет - живая 
природа, жизнь) с непосредственным участием химии (с биохимией), физики (с 
биофизикой), кибернетики (с биокибернетикой), геологии (с биогеохимией) и 
др. [3,с.132,133]. Учитывая то, что предметная область градостроительной 
деятельности включает в себя: население, процессы жизнедеятельности и 
производства, а также материально-пространственную среду 
жизнедеятельности общества [4,с.8,9],- составляющие элементы, являющиеся 
сами по себе объектом исследования многочисленных областей науки, встает 
вопрос об «интегральном» предмете градостроительного исследования и 
проектирования. Таким предметом, исходя из специфики градостроительного 
подхода, на уровне философского обобщения, является социально-
экономическая, территориально-производственная и демоэкологическая 
система: «население - среда - деятельность». Органичное единство и 
диалектическая взаимосвязь этих элементов представляют город как целостный 
в структурно-функциональном отношении объект [4,с.10].  
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Таким образом, исследование проблем развития материально-
пространственной среды жизнедеятельности общества в целом или ее 
локальных уровней - региональной, городской, жизненной среды отдельной 
личности, - неразрывно связано с рассмотрением двух других элементов 
системы - «населения» и «деятельности»  исключительно в архитектурно - 
градостроительных аспектах: планировочной организации и размещения 
элементов среды.    

Существующая неопределенность понятия «среда» требует уточнения 
термина в аспекте деятельности, в процессе которой объективно создается 
«материально-пространственная среда» жизнедеятельности общества.  

Имеется достаточно широкий круг научной  литературы в различных 
областях знания, в которой дается определение термина «среда», применяемого 
к описанию окружения человека или объекта. 

„Среда” в широком смысле истолковывается в словарях, как 
„окружающие человека общественные, материальные и духовные условия его 
существования, формирования и деятельности” [5,с.651]. «Среда»  это и 
политика, и экономика, и техника, и город, где все эти и другие среды 
существуют исключительно благодаря человеку, который собственно и 
является творцом реальных сред, которые, в свою очередь, являются предметом 
его познания и полем деятельности. Человек, живя в городе, вступает в контакт 
с материально - предметным окружением, одухотворяет его, осознанно 
преобразовывает в целях удовлетворения своих потребностей. Поэтому среда 
часто трактуется исследователями как „посредник” между субъектом и 
объектом, человеком и городом”[6,с.8]. В понимании А. К. Бурова, например, 
понятие «среда» противоположно понятию «индивид», поэтому «среда» 
обладает неким присущим ей однообразием, является общим фоном для 
уникальных объектов - индивидов[7, с.97]. 

 Данное исследование основывается на понимании, что деятельность 
(процесс) и материальная среда представляют собой две стороны 
жизнедеятельности человека. Таким образом, под «средой» применительно к 
области архитектуры, градостроительства понимается  «среда материально - 
пространственная». В узком смысле это понятие близко к понятию «среда 
предметно - пространственная» или «среда архитектурная», которая чувственно 
воспринимается человеком в нормальных условиях его жизнедеятельности 
[8,с.57,60].  

Следовательно, «материально - пространственная среда» объединяет 
объекты природные и искусственные - архитектурно-градостроительные: 
сооружения, технику и т.п. в неразрывном функциональном единстве с 
человеком [4,с.10]. «Среда предметно - пространственная» или «среда 
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архитектурная», по сути, антропогенная - это совокупность искусственных 
элементов (предметов), обеспечивающих  в пространстве тот или иной вид 
деятельности человека с учетом конкретных природных условий (климат, 
геология и др.). 

Исследуя предметно - пространственную среду, градостроительная наука, 
таким образом, имеет дело с человеком (в биологическом и социологическом 
аспекте - в качестве определяющих факторов) и созданным им материальным 
миром. Предметно - пространственная среда является синтетическим понятием, 
включающим в себя различные социокультурные характеристики общества - 
доминирующие ценности, эстетические вкусы, экономические условия и т.п., 
которые в своей совокупности составляют «надорганическую среду» [9,с.160] 
данного общества («наличие сознания или мышления в своей развитой форме 
отличает   надорганические явления от органических» [9,с.156]).  

Социокультурные факторы в значительной степени обусловливают 
феномен среды предметно - пространственной. Среда предметно - 
пространственная, как и все надорганические явления (язык, наука, философия, 
религия, социальные институты, живопись, архитектура, техника и т.д.) 
тождественна сознанию, проявляющемуся в одной из форм социальной мысли - 
в «рациональной прикладной мысли» [9,с.157].  

Человек, преобразуя в процессе взаимодействия с другими людьми 
элементы живой природы, служащей непосредственным жизненным средством, 
материей, предметом и орудием жизнедеятельности для него [10,с.92] и  
создавая искусственные элементы - среду материальную, с одной стороны, 
является также потребителем, испытывающим воздействие созданного им 
окружения  на  собственное сознание, свою внутреннюю среду 
(биологическую) и психическое состояние, с другой. В процессе постоянного 
взаимодействия в окружающей предметно - пространственной среде человек 
приобретает определенные социокультурные характеристики, в широком 
смысле - городской образ жизни, например, в узком - взаимодействующее или 
девиантное поведение по отношению к непосредственному окружению и т. п. 

Среда предметно - пространственная, как «материальное явление», 
«существенное для значимого взаимодействия людей» не только обусловлена 
социокультурными факторами, но и сама является носителем социокультурных 
явлений. Под «значимым взаимодействием» понимается любое 
взаимодействие, в котором влияние, оказываемое одной частью на другую, 
имеет значение или ценность, возвышающиеся над чисто физическими и 
биологическими свойствами соответствующих действий. Но «лишь осязаемое 
или наблюдаемое взаимодействие может быть подлинным социальным 
явлением» [9,с.192]. Говоря о структуре социокультурных явлений, 
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подчеркивается, что «помимо людей они включают в себя нематериальные 
значения и их материальные носители как равно существенные и 
универсальные компоненты». Любое взаимодействие между людьми возможно 
только через посредство носителей как проводников, которые бывают двух 
типов: «физические и символические проводники» [9,с.206-207]. Опираясь на 
вышеизложенное, предметно - пространственную среду  в целом следует 
рассматривать как  материально-объектный  проводник физического типа, 
«где комплекс физико-химических и биологических свойств используется в 
форме данного объекта в целях взаимодействия» [9,с.207], и «процессы 
человеческого взаимодействия постоянно производят новые пласты 
материальной культуры и новые наборы проводников. Их постепенное 
аккумулирование, пласт на пласт, приводит к образованию новой окружающей 
среды вокруг взаимодействующих индивидов, среды, полностью отличной от 
физической, социотехнической среды. Все мы живем в такой среде. Она 
окружает нас на каждом шагу. Она постоянно передает нам сигналы, 
инициированные прежними поколениями, и таким образом определенно 
детерминирует наш опыт и поведение.» [9,с.212]. 

Преобразуя биосферу планеты, человек создает искусственную среду 
обитания, по В.И.Вернадскому, «ноосферу» - «сферу разума». Далее 
взаимодействие населения с окружающей средой, обеспечивающей 
необходимые условия жизнедеятельности человека и направленной на 
удовлетворение его биологических и социальных потребностей протекает в 
«демоэкосистеме», структура которой представлена единством элементов: 
«население» - «естественная (природная) среда» - «искусственная 
(градостроительная) среда» [11,с.20-21]. Искусственная (градостроительная) 
среда условно расчленяется на такие пространственные элементы: 
производственная сфера (материальное производство, наука и управление, 
энергетика), непроизводственная сфера (бытовое обслуживание, культура и 
просвещение, рекреация), коммуникации (наземный транспорт, водный 
транспорт, воздушный транспорт, связь), с возможным более детальным 
членением компонентов системы [11,с. 23-25]. 

 В модели региональной градостроительной системы («население - среда - 
деятельность»), разработанной Н.Дёминым, подсистема «среда» включает 
блоки «территория» и «здания и сооружения». Территория рассмотрена в 
аспектах  «структур» (функциональная, планировочная, пространственная и 
др.) и «потенциалов» (виды городских инфраструктур). В блоке «здания и 
сооружения» представлены капитальные фонды населенных мест, их первичное 
расчленение задано признаком геометрической формы: объемные, 
плоскостные, линейные. Далее проводится классификация по признакам 
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функциональной типологии, отраслевой специализации и далее -
нерасчлененные в градостроительном отношении элементы города - виды 
объектов[4,с.12-13].  

Рассмотренные выше средовые системы (демоэкосистема, РГС) по 
принципам их конструирования относятся к масштабному уровню крупных 
территориально-градостроительных систем - важнейших форм социально-
экономической и территориальной организации общества, понимаемого, по 
определению К.Маркса [12,с.214], как выражение суммы связей и отношений, в 
которых индивиды находятся друг к другу. 

Рассматривая человека как личность (социум), то есть как носителя, 
создателя и пользователя материально-пространственной среды - как 
социокультурного явления, возникает необходимость исследовать на уровне 
индивидуального психического отражения человеком локальной жизненной 
среды, соотносимой с его потребностями, интересом - её структуру, 
составляющие элементы, границы и как эта индивидуальная среда (данного 
уровня иерархии) встроена в целостную модель среды жизнедеятельности 
общества. Необходимо, прежде всего, в русле поставленных целей и 
сопутствующих им урбанистических проблем, изложенных выше, а также с 
учетом появившихся новых угроз (терроризм, техно- и экокатастрофы) чтобы 
среда обитания в целом, как «сфера разума» строилась на мировоззренческом 
уровне на главенствующих универсальных человеческих ценностях [13,14,15], 
которые  должно возвести в ранг базовых социальных принципов. Таким 
образом, создание гармоничной среды обитания человека (в широком смысле) 
необходимо было бы основывать: 

- на преемственности сохранения и воспроизведения самой жизни, всего 
сущего, в том числе человека  - на эволюционности перехода от одного типа 
социума к другому и преемственности всех трех этапов социальной эволюции 
(доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной); 

- на признании свободы личности, как определяющем условии ее 
развития и самореализации, и -  самой личности, как носителя 
социокультурных характеристик общества - доминирующих ценностей, 
эстетических вкусов, экономических условий и т.п.; 

- на интерперсональных  взаимодействиях,  т.е. взаимодействиях между 
людьми, которые становятся подлинно комплексными, определяющими новые 
свойства элементов социальной структуры и материально - пространственной 
среды; 

- на признании культуры как базы социального развития. 
И далее, предметно-пространственная среда, как непосредственный 

объект архитектурно-градостроительной деятельности, должна обеспечивать 
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условия для удовлетворения всей совокупности материальных, духовных, 
биологических, социальных потребностей человека, связанных с инстинктом 
самосохранения, собственности, продолжения рода, потребностью в 
отношениях с другими людьми, включая внутрисемейные, самовыражения, 
потребностью в свободе, деятельности, информации, отдыхе. 

 В самом общем виде основные принципы организации среды могут быть 
сформулированы следующим образом. Принцип сохранения информационной 
преемственности заключается в использовании потенциала исторически 
сложившейся планировочной системы того или иного города, её временной 
устойчивости и способности  в условиях потерь, искажений источников 
информации (графических, текстовых и т.п. или материальных - в результате 
неудачных преобразований, военных конфликтов и т.п.) противостоять 
неэффективным краткосрочным решениям, наносящим ущерб 
функционированию и развитию среды. Принцип оптимизации функциональной 
структуры по критерию соответствия той или иной функции роли города 
(столица, историко-культурный центр и т.п.) стимулирует процессы 
«гуманизации» городской среды, обеспечит развитие функций, 
ориентированных на социальные, индивидуальные потребности населения. 

Структура жизнедеятельности различных социально-демографических 
групп населения определяется также экологическими аспектами среды 
обитания, её безопасностью, психологически воздействующими на человека и 
обусловливающими определенные психические переживания, его внутреннее 
состояние. В этой связи «понимание соответствия средовых условий условиям 
биологически и психологически приемлемых форм существования»[16,с.11]  
представляется необходимым принципом формирования жизненной среды, 
соотносимой с человеческими нуждами, интересами, потребностями. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные  с определением понятия 

«среды» применительно к области архитектуры, градостроительства; принципы 
формирования среды обитания в целом и предметно-пространственной среды, 
как непосредственно объекта архитектурно-градостроительной деятельности.  

 
Анотація 

В статті розглядаються питання, які пов`язані із визначенням поняття 
„середовище” стосовно царини архітектури, містобудування; принципи 
формування життєвого середовища в цілому та предметно-просторового 
середовища, як об’єкта архітектурно-містобудівної діяльності. 
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