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Актуальтсть теми donoeidl Упродовж багатьох роюв Ки!в утримуе 
статус «самого зеленого европейського мегаштса» [1]. Але збшынення 
чисельност1 його населения супроводжуеться угцшьненням забудови та, як 
наслщок, скороченням розм1р1в озеленених територш. Динампса змш питомих 
показниюв [2]:

- забезпечешсть зеленими насадженнями населения мгста -  215,2
кв.м/чол. (2004 р.), 195,7 кв.м/чол. (2017 р.);

- забезпечен1сть зеленими насадженнями в межах мшько! забудови -82,3 
кв.м/чол. (2004 р.), 74,8 кв.м/чол. (2017 р.).

Програмою розвитку зелено! зони Киева передбачен1 комплексш заходи 
гцодо збереження 1снуючих територш зелених зон та створення нових. 
Об’ектами особливо! уваги е озелененш територй - мюця масового в!дпочинку 
мешканщв та гостей мгста [2].

Меню douoeidi -  оприлюднення результата залучення студенпв другого 
курсу спещальносп 191 «Архитектура та м1стобудування» Навчально- 
наукового шституту аеропор™ НАУ до реал1зацй проекту реформування 
паркового господарства «Ки!вськ1 парки».

Результант дослгдження. За шкцативою викладач1в кафедри 
м1стобудування, яка була шдтримана директором КП «Ки!вський центр роз
витку м1ського середовигца» Денисом Швневим, студентам було запропоно- 
вано розробити проекта! пропозиц!! для двох кшвських парюв, розташованих 
на територй Солом’янського району -  «Орлятко» (бул. Вацлава Гавела, 7В) 
та Солом'янського ландшафтного парку (дал! СЛП, вул.Мехашзатор!в).

Щ парки -  складов! Програми розвитку зелено! зони Киева, спрямовано! 
на тдвшцення еколопчно! та сан!тарно-ешдем!олог!чно! безпеки проживания, 
сНйке збереження високого р!вня еколог!чно! емносН урбашзовано! системи, 
формування зелено! системи мюта тогцо [2].

Планувальш i композищйн! ршення повинш були враховувати зовнпнш 
фактори: наближешсть до багатоповерхово! житлово! забудови, як наслщок, 
високий показник рекреац!йного навантаження; транспортно-пинох!дну ме
режу, гцо склалася, та imn.

До специф!чних особливостей парюв сл!д вщнести:
- складний рельеф (СЛП);
- наявнють цшних пор!д дерев (СЛП), фруктового саду (Орлятко);
- наявшсть штучного водоймигца (Орлятко); фонташв (СЛП) тогцо.
Проектш пропозицй передбачали:
- буд!вництво грально-розважальних комплекс!в та закладу ресторанного 

господарства i3 широким асортаментом страв нескладного готування на 50 Micnb;
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- реоргашзацпо територй парюв (вхвдна трупа; мкщя для паркування 
транспортних засоб1в та велосипед1в; пш ктдш  зони, велосипедш дор1жки, 
зони врщочинку, лави, урни для збирання побутових ввдходгв, освплювальне 
обладнання тощо).

Bn6ip архггектурно-планувального рпнення визначався природними 
особливостями i функцюнальним призначенням окремих дшянок територй, а 
також авторськими вдеями щодо покращення стильових рпнень мшць 
в1дпочинку.

Були запропоноваш цйсав1 рпнення перетворення парку «Орлятко»:
- у тематичний парк перюду Кшвсько! Pyci з дерев ’яною архитектурою та 

додатковими штучними водоймами (Назар Хортюк, АР-303);
- у стшизоване «орлине гшздо» (Роман Савченко, АР-303);
- у мшйсшостудйо 3i зн(мальними майданчиками (Мар1я Шапранова, АР- 

302) та ш.
Для СЛП були запропоноваш бшын стриман1 стосовно буд1вництванових 

буд1вель ршення, спрямован1 на збереження (снуючого еколопчногокаркасу 
мжрорайону. Основна увага придшялась збереженню юнугочоголандшафту, 
влаштуванню « зелених лаб(ринт1в» -  територш головоломок тарозваг (1рина 
Галушко, АР-203, Альона Лупша, АР-202).

Перегляд та обговорення студентських робИ був приурочений 
доСвропейського Дня парюв -  24 травня 2018 р. [3].

BucHoemL Проектш рпнення, запропоноваш студентами, продемонстру- 
вали високий р1вень засвоення теоретичних знань та отримання практичних 
навичок творчо! реал1зацй м1стобуд1вних та архИектурних завдань 
в1дпов1дного модуля навчально! дисциплши «АрхИектурне проектування», а 
також активну позицш автор1в стосовно формування i подальшого розвитку 
озеленених територш мют Украши.
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