
На планувальну структуру безпосередньо впливае функцюнальне наповнен- 
ня, тому можна видшити основш функщональш зони аероклубу: зона прийому та 
очпсування; зона адмппстрагивних примпцень; зона побутово-комунпсативних по
слуг; зона шформащйного бюро; розважальна та виставкова зони; зона тимчасово
го проживания; зона медичного обслуговування; зона громадського харчування; 
навчально-тренувальна та спортивна зони; зона контролю за полнотами.

На функцюнально-планувальну оргашзацпо даного типу споруд впливають 
BHyipiruHi та зовнпнш фактори. До внутрпншх фактор1в вщносяться: образний; 
антрополопчний; потреби людини (забезпечення необхщних функгцй; согцально- 
культурний; функцюнально-оргашзаншний; масштабно-просторовий; саштарно- 
ф1зюлопчний; естетично-художнш; еколопчний (з середини буд1вл1). До 
зовнпншх факгор1в належать: природно-юпматичний; мютобудавний; еколопчний 
(навколишне середовигце); демограф1чний; науково-техшчш; шженернотехшчш; 
економ1чш [1].

Важливою проектною частиною е генеральний план аероклубу. Зазвичай ае
роклуби розташоваш на прилеглш територп аеродрому. Основною проблемою для 
навколишнього середовигца е утворення шуму, тому важливим чинником при 
вибор1 територп для побудови аероклубу е захисна озеленена зона. Часто створю- 
ютъ штучш водойми, що не лише дозволяе створити додатков1 функцп, але й 
слугуе естетичним наповненням аероклуб1в. При проектуванш генплану також 
апд враховувати:функцюнально-планувальш вимоги, еколопчш (саштарно- 
ririem4Hi), комунжащйш, протипожежнц вимоги до безпеки територп аеродрому.

Висновкш Проанал(зувавши закордонний та в1тчизняний досвщ проекгуван- 
ня аероклуб1в, можна зробити висновок, що аероклуб -  це шмпфункцюнальний 
комплекс споруд, який надае можливють створення додаткових послуг та функгцй 
для забезпечення комфортного перебування в1двщувач(в та персоналу на територп 
клубу.

При проектуванш аероклубу потр1бно забезпечити належний шумозахист на 
Bcix функгцональних зонах для нормального перебпу робочого процесу.
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Актуальтсть теми donoeidl Населения зем.п нараховуе близько 7.5 
млрд. жител1в, а темпи росту в pi3HHX крашах свпу варпоються Bifl -0.2% до 
3.18%. Така статистика уже давно хвилюе людей р1зного роду д1яльност1 i 
примушуе зупинитися i подумали чи варто нам переглянути наше буття на цш 
планета, адже кожна людина несе якогось роду негативний вплив на екоси- 
стему земл1.
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Основт результант дослгдження. Говорячи про екосистему, маеться на 
уваз1 флора та фауна ще! планети сформована мшьйонами роюв, а коли мова 
ще про негативний вплив людини на не!, йдеться про горизонтальний харак
тер урбашзацп: людина будуе вшир мюта, поглинаючи природну складову 
земл1 все з бшыним темпом. Урбашзований npocrip, в свою черту, створюе 
черту складних проблем: навантаження транспортних систем, забруднення 
околиць промисловими зонами, катастроф1чна площа покриття поверхн1 земл1 
i водного простору смптям, нерацюнальне використання плонц. MicTa, яю з 
кожним днем ростуть, можна в якомусь ceHci назвали «чорними д1рами» на 
лищ земл1 - вони тшьки поглинають ресурси планети, вже не кажучи про те, 
що будь яке буд1вництво взагалц е насильством над навколишшм середови- 
щем. За цим давно слщкували вчеш, архггектори, письменники фантасти i 
пропонували сво! рпнення цього питания, вщповщь на яке криеться у понятп 
«арколопя»

Арколопя - це концепщя, що враховуе еколопчш фактори при 
проектуванш середовища юнування людини. Арх1тектурна еколог1я або 
арколопя пропонуе не Tinbioi HOBi архиектурш та м1стобуд1вн1 рпнення, а й 
новий cnoci6 життя, розроблений i3 врахуванням соц1альних та еколопчних 
потреб людини в гармош! з довкшлям. Арколог1я, як галузь, - новпшй напрям 
в apxiTeKTypi, який поеднуе орган1чнють, естетичн1сть, економ1чну 
незалежшсть, ресурсну ефективнють та еколог1чну безпечшсть. Концептуаль- 
не поеднання мш1м1защ1 негативного впливу на навколишне середовшце i 
зручне розташування мюько! середи дае на виход1 проект MicTa, який волод1е 
самодостатньою шфраструктурою, використовуе оргашчш джерела eHeprii, 
орган1чно вписуеться у ландшафт, та мае не горизонтальну структуру 
урбашзацп, а вертикальну, що дае можливють такому Micry рацюнально ви- 
користати ресурс земно! повернхш та надае йому статус споруди, а точнш е 
гшерструктури або мегабуд1влг

Гшотезу про мюта-мегаструктури була розвинена иало-американським 
архиектором Паоло Conepi, але под1бш утошчн! !де! були висунеш задовго до 
цього. Гшерструктури вирпнують масу проблем, як1 пов’язаш 3i зростанням 
населения земл1. Гнантсью, добре сплановаш, багатофункщональн!, 
багатор!внев! споруди, що вмпцують в себе населения мюта, зменшують нега
тивний вплив людини на довкшля, дозволяють ефективно застосовувати пло
вцу земно! поверхн!, використовувати ресурсозбернаюч! технолог!!, зменшити 
тиск транспортних систем за рахунок розмпцення майже Bcix вертикально, 
компактно розселити населения. Самодостатшсть i замкнуПсть 
шфраструктури дозволяе жителям мегабуд!вель працювати, проводити 
дозвшля на св1жому noBiTpi або вщвщувати торгово-розважальш комплекси та 
заклади громадського харчування не покидаючи буд!влю.

Висновки, 1нтегрований розвиток архИектури та екологй дозволяе знай- 
ти розумний баланс м1ж комфортним буттям i дикою природою. Арколопя 
пропонуе рпнення проблем яю давно достали перед людством i турбують 
громадськють все бшыне.
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