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Матер! ал и IV МЬкнародно! науково-практичноТ конференций
«Арх1тектура вторичного Киева. Феномен урбашзованих ландшафпв» К.:КНУБА,2018.-с . 152

В тезах доповщей м1жнародно1 науково-практичноУ конференцп
«Арх1тектура вторичного Киева. Феномен урбан1зованих ландшафта»,
присвяченоУ 100 - р1ччю з дня народження Мшецького А. М., розглянуто шляхи
вирйиення конфлнстних ситуацш, яю виникають в продест втручання в контекст
юторичноУ архггектури засобами та методами архггектури сучасноУ. Як в
теоретичнш, так i в практичнш площинах висвгглено pi3Hi аспекти питания
прогресуючоУ урбашзащУ м1ських ландшафта.
На баз1 актуальних проблем формування та розвитку архггектури,
фокусуеться увага на аспектах юнуючоУ забудови, збереження та вщновлення
контексту шторичного мгського середовища.
Призначено для дослщншав проблем сучасноУ архггектури, викладач^в
вищих навчальних заклад! в, архгтектор1в, студента архггектурних та
мютобуд!вних факультета.

IV м1жнародна науково-практична конференщя
АРХ1ТЕКТУРА 1СТОРИЧНОГО КИЕВА.
ФЕНОМЕН УРБАНВОВАНИХ ЛАНДШАФТ1В
Мета конференцп:

-

сучасне дослщження, висвгглення та прозора дискуга щодо проблем
урбашзацп i розвитку юторичного мшького середовища
Тематика конференщ!:
Архгёектурне i урбашстичне середовище Micxa.
Збереження та реставращя пам’яток архитектуры i мютобудування.
Реконстругаця, реноващя, реабштащя урбашзованого середовища.
Соцюкультурш аспекта урбашзацп.
Правов! та економ1чш аспекта урбашзацп.
Теоретако - методолопчш засади розвитку юторичних мкт.
Водне середовище Киева - щнний природний ресурс м1ста. Водна
стратега мюта.

Вже стало доброю традищею щор1чно (вже вчетверте) в кшщ листопада
проводите м1жнародну науково-практичну конференцпо «Архитектура
1сторичного Киева» на 6a3i кафедри шформащйних технологш в apxiTeKTypi
КНУБА, що е засновником та шпцатором даного заходу. Виявилося, що е
необхщшсть у прозорШ дискусн обговорите злободешп проблеми забудови,
збереження та вщновлення 1'сторичного MicbKoro середовища. I це може бута не
обов'язково Miста Киева. Навггь шкаво почута досвщ виршення тапових для
юторичних MicT проблем.
Виявилося,
що
суспшьству
критично
важливо
обмшюватися
шформащею, здШснювати цившзований дискурс м1ж суст'льством, чш
штереси, здебшыного, представляють громадсыа оргашзацн, науковцями i
владою. Таким дискусШним шщумом стала конференщя. Результативнють i
д1евють такого дискурсу шдтверджуеться попередньою конференщею
«Арх!тектура iстаринного Киева. Контекст i втручання», в якШ прийняло участь
бшыпе ста доповщей. На четверттй конференцп про результативнють дискусн
за piK розповщатимуть, з-пом1ж шших, учасники попередаш конференщй.
Оргкомитетом конференшУ було виршено визначита актуальну для Miста
тему - феномени урбашзованих ландшафта. Д1я в юторичному середовипц втручання, а виршення проблеми - тактичне врахування контексту.
Загалом подано 84 тези доповщей.
Оргкомитет вдячний за пщтримку в оргашзащУ конференщУ освтгаьошформащйним
партнерам:
"ВАКОТЕСН"
представнику
Graphisoft
Archicad,"Allbau Software GmbH" представнику концерну "Nemetschek AG",
"Softprom by ERC" дистрибутору "Autodesk", КП «ПЛЕСО».
Оргкомтет.
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Р И Т У А Л Ы Ш Й К О М П Л Е К С К РЕ М А Т О РШ I П А РК П А М ’Я Т!
Н А Б А Т И С В Ш ГОР1 - У Ш К А Л Ь Н И Й TBIP
П Е Й ЗА Ж Н 01А Р Х 1Т Е К Т У Р И I С К У Л Ь П Т У РИ
П щ горний ОлексШ Л еонтш ович, д.т.н., проф .КНУБА;
С ем ироз Нша Григор1вна, к.арх.доц. КНУБА;
Т им ош енко M apin МиколаТвна, к.арх с.н.с. НАУ
«Я знаю есюзи, планы, emanu caMoeiddanoi npatfi i вважаю, що збудований Парк
Пам'ят1 буде неповторним i унЫальним твором пейзажноХ архтектури i скульптуры.
ЖодноХ ноты натуралХзму, спотворення, безсилоХ покоры я не вХдчув. Проы1у даты
вказХвку выконавчым тститутам переглянути пропозици .... щодо зныщення вызначного
твору..»
М. Бажан, 1979р.акад. гол. редактор УРЕ, лыст в Ц К К П У
«...КиХвський крематорт, створеный у вигляд! ватры, лтаючоХ таршкы являе собою
досыть складну технологлчну будХвлю, яка вшита до перелту найвизначнших
архтектурних eumeopie пострадянсъкого nepiody по всъому Радянському Союзу ...»
F. Chadin SRSR Cosmic Communist Constructions 2016р. 362c

Наведеш цитата - це фрагмента icropii та оцшки ритуального комплексу
крематорйо в м. Киев1, створеного за проектом шститута «Кшвпроект» (автори:
архтгектор А.М. Мшецький, художники А.Ф. Рибачук та В.В. Мельниченко).
1. Кроком кр1зь столгггя можна вважата поступову вщмову укра'шського
народу вщ тасячол 1тньо1 традицп поховання тш померлих в землю,
кардинальний перехщ до спалювання, кремацй’ i захоронения з прахом в
колумбар1ях. Роль головних виконавц1в дизайн-проекту полягае в тому, що
вони в другШ треташ XX ст. знайшли виразн1 архггектурш, художн1 образи,
пщходи i прийоми для створення секуляризованих hobIth Ix традицш.
2. Визначення задач по геометрн оболонок та використанню отриманих
рш ень було доручено А. Рибачук та В. Мельниченко. Створений ними макет,
план споруд та поздовжнш розр1з ритуальних зал1в послужили вихщним
матер1алом для моделювання поверхонь оболонок.
3. Розробку геометрп поверхонь оболонок ритуальних зал1в крематорйо та
геометрично!' шформацн для конструювання, розрахунку, виготовлення
опалубки та шше виконали О.Л. Пщгорний (17 оболонок двох закритих
ритуальних зал!в) та його acnipaHT С.М. Ковальов (3 оболонки на вщкритШ
площД. Результата були застосован1 в якосД впровадження дослщжень в
докторськш та кандидатсьюй дисертац1ях по способах формування оболонок
(КНУБА).
4. При розробщ геометрй' оболонок враховувались не тшьки
законом1рносп контур1в та лшш перер1зу, а й сприйняття форм оболонок,
технолопчшсть зведення, вимоги розрахунку, створення точкового каркасу
теоретично! та граничних поверхонь, р1знотовщиншсть, cnoci6 збору
навантажень. Тут знайшов застосування cnoci6 видшення вар1анттв поверхонь з
множин лшш, лшшчап поверхн! 4-го порядку, поверхш кон1чних перер1з1в та
комбшацн YxHix в1дсшв.
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Результат впровадження геометричних розробок був схвалений i
рекомендований для подальшого застосування в проектнш практицг
Набутий досвщ творчосп i боротьби щор1чно передаеться студентам
архитектурного факультету з 1972 р. i до сьогоднипнього дня в спецкурс!,
створеному проф. ГИдгорним О.Л. на матер!алах докторсько! дисертаци та п
впровадження.
5 Трипшьсько - християнський мотив - “ см ерт ь н е е м е ж ею часу, ж ит т я
лю дини не закт чует ъся з и ф Ь и чн ою с м е р т ю ” було закладено в пейзажний
театр, куди приходить людина в скорбеть Цей мотив був втшений в
сценографйо Парку Пам’ятц в буд1влю крематорно з ритуальним i
технолопчним бездимним i пщземним комплексом на штучному narop6i, в
розкриття paKypcie краевиду, в кутах нахилу схил!в i спад!в, в форму плану
штучного озера, в под!уми колумбарйо, в планування i благоустрШ але!‘, в
дизайн мостового переходу, i ,головне, в скульптурне оформления шдшрно!
стши довжиною 213 м. i висотою вщ 4 м. до 14 м. Були вперше створеш в
крематорй пщземш двоповерхов! адмшютративно - господарсыа прим!щення з
кабшетами, сан!тарними кабшами, холодильними камерами, актовим залом,
майстернями площею бшя 300 м2, з 80-метровим транспортером трун i чотирма
подвШними печами. Високопрофесшно було запроектовано i виконане штучне
озеленения, з пщбором вщповщних таксон!в в украТнських погребальних
традиц!ях. Формотворення буд1вл! крематорио асоцйоеться за семантикою з
полум’ям, але не таким жахливим все знищуючим, як, наприклад, в
MeMopiaiibHOMy комплекс! Жанни д’ Арк в Орлеан! у Франци, а з сумним
вогнем догораючо! ватри, вогнища 3i спалахами, KOTpi пшймаються вщ земл!
до неба.
6. 3 сумом можна в!дм!тити декотр! вади цього кардинального
архНектурно-пейзажного TBopimm. Обладнання, опорядження iHTep'epy
крематорио а також прощальних зал!в, xopie дуже аскетичне, холодне i в
прямому i переносному ceHci. Вкрай недосконало запроектована i виконана
системи в!дведення дощових вод, що призвело до реконструкцп ycix пщземних
споруд i комуншацш, в!ддален!сть крематорио вщ новостворених ритуальних
зал!в на вщстань майже 300 м.
7. Драматично склалась доля скульптурних панно в Парку Пам’я п при
крематорн створених А. Рибачук i В. Мельниченком. В 1982 р. за вказ!вкою
особисто Щербицького В.В. скульптурне панно було забетоноване.
Багатор!чна боротьба В. Мельниченка призвела до вщмши постанов про
зншцення i залиття бетоном i вщкрила можливють спасшня цього твору. I от
н ареп т перший реальний крок i свНла над1я: дшянку 2x3 м реставровано i
в!дкрито. Вона належить до теми «Захист Батыавщини». Шють квадратних
метр1в коштували мюькш адмш!страцп 50 000 гривень за ciM дн1в робота. А вся
скульптурна стша мае майже 2 200 квадратних метр!в!
У 2003 р. мером Киева Черновецьким С.Л. було прийнято ршення про
перенесения пщземно! адмш!стративно - господарсько! частини крематорио на
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поверхню, про зведення православно! каплиц! в росшському стал!, яка стала
випадковою в цьому ландшафт!.
7. Виникнення дисонансних зггкнень, под!й, як! супроводжували
еск!зування, проектування i втшення архтгектурних, пейзажних i скульптурних
pimeHb, що ще раз щдтверджуе кроки поперед часу даються важко BciM
народам i украшцям також Драматизм загострюеться, наростае при
амб!валентних умовах розвитку свггогляду людей i, особливо, при змии
сприйняття традицшних, тонких попнодв на смерть i поховання.
УДК 712.2
ФЕНОМ ЕН «ВОДИ» ЯК АРХ1ТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ ЯВИЩЕ
Рубан Людмила 1ван1вна, кан дидат арх-ри, доцент , докт орант каф едри
ландш аф т ной а р х т е к т у р и КН УБА

В сучаснш науш п о н я т т я «ф ен ом ен », (що походить вщ грец. (patvopevov
— е, мае мюце, явище) трактуеться як «незвичайне явище, рщкюний факт, який
важко збагнути», i дал!, «у фшософському ceHci слово « ф ен ом ен » часто
застосовуеться для позначення явищ, як! досягаються на чуттевому piBHi на
противагу слову «ноумен», що означае явище, зрозумше розумом. В
новоевропейськш фшософп, за визначенням Канта, феномен — будь-яке явшце,
яке може бути шзнане на основ! досвщу». Отже, необх!дн!сть ч1ткого уявлення
про поняття «ф ен ом ен », яке в ушверсальному розумшш позначае предмета,
реч ц явища, ще!, в!дчуття тощо, ix взаемш в!дношення, впливи — все, що
проявляеться у свщомосп, надае шдставу й для розгляду явища «води» в
урбашзованому ландшафт!, тобто в межах мюта або шшого населеного пункту.
Парадигма сучасно! системи поглядов на природа! вода! об’екта
визначаеться, на думку автора, насамперед, змшою ставлення до цих об’екпв,
що розглядаються з позицш розумшня природних npouecie у водних
екосистемах та необхщносп адаптацн до змши кл!мату. Змша парадигми
сп1в1снування людини з водним оточенням на початку 21 ст. позначаеться на
архйектурно-ландшафтнш практищ й вимагае придшення пильно! уваги
контакту людани з природними водними об’ектами мюького середовшца.
У св!тл! зм!ни парадигми чинник феномену «вода» розкриваеться як
системоутворюючий щодо ц!лого комплексу нагальних завдань людсько!
життед!яльност!, там самим пщтверджуючи ieropmHy фшософську думку
французького мислителя Емшя-Опоста Шартье (Алена) (1868-1951) стосовно
явища «вода» в MicToyraopeiffli - «м!ста ншоли не виростають з вол!
завойовниюв. Вони, як мох на деревах, з'являються там, де е вода».
В
наукових
трудах
архкекторйв
е
приклада
застосування
феноменолог!чного анал!зу до, наприклад, м!ста. Так, феномен «мюта» як образ
урбашзацй та освоения мюького середовища в !х динамщ! розкрито
Глазичевим В.Л. у K H r o i «Город без границ» (2011). Розглядаючи
територ!альний розвиток та еволюцйо мюта як оргашчне ц т е ним дослщжено
феномен «м!ста»: як орган!зму, юторично! системи, простору, який регулюе

