
легальними туристами у Зош е мешканщ скандинавсысих держав (переважно 
норвежц!), японц!, американш, шмщ, роаяни.

Мета, обгрунтування дослщжсння. Туриегачний потеншал Украйии досить 
великий, але поряд !з традицШними мюцями для в1дпочинку розвиванпься й так1, 
1Ц0 заслуговують на окрсму увагу. Одиим з таких м1сць е -  Чорнобиль. У 2008 рощ 
америкаиське видания “Форбс” визнало Чорнобильську АЕС одним з 
«найекзотичшших» мкць на Земл!. 1Цо до нашо! статистики, юльк1стъ в!дв1дуваиня 
зоии в1дчужсння па 2011 р1к штювить -  8 тис. чол. (304 делегаци з 48 держав). Але 
необх1Д1ш вир1шити 1шанувальн! проблсш! м1сцевост1 з урахуванням рекреад!йних 
зон,щоб зробити т-акий екстремальний вид туризму максимально бсзнечним.

Висновки дослщження. Слово «Чорнобиль» за 27 рок1в, що минули вщ часу 
aeapif на ЧорнобильськШ агомн1й станцп 26 кв1тня 1986 року, набуло чимало 
додаткових значень i сенс1в. 3 одного боку, воно лякало й дал! лякае (а для 
1ноземц1В дос1 с одним is тих, з якими асощюеться Украша), а з inmoro — 
задйкавлюс (недарма набув поширення «екстремальний» туризм у зону). Також 
авар1ю на атомному реактор! шода вол1ють забути, не згадувати, аби абетрагуватися 
в1д можливого негативу. Тим часом тема Чорнобиля потребуг р!зноб1Чного аншнчу, 
досл1дження й осмислення, яке фактично тйшки почшшеться.

Основн! результати дослщження та Чх пра1стичне значения. За минул! 27 
роив гасля ЧорнобильськоУ кагастрофи майже безлюдна "зона" перстворилася на 
природний запов1дник, де з'явився новий вид рослин i дс в1дновилися популяцн 
тварин, що знаходнлися н1д загрозою вимирання. Таю незвичайш та одиничн! 
м1сця, як Зона в!дчужешш привертшать як фах!в1цв, так i просто любител!в 
туризму. Тому екстремалып тури сюди 0рган130вуються вжс протягом демлькох 
останн1х рок!в. Але, як правило щ турисгичн! маршрута стандартн!. Коштуе такий 
туризм в!д $70 до $350. Особливий гатерес внкликаюгь, звичайно, нрогумнки по 
Micxy-npHMapi Прип’ят!, вс! 47.500 жител!в якого були змушен!, кинувши все, 
покинута CB01 будинки наступного дня шсля катастрофи. Найнебезпечшша 
екскурск — в!дв!дини стоянки тисяч заражених вантажних машин, гел!коптер!в, 
бронетранспортер!в, що побували в самому пекл! авар!!'.

УДК 725
Ыьченко Д.М.,канд. арх., доцент 
Иацюнальний ав'ищШний 
ушверситет, м. Ku'ie, Укра1на

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМ ОЗЕЛЕНЕШШ У 
MICTAX 3 ВУ1ЛЕВИДОБУВНОЮ11РОМИСЛОВ1С1Ю

Зелен! насадження -  частина системи жиггезабеспечен1м м1ста, В01ш 
забезпечую'гь комфортшиъ та яюсть середовища проживания людини. У ситуащТ, 
коли IX площ! 3 кожним роком стр!мкоскорочу1оться, стан озеленения у м!стах з
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вуглевидобувною промислов1спо набувас загрозливого характеру.Формувашм 
систем озеленения вщбувалося в несативних умовах м1ст Донбасу, що значною 
MipoK) обумовлено вшшвом розвитку видобувпо! промисловостп й виникненням на 
|цй ocHOBi порутених територ1й. Ретроспективний анал13 генерапьних luiaHie 
дозволив видшити загальт проблеми, що с характерними для систем озеленения 
багатьох mict Донбасу:

-на перших етапах освое1шя periony озелененн! територн не мали единоТ 
схеми розвитку та формувалися до 1960-х роив хаотично, П1сля чого штучно були 
cipymypoBaHi у в1дповщност1 до генеральних план!в М1ста;

-значн!ш1 та велиш м!ста п!сяя проведения po6iT з озеленения мали високий 
р!вень забезпечення жител1в зеленими насадженнями; а середн! та мал! м1ста не 
отримали достатньоТ уваги до проблем своТх систем озеленения;

-м а й ж е  Bci м1ста мають розчленовану структуру плану, що позиачаегься на 
системах озеленения mict <фозривами» м1ж структурними елементами, в1дсутн!епо 
4iTKoi' схеми !х побудови та випадковими насадженнями самозаш'снених порушених 
гериторШ;

-«зросташи» селшц у м1ста, а у подальшому -  м1ст у агломера1и1 в!дбувалося 
за рахунок «поглинання» прим1ських зелених пояс1в та призвело до часткового 
знищепня насаджень;

-зелен! насадження Bcix р1вн!в зазнають великого антропогенного та 
техногегаюго впливу, що створюе негативш умови для саморегуляц1йних процес1в 
Тхнього вщновлсння.

Спираючись на вищезазначене можна ви-значити ipyiiH найголовн1ших 
проблем, що перешкоджають ефективному розвитку систем озеленения mict 

Донбасу.
До планувальних проблем формування систем озеленения мют Донбасу 

в1дносяться;
-наявн1сть крупних неозеленегах <qK)3pHBiB» у планувал1.н1й структур! мют; 
-р 0зр1знен1сть структурних елемент1в системи озеленения м!ст;
-хаотичн!сть та нер!вном1ртсть розм1ще1П1я елеменив системи озеленения у 

гшаиувальнШ структур! м!ста;
-В1дсутн!сть СТ1ЙКИХ зв’язюв М1Ж елементами системи озеленения мют. 
Еколопчн!проблеми експлуатаци систем озеленешм м!ст Донбасу 

пизначаються:
-пегативним впливом велико! юлькосп промислових п!дприеметв та 

пасл!дк1в ix!n.oT д1яльност1, що зм!нюе сколопчний сган довюлля та йоге 
властивосп;

- в 1дсути1стю належного догляду за станом зелених насаджень;
-деградащсю компонент1в б!олопчного р!зноман!тгя.
Нормативн1проблеми функц!онування систем озеленения м!ст Донбасу 

характеризуютъся:
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-вилученням озеленених територ1й загалыюго призначення та ix перехщ до 
приватних власш1к1в;

-заиедбаниям об’скпв рекреаци (паркш, сад!в тощо) та ix saiaiibHO 
незадовйшним станом;

-иевиконанням iipoipaM розвитку систем озеленения М1ст;
-байдуж1стю социального ставлення до ириродних pecypciB.
На основ! визначе1шх проблем розроблен! рскомендащ! по iix усуненню.
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OCHOBHIФУНКЦЮНАЛЬН! ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ АКУСТИЧ1ЮГО
САДУ

Ор1£нтац1я дизайну на ryMauisauiio середовища полягае у тому, щоб зробити 
його комфортним для нашого перебування. При цьому заходи дизайну повили! 
розроблятися насамперед для тих асиект1в, яи вливаюгь на людину найбшьш 
активно.Звук — один з найважлив!ших засоб1в сприйнятгя св!ту. кнуе об’ективна 
можлив1Сть створювати необх!дний середовищний ефект через естетичний та 
1нформа1ййний вплив завдяки широюй звуков!й naiiirpi. Це залишаеться поза 
увагою apxiTCKTopa, зважаючи на переважио В1зуальний характер фахово! 
д1яльносп.

Сучаспе Micro потребуе утворення структур, проектування яких не можпиве 
без допомоги ауд!альних метод1в. Серед таких об’екпв обрано м!ську зону 
в1дпочинку. Задум полягае у облаштуванн! акустичного саду - ба1атофункщйого 
простору 3 мультикультурних i рекреадШних зон, призначених для вдоволення 
потреб pisHHX вшових i сощальних ф у п  населения is звуковим оформлениям 
тематичних осередк1в та добору технолопчних р!шень. Розглядаються можливост! 
формова11ыая паркового комплексу з особливими акусгичними властивостями в 
межах туристичного центру м. Львова. Для цього застосовано пракгичи! i 
теорстичн! досягнення акуегамв, шженер!в, психолопв, ф!з1оло1тв, музиканпв, 
ririenicTiB. Попри числеиш приклади об’аспв 1з розр1зненим застосуваниям 
акустичних прийом1в у в1дкритах просторах, аналог!в даного комплексу немае, як 
В1дсутн! i методики проектування таких комплекс1в. Акустичне проектування як 
складова дизайнерського проекту передбачае наступи! кроки:

1. Визначеиня груп користувач1в та кола 1х аудюпотреб.
2. Визначсния функцюнального навантаження осередк1в.
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