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THE FONTAINS THROUGH THE LENS OF GREEN CONSTRUCTION SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

O.G. Tserkovna1, A.O. Voronina2

1National Aviation University o.g.tserkovna@gmail.com 
2Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture anay3471@gmail.com

The environmental degradation increases in Ukraine and European countries.
According to the study of Bezlyubchenko O. et al. (2011), all the factors affecting the 

environment status are divided into two groups - natural and anthropogenic. The natural factors are 
out of control and affect the environment regardless of it (climate, terrain, reservoirs, vegetation, 
etc.). The anthropogenic factors are completely controllable and depend on the urban environment 
(development density, transport system, nature of industry, public services and amenities level, 
etc.). The undertaken study made it possible to identify the main factors that deteriorate the 
environment in settlements of Ukraine and the settlements of other European countries with similar 
climate conditions:

- natural factors - negative manifestations of the climate change;
- anthropogenic factors - pollution by urban acoustics noise; air pollution; threats of 

the spread of diseases borne by water the quality of which ceases to meet the current sanitary 
standards.

It is proposed to consider the construction of new fountains and the modernization of 
existing fountains as measures the sound organization of which will ensure the sustainable 
development of green construction.

Analysis of studies on strategies of the environment adaptation to the negative 
manifestations of climate changes (Didukh Y., 2009; Mirzaei P. & Haghighat F., 2010; Kleerekoper
L. et al., 2012; Kryvoruchenko Z., 2014; Shevchenko O. et al.. 2014; Ivanova S., 2016; Prikhodko
M. . 2014; Radomskaya M. & Yurkiv M., 2016; Guseva K., 2018), studies on the effects of water 
reservoirs on the environment (Robitu M. et al., 2006; Setaih K. et al., 2013; Steeneveld G. et al., 
2014; Taheri F., 2015; Xue F. et al., 2015; Syafii N. et al., 2016; Yang L. et al., 2016; Jin H. et al., 
2017) and studies on environmental noise (acoustics) management strategies (Nikolov N. & 
Kovachev A., 2009; You J. et al., 2010; De Coensel B. et al., 2010; Pheasant R. et al., 2010; Brown 
A., 2012; Hong J. & Jeon J., 2013; Yong Jeon J. et al., 2013; Galbrun L. & Ali T., 2013; Radsten 
Ekman M. et al., 2013) demonstrated that the environment status can be restored, thus ensuring a 
sustainable development of green construction by sound use of the fountains and green areas, taking 
into account the planning decisions of the settlement (development density and number of storeys in 
the buildings, the distance of flows - transport, rail, air, etc.).

According to the analysis of the legal framework, the fountains are elements of the 
settlement improvement system (SI). Following the studies of Bezlyubchenko O. et al. (2011), 
Ignatenko A. (2016), Chemakina O. and Ageyeva G. (2017), the essence of the improvement 
element is:

- economic, environmental and social purpose; rational use of available resources; 
protection, defense and improvement of the environment; meeting the needs of society; formation 
and maintenance of sanitary and epidemiological well-being of the environment.

According to the conducted studies (Tserkovna O., 2018, 2019; Tserkovna O. and 
Voronina A., 2019) and analysis of scientific studies on strategies of the environment adaptation to 
the negative manifestations of climate changes; effect of water reservoirs on the environment; 
environmental noise (acoustics) management strategies, the specialization and concept of modern
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fountains as elements of the SI system are identified: restoration of urban environment ecology. The 
main objectives of the facilities (microclimate formation; comfort improvement; adaptation of the 
urban environment to the negative effects of climate changes) are interrelated and aimed at 
achieving a global goal: increase in the duration of use of the settlement open territories intended 
for different types of social, recreational and communication activities of the consumers. By 
integrating fountains into green construction, we will create systems that can solve a set of practical 
tasks that ensure the sustainable development:

- The fountains located in the artificial and natural water reservoirs will increase the 
surface area of water evaporation, which will significantly effect on the state of the environment, 
resulting in its passive cooling.

- The use of treated sewage from water evacuation engineering systems and their reuse 
will provide an alternative source for water supply of fountains, which is non-water resource of the 
country, thereby compensating the loss of water for evaporation. The close placement of an 
alternative source of water will reduce the energy costs of water transportation from the source and 
will save the country's water resources.

- In case of improvement of green areas with porous surfaces, the fountains will ensure 
the natural return of water to aquifers; reduce heat load on green areas; provide moisturization of 
the topsoil during the dry and hot summer.

- Well-grounded organization of the fountains’ operation contributes to the savings on 
cooling (conditioning) of buildings located at a certain distance, increases the moisturization of the 
atmospheric air, which reduces the level of its pollution.

- The acoustic qualities of the fountains enhance the natural feeling of the environment 
and improve its sound quality.

- The water treatment technologies will ensure the quality of water in the engineering 
of fountains in accordance with current sanitary standards.

A well-grounded arrangement of the fountains will create sustainable, cost-effective and 
energy-efficient systems in the urban environment, with the use of available resources.

The impact of fountains on the urban environment and the sustainable development of 
green construction is formed by water, its properties and movement. Knowledge of physical 
properties of water such as evaporation, heat capacity, solubility (water as solvent), acoustics, and 
reflectivity makes it possible to control the hydrophysical processes occurring during the operation 
of the fountains:

- Heat and mass transfer, a process that occurs in direct contact of free water surface 
with atmospheric air.

- Absorption of greenhouse gases from atmospheric air, a process that results from the 
dissolution of a mixture of gases in water.

- Wet dust extraction, a process that occurs as a result of moisturization of the saw
surfaces.

- Changes in the sound of environmental acoustics, a process that results from the 
acoustic vibrations generating water movement.

- Water treatment or water “conditioning”, the process of water “withdrawal” from 
substances with concentration breaching the maximum permissible standards.

Organized management of hydrophysical processes occurring in the course of operation of 
the facilities will enable to form the environment state and ensure sustainable development of green 
construction.

As a result of the conducted study we can conclude: the fountains are structures sound 
organization of which minimizes the influence of natural and anthropogenic factors that deteriorate 
the environment of the settlements of Ukraine and other European countries with similar climate 
conditions. In addition, the study demonstrated that sound construction of new fountains and 
modernization of existing fountains is promising and priority means that will improve the 
environment state and ensure sustainable development of green construction. According to the 
theory of Christopher Day, the fountains with well-founded organization can be safely called
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Sustainable Architecture or “Healthy Architecture” that restores the environment and ensures 
sustainable development of the green construction.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ

С.Н. Баитова1, Т.М. Гапеева2, Н.Е. Журавская3

1-2Могилевский государственный университет продовольствия (Республика Беларусь) 
3Киевский национальный университет строительства и архитектуры nzhur@ua.fm

Одним из приоритетных направлений развития «зелёной» экономики является 
реализация концепции «умных» городов, развитие строительства энергоэффективных жилых 
домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда. «Умный» город — это 
концепция интеграции информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 
управления городскими службами и системами: например, транспортом и электростанциями, 
системой водоснабжения и управления отходами, правоохранительными органами и 
больницами. Главное отличие «умного» города от обычного заключается в характере 
взаимоотношений с горожанами. В обычном городе услуги на основе ИКТ не могут так же 
гибко реагировать на изменения экономических, культурных и социальных условий, как 
услуги в «умном». Таким образом, «умный» город, прежде всего, ориентирован на 
улучшение качества жизни граждан с помощью современных технологий, а потому «умные» 
дома -  неотъемлемая составляющая системы. В настоящее время во всем мире наблюдается 
тенденция строительства «зеленых» зданий — максимально комфортных, безопасных, 
экологических. В широком смысле концепция строительства «зеленых» зданий 
подразумевает проектирование, строительство, эксплуатацию, обслуживание и утилизацию 
всех материалов в конце срока их службы, которые обеспечивают безопасность для здоровья 
людей, повышение производительности труда, разумное использование природных ресурсов 
и уменьшение воздействия на окружающую среду. Другими словами, каждый этап при 
«зеленом» строительстве выполняется в соответствии с экологической целесообразностью.

Идея «зеленого» строительства имеет множество преимуществ для окружающей 
среды, благосостояния общества и здоровья каждого отдельного человека. Ее повсеместное 
внедрение способно решить ряд глобальных проблем, таких как изменение климата и 
нехватку ресурсов. Эксплуатация экологических зданий более выгодна и с экономической 
точки зрения: это позволяет значительно уменьшить затраты на водоснабжение, тепло- и 
электроэнергию.

В Беларуси есть все предпосылки для успешного развития этого направления 
Концепция «зеленого» строительства.

Возможности «зеленого» строительства в Беларуси доказывают экологические 
деревни Дружная и Старый Лепель. Здесь были построены ресурсосберегающие и 
экологически безопасные дома для переселенцев из чернобыльской зоны. Основными 
строительными материалами были солома и глина. Возведение таких домов обходится 
намного дешевле, они безопасны для окружающей среды и огнеустойчивы, в них тепло и 
комфортно. Пожалуй, главный недостаток таких строений — низкая влаго- и 
морозостойкость, но его можно легко устранить дополнительной внешней защитой.

Ресурсосбережение, один из главных вопросов «зеленого» строительства, -  
приоритетное направление белорусской энергетики. Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь уже не первый год занимается внедрением в процесс 
сооружения зданий энергоэффективных технологий. С 2014 г. ведомство регулирует 
отечественную нормативно-техническую базу, чтобы она соответствовала хорошо 
зарекомендовавшим себя европейским стандартам.
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