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Недостатн1м виявлясться i вм1ст гумусу у B epxnix горизонтах. Водневий 
показник зм1щено в лужний б1к -  ця риса е характерним явищем для 
порушсних та антропогенно-глибоко псретворених ip yH ris. Наявн!сть 
буд1вельного с м т я  та залишюв цементу на поверхн! грунту буд1вельних 
майданчик!в також снрияг зм1щенню р1вня pH у лужний б1к.

К1льк1сть ентомофауни в межах впливу буд1вельних майданчик1в злачно 
зменшена пор1вняно з неиорушеними територ1ями. Це пояснюеться 
без1юсерсдн1м впливом техн1ки, що зад1яна в буд1вництв1, надм1рним 
переущ1льненням грунту, Й0 10  значним п1длужненням, засм1ченням 
буд1вельним см!пям тощо-

Сл1д звернути також увагу на те, що на буд1вельних майданчиках п1д час 
п!д1 отовки i буд1вни1пва накопичуггься величезна к1льк!сть буд!вельного 
см!ття, яке створюс додаткове навантаження на MicbKi скосистеми.

На сьогодн!шн1й день icHye два шляхи утил1зацп буд!вельних в!дход1в;
- поховання на спец1ально в1дведених пол1гонах i звалищах;
- повна переробка за допомогою специально! дробильноУ техн1ки.
До недавнього часу единим шляхом утил1зац11 буд1вельних в1дход1в був 

перший BapiaHT. Лле такий cnoci6 утил1зацп створюс маеу еколопчпих 
проблем. В першу чер1у -  вщчуження земельних площ п1д звалища 
буд!вельного см1ття. KpiM того, варт1сть прийому буд1вельних в1дход1в на 
пол1гони коливаеться в1д 6 до 10,0 долар1в за 1 м без урахування вшраг на 
■фанспортування. Тому ми пропонуемо використання переробки буд1вельних 
вщход!в як найб1льш еколог1чно доцишний cnoci6.
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Актуалыйсть теми. Орган1чна apxiTCK-iypa - це новий п!дх!д в проскту- 
ванн1, в основ! якого лежить взасмод1я грьох основних чииник1в: люди- 
на,функц1я,оточення. Для сучасно! арх1тектури характерно розмагпя стильо- 
вих пошук1в, концепц1й, творчих методолог!й, але серед них можиа вид1лити 
орган1чний п1дх1д, спрямований на вивчення i впровадження в ap x heK iypy  за- 
коном!рностей живоУ природи. На сьогодн1шн1Й день багато об'ект1в яю ство
рен! на основ! орган!чного п!даоду i як! визначаеться арх!текторами i теорети
ками, як еколог!чна apxiieKTypa, яка е прикла;;ом !нженерного удосконалення 
арх!тектурних об'ек1 !в на основ! використання природних рееурс!в з метою 
створення комфортного середовища сц!в!снування людини ! природи.

Мета. Визначення принцип!в формоутворения i прийом!в !нтеграц!1 

арх!тектурних об’ект!в з природним ландшафтом в „орган!чн!й арх!текту- 
pi” XX стол!ття.
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АРХ1ТЕКТУРА та ЕКОЛОПЯ

Ociioeni резулыпати досл/дження. Витоки орган1чноТ apxireiciypH за- 
кладено американським арх1тсктором Л.Г. Салл1веном. liin мав на упаз! праг- 
нення до орган1чно1 uijiicH ocri арх1тектурного об’сю у й взаемозв'язку часгин. 
1дс\' Л. Салл1веиа були розвинеп! його учнем Франком Ллойдом Райтом, який i 
обгрушував георетичн! основи „орган1чно1 архпеюгури”. Ф. Л. Райт висунув 
к1лька принцип1в, на яких повиине грунтуватися арх1тектурне формоутворен- 
ня: 'ф и в а л 1с1Ь й inreipaniM, узгодження об'скта з ландшафтом, викорисгання 
в1дкритого плану, правильне використання природних буд1вельних ма'гср1ал1в. 
а гакож створення цриродноУ живо1 архпеюури „з середини назовн!’’, 1деалом 
ЯК01 е nijiicHicTb.

Иа почагку XXI ст. o p ia n i4Ha apxircKiypa залишасться одн!сю з по|уж- 
них сучасних напрям1в. Сучаси! арх1тектори, що насл1дують принципи oprani- 
ЧН01 apxireiciypH в нроек1уванн1, -  Б.Принс, Р.Коппенра'1'. К.Келлог. Л.Фью- 
мора, Брюс Гофф, Ахо Роберт, А. Гельмут, Л. Г овард, Салам1н Фсренс. Джо
ванни Д ’Амброзио, Леонардо Рисси, Реш(о ГГяно та багато 1нтих.

Анал1зуючи творчу д1яльн1сгь apxheici'opiB -  11рихильник{в орган!чно1' apxi- 
Teiciypn, можливо вид!ли1и основн! нрипцини арх1тект>'рного формоутворення: 
едн!сть BiiyTpiuiirboro простору будинку; сдн1ст1, оточуючого лапдпгафту i apxi- 
теюури; едн1с1Ъ архпеюури i людини; сдн1сть функцИ' i apxheiciypHo'f форми.

Орган1чна apxireiciypa демонетрус гакож широкий спектр нрийом1в 1нте- 
ipauiV арх1тектури i природного ландшафту. Сдн1сть буд1вл1 i ландшафту до- 
ся1 асгься гакими прийомами, як:

- застосуванпя природних матер1ал1в в арх1тектур1;
- залучення природних компоненпв (рослинносп i води) до формоугеорення;
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- використаиня природного рельефу в арх1тектур1;
- в1дпов1дност1 арх1тектурних форм м1сцевому кл1мату;
- забезпечення зв’язку внутр1шнього простору буд1вл1 з оточуючим 
середовищсм
Яскравим прикладом природного i штучного в орган1чн1й арх1тектур1 е 

величезн! зелен! дахи в1д 50 тисяч квадратних метр1в. Проект 1тал]йського ар- 
х1тектора Ренцо П'яно. Концешця проекту така - п1дняти ландшафт парку вго- 
ру, а саму буд1влю як би опустити вниз.

Рис. I. Проект музея в Сан-Франциско

Висновки. Досл1дженням доведено,ию кожна форма в оргаи1чн1й apxire- 
KTypi розглядасться як живий орган1зм, щ розвивасться в1дповщно до закону 
свого власного 1снувания, свого власного особливого порядку, у гармон1Т з 
функц1ями й природн1м оточенням, як рослина або !нш1 жив! орган{зми. Вияв- 
лено ocHOBHi принципи формоутворення ,,орган1чно1'” арх1тектури, серед яких 
иайважлив1шим е принцип едностт оточуючого ландшафту i арх1тектури.
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