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Актуальнкть. У м1ркуваннях про еколог1чну арх1тектуру е одил пара
докс - про саме арх1тектуру йдеться якось поб1жпо. BijibiuicTb видапь
зосереджеи! на дскламац!'! про нов! 1нжеперн1 систсми, що до архгеектури мають иепряме в]днои1ешш. Або ж говорять про можливост! пасивного дизайну.
1Цо вже ближче, але з ycie'i сп1льноти еколопчних проблем за'ппас одну лльки
енергоефектив1псть. Або ж згадуе про еколог1чн! матер1али. Тобто, про
KoncTpyKuii - пироз! оболонки будинку, але не про п форми.
Метою доповШ е виявлення та взасмод1я особливостей та фактор1в при
родного середовища, що впливають на арх1тектурне формування простору
onTHMisauii форми буд1вл1.
OcHoeni результата доапдження. Так уже склалося, що в нонягг!
sustainable architecture 1нженер1я - на персному план!. Хоча, арх!тектор тсж
здатний дещо зробити - за допомогою одного т1льки об'ш ного р!шепня, або
того, що можна назвати оптим1загнею форми буд!вл!.
1 . 1нтеграц1я природного i антропогенного середовища. Що значить - коректне впровадження рукотворних каншнв об'екпв в природу, або навнаки природи в буд1влю. Окремих дерев. чагарник!в, геолопчних у гворень, а то й
ц1лих частин екосистеми.
Мова йде не т1льки про максимальне збереження дерев i рельефу, але 1
про обл1к iHHiHX, на перший погляд, менщ важливих обставин. Наприклад,
майбутн1х зм1н у рослинному ландшафт!. Зат1нення його особливо чутливих
зон. Збереження шлях1в м!фац11 тварин, а в деяких винадках i комах.
Всьому цьому можуть допомогти:
- Диснерсне розташування окремих ^mвiльйoнiв, а не одного великого
обсягу. Розчленована форма буд!вл1 дае можлив1Сть: для дерев - буд1вництво
"в обх1д", для геолог1'1 - включения скель i камен!в у структуру буд1вл1, для
Miipanii' фауни - достатн) розриви. Додатковий бонус - поетапне буд1вництво.
Якню при монпорингу негативних вплив!в стане очевидним майбутне
неминучоТ деградащ! територ!Т - необх!дно дати команду "зупинитися", а це
можливо пльки при буд!вництв1 чергами.
- Модульн!сть i моб1льн!сть стру^гурних частин - що означае здатн!сть
буд!вл! до 1рансформац!1, а значить, дозволить врахувати майбутн! зм!ни в
рослинному середовищ!. Кр!м того, при надм!рному навангаженн! на якунебудь д!лянку частина блок!в можна прибрати або перем1етити кудись ще.
- Влашту вання горизонтальних i вертикальних прор1з!в в буд!вл! з укладенням дерев у склян! конструкц!'!.
- Терасне планування, звичний нрийом - нроектування р!знор!вневих
обсяг1в зам!сть проектного внливу па рельеф.
2.
Haci-yriHHH принцип компактн!сть в обсяз!, що передбачае i обмеження
в плануванн!. Малогабаритн! буд!вл! з елементарним набором прим!щень - по
в!дношенню до навколишнього середовинщ мае характер б!льш щадний. Л ,
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KpiM того, не секрет, що HCBCflHKi обсяги будуються 1з застосуванням часоб1в
мало! .Mexani3anii. Що для природи, знову ж, мешп фавматично.
3. На трет!й позиц!!' - ефективн1сть систем житгезабезнечення. Пасамперед - ефективн1сть еиергетичпа. що досягасться двома шляхами: особливим
дизайном буд1вл1 i застосуванням спец1альних конструкц1й i пристроУв. Тут же
- нриродна веитиляц1я, що в к1нцевому пщсумку, знову ж, енергетично ефективно. Про снср1оефективн1сть пам'ятають y ci , але е ще водоеффект1вность зб1р онад1в (дощово! води або C H iry ) . Буд1вля мае в1дповщну форму покр1вл1,
на д1ляиц1 - ciTcniajibHi втм к и для CHii-y. 1, звичайно ж, смност! для збер1гання
води - не трив1альн1 баки пщ стоком, а своср1дний арх1тектурний елемент.
4. Miнiмaльний контакт буд1вл1 з новерхнею земл1. Що виявляеться в
знищення рельефу i рослинност!, порушення природних умов стоку з подальшою ероз1ею 1'рунт1в, перетину шлях1в Mirpanii тварин. Теоретично, точка
стикання буд1вл1 з землею повинна бути саме точкою, але це, поки у гон{чна,
мр1я може бути зам!нена консольним виносом 1юверх1в.
5. Локал1зац1я свгаювого та шумового навантаження. Обмеження
св1тлово1 та шумовий засм1ченост1 - висновок ц1лком досяжний за допомогою
коректного розташування bikoh та ix м11пмалыю1 кшькост!. Останне особливо
важливо поблизу берегово! л1н11, i з uiei' ж причини неможливо, оск!льки для
постоялынв така арх1тектура буде мати BiflTiHOK чорного гумору. Тому б1лып
прийнятним i KOMnpoMicHHM вар1антом може бути розм1щення св1тло-1 шумо
пебезпечних прим!щень у центр! забудови. Л, кр!м того, джерела шуму i
св1тла екрануються - деревами, частиками скель, рельефом або буд1влями.
Висновки. У даний час людство почало усв1домлювати, що стан довк!лля
кожно! кра'ши, кожного MicTa чи селища значно попршусться i вже немае
сумн1ву в тому, що при деградаци довк1лля не може бути здорового
сусншьства. Економ1чний розвиток кршн, зокрема i'x мегапол1с1в не може зупинитися, але Bin м ае проходити так, щоб не завдавати непоправноУ шкоди
довкшлю. Для того, щоб було гармон1йне 1снування цивш1за1й1 з природою,
людство у першу чергу мае подбати прзбережепня та збагачепня б1олог1чного
р1зном антя. яке е основою житгя на Земл!, п найб1льшою ц]нн1стю, адже якраз воно забезпечуе 1снування б!осфери.
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Актуалыйсть теми доповШ. Географ1чн1 основи вивчення навколишнього середовища - необх1дна передумова для будь-яких еколог1чних
досл1джень у галуз! м1стобудування, особливо в рег1ональн1й його сфер!.
1ншою важливою складовою ландшафгн0-ек0л0г1чн010 п!дходу до
м1стобудування е б10Л0г!чна, що спирасгься на вчення про б1осферу та li' елементи (П 0Н Я 1Т Я «б1огеоценоз» близьке до гюняття «ландшафту»),
iHcmumym aeponopmie Нацюнального ав/ацшного ушвврситвту

