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зведення такого житла та його 6e3iiep e4H i еколог!чи1 властивост! для мешканniB та навколишнього середовища.
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Характерною рисою сучаспоТ арх1тектурио-м1стобуд1вно1 д1ялыюст1 в
Укра'йп е створення нових тишв заклад1в обслуговування, формувания багатофуикц1ональних житлово-громадських комплекс1в, впроваджения нових буд1вельних технолог1й. Все це обумовлюе ущ1льнення !снуючо1 забудови, П 1двищення поверховост! житлових та громадських споруд.
Саме тому все б1льш актуальним стае буд1вництво висотних буд1вель, i
м. Кшв - не виняток, як европейська столиод, п(о розвиваеться. Його забудова
нродовжуе зростати у висоту та часом оф им уе довол! яскрав! планувальн! та
об’смн! вир1шення. ГПдвищения поверховост! в громадських споруд мае понад
crojiiTHTO icropiro, в 6ai aibox M icrax розвинутих кршн хмарочоси стали CBoepiдною в1зитною карткою, ознакою арх1тектурно-м1стобуд1вного л1дерства, п1дгвердженням iT значних соц1ально-екоиом1чних та ишеиерно-гехн1чних можливостей. Не винадково найб1льш поширеи! хмарочоси у США, а також у кра
жах Asiif, яю 1пдн1мають св1й eкoнoмiчний потенц 1ал i прагнугь утвердитися в
дшовому с в т . В Укра'нй соц1ально-економ1чн1 та м1стобуд1вн1 функц!'! висотного буд1вництва також мають певне значения.
BwbiuicTb висотних будинк1в, споруджених в р1зних кршнах, призначен!
для оф!с1в. Висотна дом1нантна виступае, як важливий елемент в ансамблев1й
забудов!, як rojioBHi акценти в арх1тектурно-художн1й композицп окремих
планувальних вузл1в та м1ста в ц1лому. В мicтoбyдiвнoмy аспект! висотн! ком
позицп дають можлив1сть визначити б1льш значний масштаб м 1сько 1 забудо
ви, акцентувати цешральп! зони га iHuii вагом! планувальн! вузли.
Соц1ологи св1дчать, що оф1си на Bepxnix поверхах особливо популярн!
серед молодих б 1знесмен 1в та 1нших прсдставник1в молод! з активним образом
життя, для яких м1сце пращ мае вагоме 1м1джеве значения. колог!ческ1е фактори, що д1ють усерсдин! офкних прим1щснь, здатн! завдати чималу шкоду
здоров'ю сп!вроб1тника, або, принайми! суттево послабити !мун1тет, знизити
працездатн1сть, гим самим зменшуючи ККД npaqi. Саме тому «зелений» оф!с
бачиться багатьом сучаспим б1знесменам ефективиим р1шенням у пол1ишенн1
корпоративного «кл!мату», як 1сност 1 виконання б1знсс-завдань, а так само раnionajHiHOMy розпод1л! енерпУ, сил i здоров'я сп!вроб1тник1в.
«Зелений» оф 1с - це оф1с. в!зуально приемний людському оку. Сьогодн!
городянин буквально в 1д 1рваний в1д природност! i натуральност1.0н оточений
металобетонним! консфукц1Ями, c ip o i типово! арх!тектурою , л1н1йно1 геометр1ею npocTopiB. Для того, щоб н1дтримувати здоров'я i працсздатн1сть - необХ1дна l apMOHis. А для цього важливо вм 1ло 1нтегрувати в корпоративне просTip елементи «живого».
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АРХ1ТЕКТУРА та ЕКОПОПЯ

Як! ж еколопчн! ризики притаманн! градищйному м1ському офюу ?
- Забруднене токсичними речовинами пов1тря
У noBixpi оф1сних прим1щень можна виявити величезну к1льисть токсичних речовин (до 900 з'еднань!). Серед них е иаприклад канцерогени - формальдепд, азбест, бензол, кадм1й, радон та iHiiii. 3 них майже 1/4 - аллерг1чн1.
Так, в оф1сному noBixpi можна знайти найр1зноман1тн1пп токсин -м1стять елсменти - розчинники та орган 1чн 1 речовини, що м1стяться у фарбах , клеях ,
пластиках , пол1мерних матер1алах , тютюновий дим та inmi негативно внливають на орган1зм речовини. Концентрац1я токсин1в в пов 1тр 1 може досягати
такого ступеня . коли у пра 10оючих в цих прим 1щенн 1 людей розвиваються захворювання BepxHix дихальних шлях1в , бронх1ти, алерг1чн! стани .
Причина може ховатися в абсолютно простих речах - наприклад в оздоблювальних матер1алах. Пр! дослщженш пов1тря та оздоблювальних матер1ал1в
наприклад було виявлено в 1м московському оф1с1 виявилося , що причиною
поганого самопочуття пра 1ивник!в е килимове покритгя , у велик!й илькост!
вид1ляс в пов]тря формальдепд (до 1,7 ГДК).
- Забруднегтя [юв1тря м1кроорган1змами
У пов 1’ ф1 будь-якого прим1щення практично завжди с т.зв. патогени! бакrepii i пл1снявий грибок. Ймов1рн1сть зб!льшення i'x к 1лькост1 в оф1сних прим1щеннях пов'язана з показниками м1крокл1мату (температура повггря, в1дносна вo^югicть, наявн1сть пост1йно вологих поверхонь) i з к!льк1стю людей,
нрисутн1х у прим1щенн1 ежедневно.
В останн! 10 рок1в в1дзначаеться гюст1йне зростатшя 1нтепсивност! техногенних випром1нювань. Практично будь-яке робоче м1сце в оф1с1 обладнане як
м1н1мум комп'ютером. Щор 1чно разом з цим зростае енергосноживання , зб!льшусться навантаження на кабел! , а отже - зб1льшуються значения техногенних елекгромагн1тних пол1в на робочих м1сцях . Одночасно з цим , бетонн!
конструкц!'! , в яких i розташовуються оф1си, затримують геомаппное поле
Зсмл1, сприягливо впливас на здоров’я людини. В результат! виникае т.зв. електромаги1тна дисгармон1я з природою , манлива р1зний патологи.
Перевищення показник1в нормального електромагн1тного фону зусгр!часться в оф1сних прим1щеннях як правило в таких випадках:
- непередбачуване зб1льшення навантаження на електричний кабель буд1вл1, що проходить поблизу робочих м1сць;
- елекхромагнпне поле В1д елсктропроводки будинюв (часпа проблема,
особливо в старих буд1влях, через пепродуману системи електрогюстачання).
Зростання енергосноживання буд1вл1 призводить до зб 1льшення навантаження
на кабел!, ujo в свою чергу викликае збшьшення електромагн!тного поля.
Висновок: Поф1бно забезпечити б)знес-центри таким чином щоб людина
яка працюе в ньюму комфортно себе почувала в данн1й споруд!, а гакож оздобити б1знес-центр, щоб в1н в1дпов1дав еколог1чним стандаргам, та забезпечував прац!вникам безпечне перебувапня в ньому тому що людина там знаходиться бшьшу половину свого житгя.
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