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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В
УМОВАХ ПІДВИЩЕННОЇ ЩІЛЬНОСТІ ЗАБУДОВИ
Запорізька державна інженерна академія кафедра МБГ
В статті розглянуті функціональні основи проектування міського середовища. Рівень
розвитку системи благоустрою та озеленення території.
Благоустрій - комплекс заходів по плануванню і озелененню нових та існуючих
населених місць. Сучасне благоустрій охоплює широке коло соціально-економічних,
санітарно-гігієнічних, інженерних та архітектурних питань.
Благоустрій довкілля - це сукупна діяльність з благоустрою територій муніципальних
утворень, зміни (реконструкції), підтримання у належному стані зовнішнього вигляду
будівель, споруд і об'єктів благоустрою, що формує комфортне середовище життєдіяльності.
Благоустрій території - створення на якій-небудь території зручностей (споруд,
інфраструктури) для життя, роботи і відпочинку людей. Зелені насадження - сукупність
деревних, чагарникових і трав'яних-стих рослин на певній території. В містах вони
виконують ряд
функцій, що сприяють створенню оптимальних умов для праці та відпочинку жителів
міста, основні з яких - оздоровлення повітряного басейну міста та поліпшення його
мікроклімату.
Формування «зеленої території» в центрі міста - це засіб створення архітектурного
простору, продовжує і розвиває ансамбль міста.
Територіальна зона - це територія, стосовно якої встановлюється містобудівний
регламент дозволеного використання і будівельного зміни об'єктів нерухомості. Приміська
зона - це територія, прилегла до міста і яка перебуває з ним у тісному функціональному,
культурно-побутової та іншої взаємозв'язку.
Рекреаційна зона - спеціально виділяється територія в приміській місцевості або в
місті, призначена для організації місць відпочинку населення і включають в себе парки, сади,
міські ліси, лісопарки, пляжі, інші об'єкти.
Зелена зона - територія навколо населеного пункту, де зберігаються рослинність,
чагарники, трав'яний покрив і тваринний світ в цілях будівлі умов для очистки середовища
від забруднень, збагачення повітря киснем і підтримки умов для відпочинку жителів.
Озеленення - комплексний процес, пов'язаний з безпосередньою посадкою дерев, чагарників,
квітів, створенням трав'янистих газонів, і з проведенням робіт з різних видів інженерної
підготовки та благоустрою озеленених територій. Благоустрій та озеленення населених місць
- це комплекс робіт по будівлі та використанню зелених насаджень в населених пунктах.
Зелені насадження є основними елементами художнього оформлення населених
пунктів. Об'єктами озеленення називається земельна ділянка, на якій складові ландшафту
(рельєф, водойми, рослини) і будівельні споруди взаємозв'язані і призначені для задоволення
потреб у відпочинку на відкритому повітрі.Основа системи озеленення сучасного міста насадження на житлових територіях (у дворах при групах будинків, в садах житлових
районів і мікрорайонів), на ділянках шкіл, дитячих установ. Їх доповнюють насадження
загальноміського та районного значення в парках культури і відпочинку, дитячих,
спортивних та інших спеціалізованих парках, в скверах і на бульварах, на промислових,
комунально-складських територіях, на смугах відводу земель для транспортної комунікації, а
також заповідники, санітарно-захисні та водоохоронні зони.
Санітарно-гігієнічні вимоги зводяться до забезпечення в населених місцях здорових
умов:

- Нормальний мікроклімат;
- Чистий повітряний басейн і водний простір;
- Інсоляція приміщень;
- Провітрювання територій забудови.
До питань інженерної підготовки міської території відносять інженерне обладнання її,
організацію міського транспорту і дорожньої мережі. Архітектурно-художні вимоги
передбачають створення цілісної та індивідуальної об'ємно-просторової композиції кожного
населеного місця з використанням і збагаченням місцевого ландшафту.
У практиці благоустрій виконує три основні види робіт: планування, забудова та
озеленення населених місць. Проекти планування мають на меті раціональне розміщення на
міській території всіх будівель і споруд, житлових і промислових районів, вулиць, площ,
садів і парків, інженерного обладнання та благоустрою.
Міське благоустрій є сукупність створюваних міським господарством умов, в які
поставлено задоволення колективних потреб міського населення.
Таким чином, озеленення населених місць - це:
- Комплекс робіт по створенню і використанню зелених насаджень в населених
пунктах;
- Система зелених насаджень населених пунктів.
В даній роботі узагальнено теоретичні основи призначення функціональнотехнологічного та композиційного проектування міського середовища.
Мета даної роботи полягає в узагальненні теоретичних основ по організації
управління благоустроєм і озелененням території муніципального освіти, вивченні досвіду
зарубіжних країн у даній сфері, і розробці рекомендацій по вдосконаленню організації
управління благоустроєм і озелененням на рівні муніципального освіти.
Актуальність розроблюваної теми обумовлена ще й тим, що благоустрій та
озеленення є найважливішою сферою діяльності муніципального господарства. Саме в цій
сфері створюються ті умови для населення, які забезпечують високий рівень життя. Тим
самим, створюються умови для здорової комфортною, зручною життя як для окремої
людини за місцем проживання.

