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ПРОБЛЕМИ БЛАГОУСТРОЮ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН МІСТА
Запорізька державна інженерна академія, кафедра МБГ
У зв’язку зі станом сучасних умов життєдіяльності людського суспільства, дуже гостро
стоїть проблема організації відпочинку та оздоровлення людей в природному середо-вищі у
межах міста. Причиною погіршення стану здоров’я, а також фактором дискомфорту населення є
одноманітне, агресивне, забруднене і шумове оточення, тому дуже актуальним є пошук шляхів
вирішення цієї проблеми, зі збереженням цілісності міського середовища та збільшенням площі
його рекреаційних зон.
Підвищення вимог до естетично-композиційних та архітектурних якостей міського
середовища викликано постійним розвитком людського суспільства. Все частіше, функції, які
має виконувати забудова, повинні задовольняти не тільки матеріально-практичні вимоги, а й
духовні потреби людей. У розв’язанні цієї задачі вирішальне місце займають заходи з озеленення
та благоустрою відкритих міських просторів, а саме – парків, скверів, бульварів, садів та зон
відпочинку.
Під відкритим простором міста розуміють планово та функціонально пов’язані між собою
незабудовані території, що виконують рекреаційні, комунікаційні та естетичні функції. Таким
чином, актуальним є збільшення рекреаційних територій за рахунок освоєння та перетворення
незадіяних ділянок міста, на зони відпочинку. Яскравим прикладом цього є перетворення
депресивної території на перехресті вулиць Медичної та Котляревського в Дніпровському
районі Запоріжжя, на місце відпочинку. Таким діям активно сприяє система проектів Міської
ради.
Оскільки основними компонентами відкритого простору міста є озеленені території,
акваторії та планувальний каркас міста – вулиці, бульвари, сквери, набережні, пішохідні вулиці,
площі, двори, то озеленення цих територій є основним методом підтримання сприятливих умов
для комфортного проживання та емоційного сприйняття міста його мешканцями.
Вирішення системи озеленення територій міста базуються на урахуванні: обліку
природніх можливостей, поєднанні пластичних рішень архітектурних форм з геопластикою
оточуючого середовища, історичної цінності території, її місцезнаходженням, збереженні
існуючих цінних зелених насаджень, природно-кліматичних умов та напрямків сонячних
променів, відповідно до орієнтації сторін світу. Також необхідно враховувати умови
концентрації зон активного відпочинку, залишаючи більше місця для тихого відпочинку в
поєднанні з природнім середовищем.
Але практика показує, що інтегроване середовище нашого міста не завжди виконує
функції соціально-культурної комунікації і не досягає того рівня комфортності та художньої
образності, як того вимагають сучасні стандарти проживання. Відсутність достатньої кіль-кості
належно обладнаних зон відпочинку у Запоріжжі значною мірою є результатом незавершених
робіт з благоустрою та озеленення території. Це є наслідок недостатнього фінансування і
зменшення бюджетних надходжень на благоустрій міста.
Саме тому були розроблені та впроваджені програми реконструкції та модернізації
існуючих рекреаційних зон, а саме парку « Дубовий гай», Вознесенівського парку, парку
«Трудової слави», та менших за площею скверів та бульварів, розташованих у віддалених від
центру районів міста. Але в цілому на сьогодні система ландшафтно-рекреаційних терито-рій у
Запоріжжі залишилася сформованою не до кінця.
Отже, до головних задач формування рекреаційного простору міста, необхідно віднес-ти,
насамперед, комфорт середовища, розвиток територій суспільно-культурного значення та
природно-ландшафтних комплексів, розвиток інфраструктури обслуговування територій.

