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ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРЕДОВИЩНИХ РІШЕНЬ
СУЧАСНОГО МІСТА
Денисенко Ю. М., аспірант кафедри ОА та ДАС
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Анотація. В даній статті автор вносить ряд пропозицій по вдосконаленню
середовищних рішень як по м.Черкаси, так і принципових ідей, корисних для різних
міст України.
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Постановка проблеми. Ускладнення функцій міського простору, екологічного і
техногенного стану, перевантаження вулиць і площ рекламними носіями та інженерним і
функціональним обладнанням (особливо це стосується центральних вулиць), привело до
необхідності дослідження різних питань формування міського середовища і до пошуків
рішення існуючих середовищних проблем.
Мета роботи. Оприлюднити авторські пропозиції щодо вдосконалення середовищних
рішень як по м.Черкаси, так і принципових ідей, корисних для різних міст України.
Аналіз останніх досліджень. Робота є одним з результатів наукового дослідження
процесів формування архітектурного середовища центру Черкас в період з кінця ХІХ ст. по
початок ХХІ ст. і є продовженням серії публікацій [1,2] за вказаною темою.
Завдання роботи. Проаналізувати ряд існуючих середовищних проблем як по
м.Черкаси, так і характерних для інших Українських міст. Оприлюднити авторські
пропозиції щодо вдосконалення вказаних середовищних рішень .
Результати роботи викладено у формі таблиці.
Висновки.
1. В результаті дослідження питань формування архітектурного середовища центру
Черкас було виявлено ряд існуючих середовищних проблем як стосовно конкретно
черкаських ситуацій, так і стосовно загальних ситуацій, характерних для інших українських
міст.
2. Використовуючи методи логіки, аналізу, синтезу, аналогій, авторами на рівні
концептуальних ідей запропоновані рішення деяких виявлених проблем.
3. Денисенко Катерині Володимирівні належать пропозиції щодо збереження
озеленення і виносу реклами і вітрин перед комерційними структурами, що розташовані у
реконструйованих під організації бувших житлових приміщеннях на перших поверхах
будинків. У співавторстві висунута ідея завчасного проектування фасадів будинків, які
будуть мати функції і конструкції рекламних носіїв. Решта пропозицій, опублікованих в
статті, є авторською.
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