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І.В.ДРЕВАЛЬ, канд. архіт.  
Харківська державна академія міського господарства 
 

РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА  
БЛАГОУСТРОЮ МІСТ У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО  
РОЗВИТКУ МІСТА  
 

Дається  характеристика сучасного стану  галузі зеленого господарства.  Форму-
люються основні принципи й  засади її реформування, що ґрунтуються на концепції  
сталого розвитку міста. 
 

Завдяки переосмисленню ролі природної компоненти у створенні 
середовища життєдіяльності людини значення підрозділу озеленення  
та благоустрою міста  набуває особливої ваги  і в сфері  житлово-
комунального господарства [3, 4, 7, 8, 11]. Тому пошуки адекватної  
ситуації моделі галузі й шляхів її  перебудови, вихід за рамки існуючої 
“парадигми” діяльності є  вельми своєчасними [5, 6, 10, 12].  

Метою програми реформування галузі зеленого господарства є 
реалізація державної політики, спрямованої на:  

- задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних 
послугах  належного рівня та якості, що відповідає вимогам держав-
них стандартів, гармонізованих із стандартами Євросоюзу;  

- підвищення екологічної збалансованості природних та антропо-
генних елементів у структурі міста; стимулювання  економного й ра-
ціонального використання ресурсів;  

- створення умов для сталої, ефективної роботи й розвитку галузі  
в умовах ринку. 

Сучасний стан галузі характеризується: 
1. На рівні об’єкта галузі (озеленення та благоустрою  відкритих 

просторів).  Існуючі озеленені відкриті простори знаходяться в стані 
повільної стагнації .  

2. На рівні планування. Відсутні  програмні й планові документи з  
утримання  та  подальшого розвитку системи озеленення як міста, так і 
окремих районів. Відсутня науково-інформаційна база для їх  розроб-
ки.  

3. На рівні  проектування.  Дефіцит професійних рішень по 
об’єктах громадського користування. Відсутність професійної експер-
тизи щодо доречності та якості запропонованих рішень, контролю за їх 
виконанням.   Застаріла орієнтація нормативних документів на “аноні-
много” споживача. Стихійний розвиток ринку проектних послуг щодо 
приватного сектора. 
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4. На рівні управління.  Неадекватність  управлінської структури  
завданням галузі в рамках концепції сталого розвитку міста.  Дефіцит 
ресурсів (фінансових, кадрових, інформаційних, організаційних). Ви-
користання застарілих документів з управління, орієнтованих на соці-
алістичну  модель життєдіяльності [2].   

5. На рівні матеріально-технічної бази. Відсутнє структурування 
матеріально-технічних ресурсів  виробничої  бази галузі згідно  з її 
завданням. Застаріле обладнання та технології виробництва зеленого 
господарства.  

6. На рівні фінансування. Орієнтація на затратну модель викорис-
тання бюджетних коштів та благодійних внесків. Відсутність законо-
давчо затверджених  тарифів на роботи та інші витрати  підприємств 
галузі й послуг фінансово-кредитної системи.   

7. На рівні споживання.  Активізація процесів розшарування сус-
пільства за різними ознаками, першочергово за фінансовою спромож-
ністю. Зростання значущості взаємозалежності  різних компонентів 
громадської життєдіяльності та необхідності “розумного” споживання.    

Першим  важливим кроком  на шляху реформування галузі має 
бути  перебудова системи уявлень, характерних для минулого етапу 
розвитку житлово-комунального господарства, тобто переходу від  
категорій  озеленення міста до категорій  його  ландшафтної організа-
ції, що відповідає сучасним науковим  поглядам  на цю сферу [4, 7, 9,  
10, 12].   Ландшафтна організація міста має  розглядатися як система, 
що   поєднує три шари: 

   - об’єктно-територіальний  (озеленені відкриті простори: пар-
ки, сквери, сади, санітарно-захисні зони та ін.); 

- планувально-керівний  (управління ландшафтною організацією 
міста, районів, нормативні документи) ; 

-  виконавчий (спеціалізовані бригади і підрозділи, матеріально-
технічна база) . 

Реформування  галузі  ландшафтної організації міста в умовах 
ринкових відносин має спиратись на наступні положення: 

1.Територіальні  об’єкти ландшафтної організації міста  мають 
бути  різної форми власності й підпорядкування  (муніципальної, кор-
поративної, підприємств та установ, приватної).  

2.Фінансування  експлуатації та розвитку об’єктів має бути з різ-
них  джерел (бюджетні кошти,  кошти, зароблені підприємствами зе-
леного господарства, кошти приватних власників чи орендаторів 
об’єктів, кошти підприємств, благодійні кошти та кошти  різних Про-
грам) [14]. 

3.Об'єкти ландшафтного впорядкування згідно  з типами фінансу- 
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вання мають бути розподілені.   
4.Створення й підтримка  якісних характеристик та властивостей 

ландшафтних об’єктів різних типів та рівнів треба  розглядати як  по-
слугу споживачеві.  Послугою в галузі ландшафтного впорядкування 
слід вважати приведення до необхідного нормованого стану територій, 
що належать до категорій  відкритих озеленених просторів. На відміну 
від інших галузей,  послуги, що надаються підприємствами зеленого 
господарства,  мають громадський характер, бо забезпечують необхід-
ні екологічні,  санітарно-гігієнічні, функціональні та естетичні умови 
розвитку міста. Споживачами послуг слід вважати міську громаду в 
цілому, та насамперед тих суб’єктів, що  розташовуються  в межах 
відкритих просторів або суміжно з ними. Ландшафтна організація міс-
та має задовольняти потреби  суспільства в наступній пріоритетній 
послідовності: МІСЬКОЇ ГРОМАДИ,  ГРОМАДСЬКОЇ  СПІЛЬНОТИ, 
РОДИНИ,  ОСОБИ.  

 Роботи  повинні виконуватися   спеціалізованими  підрозділами 
на конкурсних засадах. 

  5. Політику ландшафтного впорядкування та моніторинг за її ре-
алізацією   має впроваджувати єдиний центральний орган   при Управ-
лінні комунального господарства. До моніторингу повинні бути залу-
чені   незалежні   компетентні органи, зв’язані  із споживачами. 

 Програма реформування галузі повинна реалізувати  принципи 
пріоритетності прав споживачів, затверджені у Державній політиці 
реформування житлово-комунального господарства,  наступним чи-
ном: 

1. На рівні всієї міської громади вирішуються завдання збережен-
ня та розвитку  ландшафтно-екологічного каркасу всього міста [4, 7, 9, 
10]. Основний нормативний документ тут підрозділ “Ландшафтна ор-
ганізація міста” генерального плану міста. Фінансування –  відраху-
вання з   податків   працюючих громадян міста,  екологічних Програм. 

2. На рівні  окремих груп споживачів вирішуються завдання за-
безпечення окремих  ландшафтно-рекреаційних функцій на ділянках 
загального користування.    Основні нормуючі  документи тут  –  гене-
ральні плани об’єктів, затверджені  підрозділами Ландшафтного 
управління та узгоджені з  окремими організаціями (наприклад, “Укр-
проектреставрацією” у разі розробки об’єктів, що належать до катего-
рії “охоронюваних ландшафтів”).  Фінансування – з бюджетів міста 
або районів, благодійних внесків,  відрахувань  з  прибутків основних 
споживачів (орендаторів).  

3. На рівні окремих груп споживачів на ділянках обмеженого ко-
ристування вирішуються завдання забезпечення необхідного, нормо-
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ваного рівня  якості середовища згідно з державними нормативами.  
Основні нормуючі  документи  –  генеральні плани об’єктів, затвер-
джені  підрозділами Ландшафтного управління. Фінансування   –  за 
рахунок основних споживачів та можливих дотацій з бюджету. 

4. На рівні ділянок спеціального призначення (санітарно-захисні 
зони, озеленення вулиць тощо). Основні нормуючі  документи  –  ге-
неральні плани об’єктів, що затверджені  підрозділами Ландшафтного 
управління.   Фінансування   –  за рахунок коштів підприємств та дота-
цій з бюджету. (В межах санітарно-захисних зон можливе розміщення 
окремих об’єктів  і залучення відрахувань з їх експлуатації на утри-
мання озеленення).  

Для  реалізації  переліченого вище необхідно провести розподіл 
усіх існуючих відкритих просторів міста на ділянки  за ступенем їх 
інвестиційної привабливості [10]. Кожний ступінь має відповідати 
розробленим і затвердженим нормативним параметрам  благоустрою 
середовища. Забезпечити належний стан ландшафтного впорядкування 
цих територій  згідно з розробленими нормативами  мають  бригади 
виробничої ланки виконавчих органів “Зеленбуду”, або залучені на 
конкурсних  засадах. Оплата за виконані роботи має надходити від 
споживачів послуг з ландшафтного впорядкування території згідно з 
договором між розпорядниками чи власниками об’єктів благоустрою 
та виконавцями робіт.  

Результатом діяльності планувально-керівних та виконавчих ор-
ганів повинно стати забезпечення нормованого стану всієї системи 
цілковито, та її окремих підрозділів. Структура та нормативні параме-
три  об’єктно-територіальних утворень системи ландшафтної організа-
ції міста повинні  розроблятися  професійно-компетентними органами 
(Академією  міського господарства, Управлінням екології, Управлін-
ням архітектури та містобудування тощо), спираючись на державні  
нормативні документи, та фіксуватись на рівні генерального плану 
міста.    

Таким чином, основними напрямками науково-технічного забез-
печення Програми мають бути  наступні: 

1. Проведення науково-технічних розробок із питань інвентариза-
ції відкритих озеленених просторів по їх якісному стану  та функціо-
нальному призначенню. 

2. Проведення наукових розробок, спрямованих на виявлення ха-
рактеристик  елементів ландшафтно-екологічного каркасу міста та їх 
ранжування за ступенем екологічної значущості. 

3. Проведення наукових розробок  з виявлення ділянок з різним 
ступенем інвестиційної привабливості та їх ранжування. 
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4. Розробка нормованих якісних і кількісних характеристик та па-
раметрів щодо освоєння  ділянок з різною інвестиційною привабливіс-
тю. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА  
 

Для решения ряда задач формирования архитектурной среды гостиничных ком-
плексов необходимо оперировать не реальными объектами для выбора оптимальных 
решений, а их моделями, которые должны, как можно более полно, отображать функ-
ционирование реальных объектов. Однако до настоящего времени в архитектурных 


