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Концепція
функціонування
реабілітаційних
центрів
передбачає
комплексний підхід. Одним із варіантів прискорення одужання та реабілітації
пацієнтів є гармонійний психо-емоційний стан, який досягається завдяки
зануренню в природне середовище. В роботі запропоновано концепцію створення
містобудівного об’єкту відновлення з використанням природних матеріалів на
прикладі проєкту центру реабілітації на території військової частини у
м. Володимир-Волинський.
In today's conditions, the presence in the social structure of society of a significant
number of citizens in need of physical or psychological rehabilitation is determined.
Thus, according to UN experts, people with disabilities make up 10 percent of the world's
population. The social essence of people determines the need for a diverse developed
infrastructure aimed at meeting the biosocial needs of people with disabilities and other
low-mobility groups.
The concept of functioning of rehabilitation centers provides a comprehensive
approach. One of the options for accelerating the recovery and rehabilitation of patients
is a harmonious psycho-emotional state, which is achieved through immersion in the
natural environment. In our work, we analyzed the state of the rehabilitation industry in
Ukraine. At present, the field of health rehabilitation is underdeveloped in Ukraine.
Rehabilitation and rehabilitation centers are isolated objects that do not meet modern
functional and aesthetic standards and require total modernization.
The concept of creation of town-planning object of restoration with use of natural
materials is offered. The building material is based on wood, stone, water, greenery and
grass, which harmoniously fits into the functional purpose of the work and gives the
opportunity to recover, recover in harmony with nature.
The main buildings are made of trunks of felled trees, which fits well with the
garden paths made of wood, houses for recreation and accommodation made of eco
materials, have a triangular shape and their main decoration is a "green roof". Green
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roof - the roof is completely covered with soil and planted with greenery, in this case grass. Small architectural forms in the center are made of gabion in combination with
greenery and benches made of trees.
The whole area is planted with greenery, mostly coniferous, to look like a forest.
Along the perimeter there is a fence with an eco fence and greenery.
Ключові слова: об’єкт реабілітації, еко-матеріали, природні матеріали
габіонні конструкції, зелені дахи .
Keywords: rehabilitation object, eco-materials, natural materials gabion
structures, green roofs.

Аналіз останніх досліджень та постановка задачі. Одним із
актуальних завдань сучасного містобудування є створення комфортного і
здорового простору для реабілітації населення. Реабілітаційним центром
або відділенням називають заклади, які надають повний спектр
реабілітаційних заходів: медичних, психологічних, професійних і
соціальних.
Враховуючи ДБН В.2.2-18:2007 "Будинки і споруди. Заклади
соціального захисту населення" [1], у процесі формування реабілітаційних
центрів виокремлюють наступні зони: житлова; відпочинкова;
фізкультурно-оздоровча; лікувально-виробнича – для психоневрологічних
інтернатів [2,3].
У цій системі важлива роль відводиться благоустрою території.
Особливо актуальним є формування зони відпочинку (зелена зона з
прогулянковими алеями, майданчиками для відпочинку; тіньовими
навісами, альтанками тощо). Крім того, згідно з пунктом 5.8 [1], площа
зелених насаджень та території благоустрою повинна становити: не менше
ніж 50% площі ділянки будинку-інтернату для громадян похилого віку та
інвалідів або психоневрологічного інтернату; не менше ніж 35% площі
ділянки територіального центру та закладів соціального захисту
населення. Шляхом пасивної і активної взаємодії з природою буде
досягнуто підвищення ефективності реабілітації пацієнтів реабілітаційних
центрів, "занурених в еко-середовище".
Тобто, ми можемо спостерігати, що розуміння обов’язкового
доповнення ділянок реабілітаційних центрів елементами природи є
відображеним і розвиненим у будівельних нормах.
На нашу думку, реабілітаційним центрам для повноцінного
виконання їх функцій,
необхідні оптимальні природні умови, що
включають:
• значний розмір цієї ділянки, необхідний для прогулянок та
перебування на свіжому повітрі його пацієнтів;
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•

вдало поєднане використання природних матеріалів у будівлях та
спорудах і штучних ландшафтів задля забезпечення щонайбільшого
душевного затишку для клієнтів реабілітаційних центрів.
Проаналізувавши вітчизняні джерела [1,4-6] ми зробили висновок, що
центри оздоровлення та реабілітації в Україні є поодинокими об’єктами,
що не відповідають сучасним функціональним та естетичним нормам та
вимагають тотальної модернізації [7,9].
Виклад основного матеріалу
В роботі нами запропоновано концепцію створення містобудівного
об’єкту реабілітації на прикладі проєкту реконструкції військової частини
під центр реабілітації із використанням природних матеріалів. Такий
заклад, де пацієнти зможуть відчути єднання з природою, позитивно
впливає на психо-емоційний стан людей та значно пришвидшує одужання.
Цілком зрозуміло, що реабілітація потребує передусім спокою,
відпочинку та посилення відчуття єднання з природою. Тому дуже
актуальним є застосування природних матеріалів, «зелених дахів», малих
архітектурних форм з еко-матеріалів, елементів озеленення та
благоустрою, що значно пришвидшить психо-емоційне відновлення
пацієнтів [2,3].
Важливим напрямком комплексного підходу до формування
реабілітаційного центру є взаємодія середовища і простору буття людини,
а саме – системи споруд реабілітаційних центрів з ландшафтом природним
і штучним. Використання екологічних матеріалів (дерева, очерету, трави)
при проєктуванні споруд реабілітаційного центру не тільки створює
гармонійний ансамбль із навколишнім середовищем, а й сприяє швидкому
одужанню пацієнтів даних закладів.
Проєктована ділянка розташована у м. Володимир-Волинський, на
території колишньої військової частини. Дана ділянка знаходиться в
досить занедбаному стані та ніяк не використовується Збройними Силами
України. Об’єкт реконструкції розташований у досить тихому місці, що
чудово поєднується з проєктними рішеннями та посприяє його
функціональному призначенню. Існуючий стан території потребує
відновлення та догляду.
Здійснено функціональний розподіл території на окремі зони [9,10].
Оздоровчо-реабілітаційний центр обслуговує різні вікові групи населення,
і в ньому повинні бути організовані відповідно різні форми відпочинку.
Ми розділили їх на дві основні групи: активного й пасивного відпочинку.
В групу заходів активного відпочинку включаються масові ігри і
розваги, заняття спортом, реабілітаційні вправи та заняття.
Загалом на території запроєктованого реабілітаційного центру ми
виокремили такі зони:
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• оздоровча зона – зона, у якій знаходяться будівлі лазні, в ній
будуть проводитись процедури для покращення стану здоров’я та будівля
самого реабілітаційного центру, у якій будуть здійснюватися процедури з
відновлення фізичного та психологічно стану людини;
• громадська
зона
–
до
громадської
зони
віднесено
адміністративний корпус центру та їдальню, яка знаходиться в цій будівлі;
• зона активного відпочинку – до цієї зони належить басейн, в
якому можна буде як просто відпочити, так і провести відновлюючі
процедури; мультифункціональне поле – поле, яке поєднує в собі
футбольне поле, волейбольне, при необхідності натягується або
прибирається сітка, та баскетбольне поле, кільце якого розміщено над
футбольними воротами; також до зони активного відпочинку можна
віднести вуличні тренажери, на яких будуть проводитись реабілітаційні
процедури та буде можливість позайматись просто охочим.
• зона пасивного відпочинку - ця зона передбачена для масового
перегляду фільмів під відкритим небом та проведення часу навколо ставка;
• житлова зона – являє собою власне житлові будинки, в яких
будуть тимчасово проживати пацієнти та їх сім’ї.

Рис1. Схема функціонального зонування
За основу будівельного матеріалу взято дерево, камінь, вода, зелені
насадження та трава, що гармонійно вписується у функціональне
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призначення реабілітаційного центру і дає можливість оздоровитись,
відновитись у гармонії з природою.
Основні будівлі виконані зі стовбурів зрубаних дерев, що вдало
вписується у поєднання з садовими доріжками із дерева, будиночки для
відпочинку та проживання гостей виконанні із еко-матеріалів, мають
трикутну форму та їх основною прикрасою слугує «зелений дах».
Лавки на території центру виконані з габіону в поєднанні з зеленими
насадженнями та із колод дерев. Альтанки зроблені із дерева, автостоянка
вимощена щебнем, що є також екологічно безпечно.
На усій вільній від забудови території висаджені зелені насадження,
переважно хвойні, для імітації вигляду природного лісу. По периметру
територія огороджена еко-парканом та зеленими насадженнями.
Малі архітектурні форми, які розміщенні на території, являють собою
еко-матеріали.

Рис.2. Візуалізація елементів благоустрою центру реабілітації
Висновок. Вважаємо, що використання природних матеріалів є
доцільним при проєктуванні реабілітаційних закладів, оскільки
позитивний вплив оточуючого середовища найкраще впливає на психоемоційне відновлення.
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