
«Young Scientist» • № 10 (50) • October, 2017

А
РХ

ІТ
Е
К
ТУ

РА

381

© Шкурупій М.Ю., 2017

УДК 725.87:656.629–048.35

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ЯХТОВИХ КОМПЛЕКСІВ  
ЯК ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

Шкурупій М.Ю.
Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

У статті розглянуто основні існуючі види планувальних концепцій річкових яхтових комплексів та основні 
умови які сприяють появі тієї чи іншої планувальної структури. Розглянуто передумови що сприяли появі 
яхтових комплексів. Сформульовано поняття яхтового комплексу з точки зору архітектурного проекту-
вання. Наведено основні особливості розташування річкових яхтових гаваней.
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Постановка проблеми На сьогоднішній 
день, важливим питанням у галузі про-

ектування та будівництва об’єктів яхтингу, 
у тому числі річкових яхтових гаваней, залиша-
ється створення конкретної загальної картини 
відносно практики експлуатації та перспектив 
подальших напрямків розвитку. Відстеження 
та прогнозування появи або розвитку можливих 
тенденцій у галузі обслуговування, суднобуду-
вання, архітектури, гідротехніки, регіонального 
планування дозволяє на основі аналізу теоре-
тичних моделей виробити архітектурно-плану-
вальні концепції, які б не тільки корегували 
існуючі недоліки планувань, але й створювали 
якісно нове середовище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженнями у цій галузі займались: Карл Торе-
зен («Основні положення та рекомендації з бу-
дівництва рекреаційних морських та річкових 
портів»), основна спрямованість публікацій – бу-
дівництво і перспективи портових споруд, Білл 
Крістенсен – проектування яхтових гаваней 
та Девід Натчез – вивчення проблем інтеграції 
яхтових гаваней у природне середовище.

Мета статті. Головною метою статті є визна-
чення існуючих основних архітектурно-плану-
вальних концепцій річкових яхтових гаваней.

Виклад основного матеріалу Сучасне станов-
лення яхтового комплексу, як об’єкту архітекту-
ри співпало з появою концепції рекреаційного ур-
банізму (в 60-х роках XX ст.), де основною ідеєю 
було створення поліфункціонального архітектур-
ного простору, розрахованого на обслуговування 
значної кількості людей у міському середовищі. 
Як наслідок, поява якісно нового об’єкта в архі-
тектурній типології, який своєчасно зайняв свою 
галузеву нішу на хвилі активного глобального 
розвитку індустрії яхтового туризму.

У результаті активного розвитку галузі, по-
ступово були визначені основні напрямки роз-
витку річкових яхтових гаваней – як поліфунк-
ціонального рекреаційного річкового центру 
(концепція «все в одному» та «трансформуємих 
територій») із загальним доступом та монофунк-
ціональних спеціалізованих гаваней з обмеженим 
доступом до території (концепція мобільної гава-
ні та концепція «сухих» гаваней).

Тобто можно зазначити, що всі річкові яхтові 
комплекси поділяються на багатофункціональні 
та спеціалізовані комплекси (гавані, де перева-
жає якась одна функція).

Монофункціональні гавані. За статистикою 
ASCE (Американської асоціації цивільних ін-
женерів) до 35% загальної кількості річкових 
яхтових гаваней є монофункціональними. Їх 
функціонування забеспечують тільки за раху-
нок зацікавленого населення та спортсменів. 
Зазвичай, це спортивні об’єкти які належать 
асоціаціям яхтсменів, федераціям вітрильного 
спорту, спортивним товариствам. Вони розта-
шовуються тільки у містах де розвиток вод-
ного та вітрильного спорту є затребуваним або 
в регіоні де цей вид спорту історично підтри-
мується. Відповідно, наповнення комплексу 
служить для технічного обслуговування плав-
засобів, літньої та зимової стоянки та надання 
мінімального пакету послуг.

Поліфункціональні гавані. Такі комплек-
си мають споруди багатьох типологічних типів 
та є автономним утворенням. Період експлуа-
тації – цілорічний. Для субтропічних, тропічних 
та помірних широт навігаційний період почина-
ється з середини квітня і до кінця жовтня ак-
тивне функціонування комплексу та всіх його 
споруд. Кінець жовтня закриття навігаційного 
сезону, підготовка до зимового зберігання та за-
гальні технічні роботи для плавзасобів. До складу 
таких формувань зазвичай входять такі будів-
лі: житлові (садибні та багатоповерхові), готе-
лі, офісні та адміністративні, водно-спортивні 
комплекси, торгівельно-розважальні центри, ви-
ставкові павільйони, театри для літніх виступів, 
площі для масових заходів, кіно-концертні зали, 
музеї, оранжереї та ін. Їх розташування зазви-
чай таке ж як і при стандартній забудові прибе-
режної ділянки обслуговуючими об’єктами.

До річкових яхтових комплексів можна відне-
сти багато чого з того, що сказано про морські. На 
річках ходять, в основному, дрібні яхти та мото-
рні судна малої водотоннажності, маршрут по-
дорожей переважно лінійний та більш організо-
ваний, відповідно – попит на послуги марин має 
іншу структуру. Інтенсивність руху сумарних 
потоків яхт, інших прогулянкових суден в аква-
торіях внутрішніх водойм приблизно у 2,5–3 рази 
менше ніж на морських прибережних смугах, 
але їх концентрація на одиницю водного про-
стору в умовах обмеженого периметру водойми 
набагато більша. Тому річкові яхтові комплекси, 
в основному мають компактне та більш щільне 
планування території, на відміну від розвинених 
площинних генпланів морських марин.
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Однією з головних особливостей морських ях-
тових портів є наявність транзитних потоків – 
чартерних або круїзних яхт, річкові ж мають 
часткову або повну відсутність транзитних пото-
ків на закритих водоймах. Основна частка клієн-
тів доводиться на тих, хто безпосередньо мешкає 
у регіоні, живе поблизу або в межах транспорт-
ної доступності (до 60 км).

Згідно ASCE (Американської ассоціації ци-
вільних інженерів) яхтові комплекси класифіку-
ються як спеціальні гідротехнічні споруди вод-
но-транспортного, рекреаційного та спортивного 
призначення, акваторії яких повністю розташо-
вані у басейнах водойм та захищені від хвилю-
вання, течій, криги, тощо. В залежності від по-
тужностей порту та його інфраструктури вони 
орієнтовані на прийом різних типів приватних 
і комерційних суден [6].

З точки зору архітектурного проектування, 
яхтовий комплекс це, в основному, одночасна 
площинна та просторова концепція розвитку те-
риторії прибережної лінії та суміжного водного 
простору, як поліфункціонального об’єкту яхто-
вого туризму. Тому яхтовий комплекс може ви-
ступати як інтегрований структурний елемент 
або як містоутворююче ядро при розвитку рекре-
аційних зон. Протягом останнього десятиріччя, 
при розміщенні яхтових комплексів в структурі 
міської забудови керуються принципом освоєння 
незручних або резервних территорій, що дозво-
ляє значно підвищити ресурсний потенціал місь-
ких муніципальних земель.

Проте, будівництво (внутрішніх) річкових ях-
тових комплексів буде доцільно за умови наяв-
ності наступних факторів.

• Транспортна доступність та морехідна 
зручність є основними планувальними критерія-
ми при виборі місця для будівництва порту, тому 
безпосередня близькість великої відкритої води 
(море, океан), в межах одноденного переходу (до 
80 км), сприяє розвитку дельтових гібридних 
яхтових комплексів, які можуть обслуговувати 
основну річкову магістраль вглиб континенту. 
Функціональний потенціал та планувальні обме-
ження яхтового комплексу можуть відрізнятись 
залежно від району розташування та відстані до 
моря або океану (в гирлі або дельті річок у без-
посередній близькості до моря (до 20 км).

• Ключовою економічною умовою є визначен-
ня попиту на послуги яхтових портів. Демогра-
фічні та економічні характеристики району роз-
ташування порту, а також поточна інформація 
про кількість малих суден в регіоні (кількісна 
статистика володіння плавзасобами, тенденції 
до збільшення фрахту або оренди човна, тощо), 
в тому числі вичерпна інформація про стан ма-
лого флоту в заданому географічному районі 
(яхти яких розмірів та класу переважають та їх 
технічна характеристика). Найбільш ефективне 
співвідношення для визначення попиту на швар-
тувальні місця для суден є кількість власників 
суден на 1000 од. населення даного регіону. Тоб-
то, однією важливих умов при розробці концеп-
ції теоретичної моделі річкової гавані є кількість 
суден, що знаходяться у власності згідно габа-
ритних розмірів. Розподіл суден по діапазону їх 
розмірів дозволяє скласти пропорцію кількості 
стаціонарних великих плавзасобів яким згідно 

своїх габаритів потрібна якірна стоянка (куплене 
або арендоване причальне місце та місце в елін-
гу) та зберігання у елінгу, проти мобільних плав-
засобів невеликих розмірів які доставляються 
у порт на автомобілі або причепах [3].

Статистику параметрів суден у конкретному 
географічному регіоні, як правило, важко склас-
ти, але вона є ключовим фактором в аналізі по-
питу на послуги яхтового порту.

• Рекреаційна (туристична) привабливість 
річкових урбанізованих або природних ландшаф-
тів (історичні райони міста, технопарки, унікальні 
антропогенні або природні території). Наявність 
потенціально потужного річкового рекреаційного 
району та суміжного морського узбережжя дає 
можливість створювати, об’єднуючись з мор-
ськими комплексами, потужну мережу яхтових 
комплексів, яка буде обслуговувати основні річ-
кові магістралі так і морські прибережні води.

Виходячи із світової практики, розміщення 
річкових гаваней в основному відбувається:

• у межах міської забудови, в акваторіях місь-
ких річкових портів, пасажирських терміналів 
водного транспорту, річкових паромних переправ;

• у межах міських рекреаційних зон;
• у межах спеціально відведених територій;
Як правило місце розташування, диктуючі 

конкретні вимоги до планування ділянки, може 
визначати основні принципи формування генп-
лану території комплексу:

• фрагментарно-розосереджене планування 
(вільне, ландшафтне розташування об’єктів) ха-
рактерно для приміських або віддалених рекреа-
ційних районів з малою щільністю забудови;

• підпорядковане (коопероване) планування 
(низька щільність забудови);

• регулярно-модульне планування (компак-
тне, щільне розташування об’єктів);

• комбіноване;
Виходячи із вищезазначеного, на сьогоднішній 

день поширені три основні концепції розвитку 
яхтових комплексів. Концепція «все в одному» 
передбачає концентрацію максимальної кількості 
функцій для обслуговування плавзасобів, їх ко-
ристувачів та гостей гавані на порівняно неве-
ликій ділянці. Цей принцип особливо актуальний 
в комплексах розташованих віддалено від магі-
стральних автомобільних шляхів та населених 
пунктів. Розвиток даного типу гавані передба-
чає нерівномірний розвиток території комплексу 
у співвідношенні суходіл/акваторія 1:3 [4].

Концепція мобільної гавані характерна для 
комплексів які будуть функціонувати тільки 
в певний період під конкретну задачу (змаган-
ня, чемпіонати, регати, соціально значущі події) 
залишок року функціонує як вузькопрофільний 
яхтовий центр.

Концепція гавані, що трансформується. 
У зв'язку із сезонною діяльністю річкових ях-
тових комплексів, актуально створення гнучкої 
планувальної схеми комплексу до якої входять 
туристичні об’єкти міжсезонної або цілорічної 
експлуатації, що дозволяє комплексу функціону-
вати цілорічно. Це можуть бути: кемпінги, трей-
лерні парки, туристичний табір (регіонального 
обласного або міжнародного призначення),

Інтеграція яхтового комплексу в планувальну 
структуру старих портів, один із найпоширені-
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ших прийомів для реновації території після ін-
дустріального забруднення, поліпшення екології 
клімату міста та зменшення базових витрат на 
основні види споруд та інженерного благоустрою 
комплексу (немає необхідності у новому будівни-
цтві причальних стінок гідрологічних робіт та ін.).

Концепція «сухих» яхтових гаваней заслуго-
вує особливої уваги, так як основну площу від-
ведено під сухе зберігання або стоянку суден, а 
мобільні пірси та причальні споруди використову-
ються тільки для тимчасової стоянки плавзасобів.

Човни зазвичай складуються на каркасних 
стелажах в висоту від двох до шести одиниць. Для 
невеликих плавзасобів менших 7 метрів вдовжи-
ну, сухі гавані можуть запропонувати щільність 
зберігання у 4 рази більше ніж традиційні яхтові 
порти із стоянкою на плаву на тій самій площі.

Існують три основні архітектурно-плануваль-
ні особливості будівель сухих доків, які розташо-
вуються на території відповідної гавані [3]:

• Вільностоячі: окремостоячі (розташовують-
ся одним блоком) конструкції сховищ (стелажі) 
з дахами або без.

Частково огороджені, які в свою чергу поді-
ляються на:

• Будівлі з тристороннім розташуванням сте-
лажів та влаштуванням транзитних проходів 
для маневрування вантажної техніки при скла-
дуванні плавзасобів.

• Будівлі декількома прогонами, де двурам-
ні подвійні стелажі з проходом посередині йдуть 
паралельно один одному, а плавзасоби розташо-
вані борт до борту.

• Повністю закриті: споруда що має окремі (ізо-
льовані) чарунки (елінги) для кожного плавзасобу. 
Чарунки можуть бути одно-, дво- та тримісні.

Так як розташування сухих доків при забудо-
ві річкових яхтових портів дуже поширене яви-
ще, відповідно їх будівництво має деякі переваги.

• Більш ефективне використання корисної 
площі акваторії та суходолу гавані за рахунок 
суттєвого зменшення площ причальних споруд 
проти стоянок на плаву, що забирають до 80% 
водного простору гавані. Що особливо актуаль-
но в міських умовах, на малих річках з вузьким 
звивистим руслом та ускладненою лоцією біля 
узбережжя.

• Оптимізація зони для технічного обслугову-
вання плавзасобів. За статистикою власники не-
великих плавзасобів (менше 7 метрів) віддають 
перевагу сухим докам через те, що їх човни по-
требують значно меншого об’єму технічних робіт 
і займають небагато місця ніж габаритні плавза-

соби (до 10 м), які в основному розташовуються 
для проведення робіт на спеціально відведених 
відкритих майданчиках, де там же і зберігаються 
[4]. Так як річковий яхтовий комплекс формується 
переважно з контингенту власників малих плав-
засобів, цей параметр дає можливість суттєво зе-
кономити на влаштуванні відкритих майданчиків.

• Можливість інтеграції елінгів в структуру 
житлової забудови, що в свою чергу поширений 
прийом при забудові прибережної лінії в рекре-
аційних районах.

• Збільшення інтенсивності морехідної актив-
ності шляхом створення більш зручного та швид-
кого доступу до плавзасобу та значної економії 
часу на його постійне транспортування в гавань 
та назад.

• Підвищення протиштормового захисту чов-
нів та зменшення ризику аварійних ситуацій 
відбувається за рахунок суттєвого скорочення 
кількості плавзасобів, які зберігаються та при-
швартовані відкритим способом, що вигідно від-
різняє його від гаваней де немає влаштованих 
закритих елінгів та які змушені створювати ці-
лий ряд активних протиштормових споруд.

• Якісне поліпшення умов зимового зберіган-
ня плавзасобів, від якого залежить технічний стан 
плавзасобу та майбутні витрати на його ремонт.

Із недоліків влаштування сухих гаваней мож-
на виділити наступні:

• Габаритні розміри будівель та стелажів 
зменшують естетичну та візуальну якість сприй-
няття прибережного ландшафту.

• Обмежено перспективне освоєння ділянки 
набережної де розташовані елінги.

• Ускладнена ідентифікація об’єкта, так як не 
має можливості споглядання існуючих в гавані 
плавзасобів з відстані.

Необхідно зазначити, що за інформацією Аме-
риканської асоціації цивільних інженерів (ASCE) 
та Європейської асоціації яхтових гаваней (EMA) 
до 58,5% новозбудованих річкових яхтових гава-
ней збудовані за принципом сухого зберігання 
плавзасобів та прогнозують подальше зростання 
даної тенденції [2].

Висновок. Архітектурно-планувальна концеп-
ція є основою для теоретичного та практичного 
моделювання основних напрямків розвитку ях-
тового комплексу. Від неї залежать основні скла-
дові, а саме: архітектурно-типологічне визначен-
ня поняття об’єкту, архітектурно-планувальна 
структура гавані, функціональна спрямованість 
та варіативність, містобудівне значення та пер-
спективний розвиток даного об’єкта в цілому.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РЕЧНЫХ ЯХТЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

Аннотация
В статье рассмотрены основные существующие типы планировочных концепций речных яхтенных 
комплексов и основные условия которые способствуют появлению той или иной планировочной струк-
туры. Рассмотрены предпосылки которые предшествовали созданию яхтенных комплексов вцелом. 
Сформулировано понятие термина яхтенного комплекса с точки зрения архитектурного проектирова-
ния. Приведены основные особенности расположения речных яхтенных гаваней и виды формирования 
территорий комплексов.
Ключові слова: яхтенный комплекс, территория, генеральный план, концепция, архитектурно-плани-
ровочная структура.
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MODERN CONCEPTS OF SMALL CRAFT HARBORS DEVELOPMENT  
AS A MULTIFUNCTIONAL OBJECT

Summary
The article contains description of the main planning concepts of small craft harbors and conditions for 
their appearance. Considered the conditions that contributed the derivation of small craft harbors. From 
the point of view of architectural design was explained the phenomenon of small craft harbor. The main 
features of the location of river harbors were explained.
Keywords: marina (small craft harbor), site, master layout, concept, architectural and layout structure.


