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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ «РОЗУМНОГО МІСТА»  
В ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ РУСАНІВКА

Анотація. В час коли розвиваються технології, а потреби людей збільшуються, створення смарт міста має 
великий потенціал та втілює одну з концепцій дизайну середовища, яка реалізується через об’єднання ху-
дожньо-предметного мистецтва та інженерну практику у сфері індустріального виробництва. У статті було 
проведено дослідженні особливості створення «розумного міста» в житловому масиві Русанівка з точки зору 
архітектури та дизайну середовища для покращення його візуальної частини: вуличне освітлення, сонячні 
батареї, турбота про екологію, системи управління дорожнім рухом. Було розроблено прийоми для впливу 
на екологічну ситуацію, економії споживчої енергії, транспортні колапси, покращення життя в місті для 
людей з обмеженими можливостями та всіх людей в житловому масиві. В статті було визначено принципи 
вирішення проблем створення «розумного міста» в житвом масиві Русанівка. У роботі на основі аналізу 
останніх досліджень було висвітлено зосередженість науковців на технологіях в сфері енергозбереження.
Ключові слова: розумне місто, екологічне середовище, смарт місто, дизайн середовища, транспорт, люди 
з обмеженими можливостями.
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PECULIARITIES OF CREATING A “SMART CITY”  
IN THE RESIDENTIAL LAND OF RUSANOVKA

Summary. As technology evolves and people's needs increase, the creation of a smart city has great potential 
and embodies one of the environmental design concepts that is being realized through the integration of arts 
and crafts and industrial engineering. Designing a "smart city" in Rusanovka solves and alleviates a number 
of residents' problems, such as safety, fixed video surveillance, advanced public transport, clean environmental 
protection, intelligent street lighting systems, and more. With the help of the carried out analysis, the vision of 
the concept of "smart city" in the residential area of Rusanovka is offered. The article investigated the features 
of creating a "smart city" in Rusanovka residential area in terms of architecture and environmental design to 
improve its visual part: street lighting, solar panels, care for the environment, traffic management systems. 
Techniques have been developed to influence the environmental situation, conserve energy, transport collapse, 
improve life in the city for people with disabilities and all people in the housing estate. The article defines 
the principles of solving the problems of creating a "smart city" in the Rusanovka living massif. Based on the 
analysis of recent research, the work has highlighted the focus of scientists on energy-saving technologies. This 
made it clear that a smart city or smart city is not just sophisticated technological concepts for urban infra-
structure. It is also the application of innovative mechanisms to solve everyday problems of citizens. These are 
mechanisms that have aesthetic appearance, ease of use and easy maintenance. The concept contains the basic 
principles of infrastructure, technological and social development of the city. The scientific novelty of the article 
is to study the features of creating a "smart city" in the residential area of Rusanovka in terms of architecture 
and design of the environment to improve its visual part, as well as the development and application of tech-
niques for influencing the environmental situation, saving energy, transport collapse, improving life in the city 
for people with disabilities and all people in general.
Keywords: smart city, environment, smart city, environment design, transportation, people with disabilities.

Постановка проблеми. Значна частина 
населення світу проживає в містах. В цих 

містах створюється величезна та складна інф-
раструктура, урбаністичне середовище, зі свої-
ми складними процесами. Саме такі складності 
та їх важливість вирішення мають велику увагу 
серед дослідників, архітекторів, дизайнерів се-
редовища та ландшафту. Адже саме вони можуть 
вирішити проблеми населення в містах, таких 
як загазованість повітря, відсутність місць для 
паркування, забезпечення безпеки, швидке, ком-
фортне та безбар'єрне пересування містом людей 
з обмеженими можливостями, моніторинг на-
вколишньої середи, тощо. Кожне місто по своєму 
унікальне, зі своєю інфраструктурою, історією, ге-

ографічним положенням, культурою, різні за роз-
міром та економікою. При цьому місто не можливо 
змінити кардинально, його можна модернізувати 
під сучасність, тим самим підвищувати художню 
виразність міста, робити його привабливим для 
туристів та жителів міста. Саме тому виникає по-
треба для уважного розгляду цього питання, роз-
робки та проектування «розумних міст». На сьо-
годнішній час стрімко розвивається ера інтернет 
речей і все активніше науковці створюють та роз-
робляють електронні технології. Завданням ди-
зайнерів є модернізувати нові технології в дизайн 
середовища. Широко відомий той факт, що вклю-
чення нових технологій в «розумне місто» є досить 
складним питанням. Виходячи з цього проекту-
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вання та створення «розумних міст» на сьогодніш-
ній день є актуальною темою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження світового досвіду створення «розум-
ного міста» дає зрозуміти, що багато науковців 
спираються та розробляють технології, покращен-
ня та інновації в сфері енергетики. Так в роботі 
Маріанни Бродач [1] говорилося про енергоефек-
тивність міста. Важливим фактом в дослідженні 
Трифонова [4] було його дослідження в енерго-
ефективності будинків та «розумних будинків». 
Досліджували стандарти «розумних міст» в своїх 
роботах Купріяновскій Василій Павлович, Намі-
от Дмитро Євгенович, Купріяновскій Павло Ва-
сильович. В своїх роботах Шнепс-Шнеппе Манф-
ред Олександрович розповідав як побудувати 
«розумне місто» [5]. Всі роботи що досліджують 
створення «розумного міста» зосереджуються на 
енергоефективності «розумного міста».

Виділення не вирішних раніше частин 
проблеми. Аналіз наукових джерел дає змогу 
стверджувати, що на разі відсутні матеріали з роз-
гляду створення «розумного міста» в житловому 
масиві Русанівка та створення «розумного міста» не 
тільки з інформаційно-комунікативними технологі-
ями, що зберігають ресурси міста, а й для створен-
ня комфортного проживання в містах, зменшенню 
шкідливих викидів у повітря та створення естетич-
ного смаку у жителів та гостей «розумних міст».

Мета статті. Головною метою статті є система-
тизація особливостей та проблем створення «розум-
ного міста» в житловому масиві Русанівка, виявлен-
ня принципів та закономірностей для покращення 
художньої виразності і утилітарності міста.

Виклад основного матеріалу. Термін «розум-
не місто» зазвичай застосовується по відношенню 
до міст, які користуються технологіями різноманіт-
ними способами, щоб більш ефективно функціо-
нувати та відповідати вимогам та потребам своїх 
жителів. Збираючи та обробляючи інформацію 
в режимі реального часу, можна використовувати 
ресурси з великою продуктивністю для міста та на-
селення і таким чином заощаджуючи кошти, ре-
сурси, діяти більш раціонально та корисно. 

Технології швидко розвиваються, змінюючи 
наші звички. Інформаційні технології змінили 
наш світогляд, сприйняття та взаємодію з місь-
ким навколишнім середовищем. На сьогодніш-
ній день люди вже не носять з собою розклад 
транспорту, а він вже існує в мобільних телефо-
нах у вигляді різноманітних додатків. Таксі мож-
на викликати за допомогою однієї кнопки, для 
цього потрібний лише телефон та спеціальні до-
датки в ньому. Таким чином через років 10-15 ми 
зможемо автоматично записатися до потрібного 
лікаря, завдяки показникам, які можуть збира-
тися через розумний браслет чи інший пристрій 
прикріплений до тіла, аналізуючи стан нашого 
організму та при проведенні низок аналізів. Або 
збір інформації про стан повітря, погоди чи за-
газованості міста, через спеціальні датчики на 
вулицях «розумного міста», що можуть розташо-
вуватися будь де за задумом дизайнера чи архі-
тектора. Так як загазованість повітря на сьогод-
ні є також актуальною темою, так само як і тема 
людей з обмеженими можливостями.

Виходить, що комфортне місто в сучасно-
му його сприйнятті – це розумне, технологічне 

місто, яке має комунікацію зі своїми жителями 
та гостями. На сьогоднішній день містам потріб-
но приймати рішення не тільки в покращенні 
та в ведені технологій, а й в покращенні плану-
вання, екології, дизайну середовища та вирішен-
ня проблем пересування людей з обмеженими 
можливостями. 

Особливості створення «розумного міста» 
в житловому масиві Русанівка полягають у:

– інтелектуальні системи управління дорож-
нім рухом;

– розумний підхід до вуличного освітлення;
– використання сонячних батарей;
– зручність користування для всіх верст насе-

лення;
– турбота про екологію та навколишнє середо-

вище.
Проводячи аналіз проблем та особливостей 

створення «розумного міста» було визначено де-
кілька принципів їх вирішення, які зазначені 
нижче в статті.

Дослідження вищезазначених аспектів цих 
питань дало змогу замислитися та вирішити як 
допомогти житловому масиву Русанівка боро-
тися з загазованістю, смогом, пилом, зменшити 
вплив шкідливих викидів від автомобілів, спи-
раючись на досвід відомих архітекторів. Одним 
з них є Стефано Боері. У 80-х роках він пере-
їхав у Китай та помітив як місто страждає від 
сильного бруду. Серед багатьох проектів Боері 
є будинки з садами розташованими вертикаль-
но, тобто озелененням фасадів по всій висоті бу-
дівлі. «Зелені сади мають гармонійно вписувати-
ся у навколишнє середовище, робити міста більш 
людяним і допомагати зберігати природу» [6]. 
Такі його величезні проекти дають змогу уявити, 
яким може бути житловий масив. Вертикальні 
сади впроваджені в створення «розумного міста» 
збільшують біорозмаїття і сприяють покращен-
ню екосистеми міста. Різноманіття видів рослин, 
які розміщуються вертикально в місті, створюють 
окреме середовище, в якому можуть заселити-
ся птахи та комахи. Така архітектура не тільки 
покращить екосистему міста, а й його естетичне 
сприйняття. Під час проектування архітектор 
або дизайнер повинен звернути увагу на мікро-
клімат місцевості де проектується вертикальні 
сади, для того щоб створити потрібний мікроклі-
мат та вирішити окремі проблеми, опираючись 
на особливості рослин.

Клімат України помірний, в якому рослини 
складно виживають в зимній період. Тому дореч-
ним буде проектування зимових садів на балконах 
і терасах, як наприклад проект Bosco Verticalle. 
Рослини висаджені прикрашають фасад, а жителі 
можуть насолоджуватися красою. Принцип ство-
рення смарт сити з використанням технологій вер-
тикальних садів значно покращить візуальний 
вигляд житлового масиву Русанівка. Але таким 
рослинам, як і іншим потрібен постійний полив, 
тому спеціально встановлюється технології авто-
матичного поливу, в залежності від типу росли-
ни. Такі сади дають змогу оздобити старі фасади 
та створити естетику в «розумному місті». Треба 
зауважити, що вертикальні сади зможуть боро-
тися з такими проблемами, як теплозбереження 
та покращення екології. Аналогом вертикальних 
садів можуть бути газони висаджені зерновими 
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культурами, за якими потрібний незначний до-
гляд. Вони покращать візуальне сприйняття міс-
та та підкреслять український колорит, в залеж-
ності в стилістики дизайну.

Створюючи «розумне місто» стикаються ди-
зайнери та архітектори з питанням розумного 
енергозбереження. «Енергозбереження стосуєть-
ся зменшення споживання енергії за рахунок 
використання меншої кількості енергетичних 
послуг» [7]. Проблематика енергозбереження 
тісно пов’язана з проблемами екології, енергети-
ки, технічного переналаштування та перебудови 
економіки. В цілому світі, на даний час, питання 
енергозбереження стає все дедалі актуальнішим. 
Це є не лише економічна вигода для споживачів 
та держави, а ще й значне зменшення наванта-
ження на електричні мережі, а також, збережен-
ня довкілля, що є важливим. З точки зору дизай-
ну архітектурного середовища житлового масиву 
Русанівка альтернативним методом є сонячні ба-
тареї на фасадах або дахах будівель. Установка 
сонячних батарей значно зменшить споживання 
електроенергії, тому що сонячні батареї напряму 
перетворюють сонячне світло на енергію. Най-
більша користь сонячних батарей полягає в їх 
великих потужностях, але ці показники залежать 
від інтенсивності сонячного світла, падаючого на 
батареї. Також такі сонячні батареї можна ви-
користовувати як зарядка електроавтомобілів. 
Адже станції для зарядки електромобілів необ-
хідні в проектуванні та створенні «розумного міс-
та». Таким чином передбачається зменшення ма-
шин, які їздять на паливі, що значно зменшить 
забруднення навколишнього середовища та пові-
тря. Для того щоб не нагромаджувати природний 
ландшафт, сонячні батареї можна встановити на 
дахах багатоповерхівок. Ще однією альтернати-
вою встановлення сонячних батарей є дорожнє по-
криття на велосипедних доріжках. Це може забез-
печити енергією ліхтарів, які розташовані вздовж 
доріг. Кажучи про ліхтарі, їх можна оснащати со-
нячними батареями та зробити автоматичними, 
щоб вмикалися і вимикалися за потребою, тобто 
появою людей під ними. Сонячні батареї можуть 
забезпечити роботу всіх розумних датчиків, що 
розташовані в житловому масиві, для їх коректної 
та безперебійної роботи, що значно зменшить ви-
користання електроенергії.

Вирішенням ще однієї міської проблеми 
є створення спеціальних місць для паркування, 
що оснащенні датчиками або сенсорами, які про-
водять моніторинг місцевості на наявність віль-
них місць і видає цю інформацію на спеціальне 
табло, або ж подає інформацію в мобільний до-
даток з точними координатами на карті. Крім 
паркувальних місць для автомобілів доречни-
ми є місця для паркування велосипедів. Або ж 
стоянки з прокатом велосипедів для велосипе-
дистів. Це значно впливатиме на покращення 
екології та зменшить загазованість повітря. Для 
велосипедистів доречним буде розробити велоси-
педі доріжки, що в першу чергу забезпечить без-
пеку велосипедистам, завдяки відокремленню 
транспортного потоку. 

Важливим питанням в створенні «розумного 
міста» в житловому масиві Русанівка є забезпе-
чення безпеки жителів міста. Важливим є роз-
міщення камер стеження в місті з датчиками, що 

сповіщають в служби безпеки про необхідність 
допомоги. Автономні або встановлені на ліхтарях 
звукові датчики фіксують постріли і автоматич-
но повідомляють про це в поліцію. Для безпечно-
го дорожнього руху є пропозиція застосувати на 
пішохідному переході наземні світлофори перед 
пішохідною зеброю. 

Особливістю «розумного міста» є вирішення 
проблеми, що стосується пересування людей з об-
меженими можливостями. Так пропонується спе-
ціально оснащені електроні зупинки для людей 
з обмеженими можливостями, які працюють на со-
нячних батарейках для енергозбереження та збе-
реження навколишнього середовища. Оснащені 
вони гучномовцем, що інформує очікуючих людей 
на зупинці, який транспорт під’їжджає до зупинки 
та вказує його номер. Зупинка оснащена інформа-
тивною інтерактивною картою, де можна подиви-
тися розклад транспорту, знайти та побудувати по-
трібний маршрут та дізнатися через скільки буде 
потрібний транспорт. Для людей з обмеженими 
можливостями в «розумному місті» також перед-
бачений безбар’єрний простір. Всі входи в будівлі 
пристосовані для людей з обмеженими можливос-
тями спеціальними пандусами та всім необхідним 
для пересування. Території облаштовуються пан-
дусами та рельєфним покриттям, що полегшить 
пересування людям з інвалідністю.

Висновки і пропозиції. «Розумне місто» – це 
ефективна інтеграція фізичних, цифрових і люд-
ських систем в штучному середовищі заради ста-
лого, благополучного і всебічного майбутнього 
для громадян. Безсумнівно, розумне місто май-
бутнього органічно вбере в себе сотні і тисячі різ-
них технологічних рішень, які будуть гармонійно 
працювати, забезпечуючи людям якісно інший, 
кращий спосіб життя. В ході проведення дослід-
ження, огляд публікацій дозволив вирізнити типи 
«розумних міст», визначити відмінні характерис-
тики і конкретизувати цілі і завдання їх створен-
ня та розвитку. За допомогою здійсненого аналізу 
запропоновано бачення концепції «розумне міс-
то» в житловому масиві Русаніка, відмінною осо-
бливістю якого є трактування «розумного міста», 
який дозволяє ефективно використовувати ресур-
си усіма учасниками міського життя, тим самим 
забезпечуючи їм комфортне і безпечне проживан-
ня, створити екологічне середовище проживання. 
Проектування «розумного міста» на Русанівці ви-
рішує та полегшує ряд проблем жителів, таких як 
безпека, фіксоване відеоспостереження, передові 
зупинки міського транспорту, чиста екологія на-
вколишнього середовища, інтелектуальні системи 
вуличного освітлення, тощо. В час коли розвива-
ються технології, а потреби людей збільшуються, 
створення смарт міста має великий потенціал 
та втілює одну з концепцій дизайну середовища, 
яка реалізується через об’єднання художньо-пред-
метного мистецтва та інженерну практику у сфері 
індустріального виробництва. Розумне місто або 
смарт місто – це не тільки складні технологічні 
концепції для міської інфраструктури. Це також 
і застосування інноваційних механізмів для вирі-
шення повсякденних проблем городян. Це меха-
нізми, які мають естетичний вигляд, зручне вико-
ристання та легке обслуговування. В концепцію 
закладено основні принципи інфраструктурного, 
технологічного і соціального розвитку міста.
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