Науковий вісник будівництва, 2021, т. 104, №2

doi.org/10.29295/2311-7257-2021-104-2-40-48
УДК 721.011.12
Зелинська О.В., Топіліна А.Е.
Одеський національний морський університет
(вул. Мечникова, 34, Одеса, Україна; e-mail: arhoksi@gmail.com, topilina2003@gmail.com,
orcid.org/0000-0001-8043-0091, orcid.org/0000-0001-8870-5088)

ШТУЧНІ ОСТРОВИ НА ЗЕМЛЯХ ВОДНОГО ФОНДУ
У статті проаналізовано досвід формування штучних островів на прикладі Венеції, Амстердама, міжнародного аеропорту Кансай, островів-Пальм (ОАЕ), острову «Перлина» в територіальних водах Катару, оновленого пірсу 55 на річці Гудзон у Нью-Йорку. Розглянуто концепцію кластеру кочових штучних островів у
порту Копенгагена і проєкт пальового острову в Одеській затоці. Визначено основне функціональне призначення пальового острова – морський багатофункціональний туристичний і рекреаційний комплекс з розміщенням інфраструктури розваг, готелів, яхт-клуб, спортивних споруд, культурних центрів та інших об'єктів.
Для створення інвестиційної привабливості проекту ВІЗАНТІЇ запропоновано прийняти Закон України Про
створення спеціальної (вільної) економічної зони туристично-рекреаційного типу за аналогією з містами що
історично розвивалися по даній схемі.
Ключові слова: штучний острів, землі водного фонду, затока, канали, туризм, рекреація.

Мета статті – аналіз досвіду формування штучних островів для визначення найбільш прийнятного варіанту проєктування острова в Одеській затоці.
Згідно Земельного кодексу України до земель водного фонду належать землі, зайняті:
а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами,
а також островами, не зайнятими лісами;
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім
земель, зайнятих лісами;
в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також
землі, виділені під смуги відведення для них;
г) береговими смугами водних шляхів;
ґ) штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських портів.
Постановка проблеми. Україна багата на території, які відносяться до земель водного фонду [1] та на сьогоднішній день вони знаходяться в незадовільному стані, або зовсім не освоєні, або їх розвиток направлений в напрямку, який не розвиває місто з точки
зору туризму, рекреації, економіки, екології а навпаки – прибережні території формуються
хаотично, порти забудовуються, незважаючи на псування основних туристично привабливих видових точок (приклад будівництва висотного готелю «Одеса» на території морського вокзалу Одеського порту, що зруйнувало історичний вид на акваторію з Катерининської площі та Приморського бульвару).
Для визначення найбільш прийнятних варіантів освоєння подібних територій необхідно проаналізувати світовий досвід формування прибережних територій і штучних островів [3], а саме: Венеції, Амстердама, міжнародних аеропортів, пальмових островів в Дубаї (ОАЕ), штучного острову «Перлина» в територіальних водах Катара та інших [8].
Венеція за історичними даними заснована у 421 році. Плем'я венетів мешкало на островах, на яких тепер розташовується місто, ще за 1000 років до нової ери. 452-м роком датуються перші історичні відомості про поселення на місці нинішньої Венеції. Венеція виникла на піщаній мілині в неглибокій лагуні Адріатичного моря. Основою для спорудження
будівель служили намивні ґрунти, в які забивали стовбури (палі) з деревини модрини з опиранням на материковий ґрунт. У цього дерева є особливість – в морській солоній воді його
деревина набуває міцність заліза. На такому ж самому пальовому фундаменті стоять будинки Венеції. Острів невеликий, тому з метою економії місця тут не будували набережних,
будівлі виходять прямо до води. З цієї ж причини на острівній частині міста немає сухопутного транспорту, всі пересуваються або пішки, або на човнах по каналах [11].
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Історичний центр розташований на 118 островах Адріатичного моря, розділених 150
каналами і протоками, через які перекинуто більше 399 мостів. Острови зрослися в єдиний
організм, перетворилися з відокремлених територій в цілісне і чудове місто [4]. Тривалий
час Венеція мала статус Порто-франко. Багатовікова історія успіху Венеції стимулювала
інвесторів вкладати великі кошти в благоустрій та архітектуру міста. Завдяки цій спадщині
сьогодні отримують прибуток місцева влада і мешканці, зустрічаючи і обслуговуючи мільйони туристів, охочих своїми очима побачити рукотворне диво. У місті проживає 20
тисяч жителів, а туристів за рік буває 19 мільйонів, місто переповнене дивовижними будівлями, палацами, площами, пам'ятниками монументального мистецтва.

Рис.1. Вид на Венецію

Рис.2. Венеція, один з каналів.

Географічне положення і історичні умови розвитку Венеції вплинули на формування
своєрідного вигляду міста (рис. 1, 2). Венеція забудована дуже густо, вулиці її вузькі,
площі її маленькі, численні канали не мають набережних, а фасади будинків виростають з
води.
Входи в будівлі розташовані прямо біля води, і увійти сходами можна, причаливши
до них прямо на гондолі. У центрі міста немає зелені, сади є тільки на околицях, сусідніх
островах [5].
На сьогоднішній день Венеція – центр міжнародного туризму світового значення,
місце проведення міжнародних кінофестивалів, художніх і архітектурних виставок. Венеція і лагуна, в якій вона знаходиться, включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
в 1987 році [6].
Амстердам – столиця Нідерландів. Це найбільше місто країни, де мешкає близько
700 тис. жителів. Сотні кілометрів каналів, понад 1500 мостів і близько 90 островів дозволили Амстердаму отримати титул «Північна Венеція». Виникнення міста відносять до
1275 року, тоді ж граф Голландії Флоріс V звільнив від мита його жителів. На рубежі XIVXV століть Амстердам отримав права міста-порту. Все це стало основою для зростання
добробуту його жителів.
У XVII столітті були влаштовані три основні канали: Херенграхт, Кайзерграхт і
Принсенграхт. Канали призначалися для транспортування вантажів, крім цього, вони формували систему відведення води. Міські канали мають глибину 3м і наповнені прісною
водою. Ці канали утворюють три концентричних кола, що охоплюють місто (рис. 3). Система амстердамських каналів зарахована до пам'яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [4].
Історичний центр Амстердама відрізняється великою кількістю добре збережених
середньовічних будівель – церков, житлових і купецьких будинків. Розміщені на великій і
розгалуженій мережі каналів, споруди тримаються на масивних дерев'яних палях, які з часом підгнивають і будинки починають «танцювати», утримуючись від руйнування опертям на сусідні будівлі. На фронтонах будинків закріплені консолі. За допомогою системи
блоків і канатів ці консолі використовувалися для підняття вантажів з бортів морських і
річкових суден прямо в складські приміщення на горищах. У міських каналах багато плавучих будинків (рис. 4). Жителі Амстердама в основному ходять пішки, бо в центрі міста
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важко знайти місце для паркування автомобіля. Найбільш затребуваний вид транспорту –
велосипед, але до послуг городян є трамвай, автобус і метро [4].

Рис. 3. Карта Амстердама

Рис. 4. Вулиця Червоних ліхтарів

Коли були створені Об'єднані Арабські Емірати, куди увійшов і Дубай, його шейх
Заїд аль-Мактум скасував практично всі податки. Це дало потужний поштовх розвитку
економіки нічим до того непомітного князівства, розташованого в безплідній пустелі на
березі Перської затоки. Дубай, розвиваючи торгівлю і туризм, зумів стати одним з найбагатших еміратів на Аравійському півострові. Тут будують суперсучасні хмарочоси, висаджують в пустелі мільйони дерев і створюють штучні острови [12]. Острови, а точніше
півострови, виконані у формі традиційних для арабських країн фінікових пальм (рис. 5).
Вінчає кожен острів півмісяць, що розташовується на верхівці. Він виконує функцію хвилеріза і одночасно є мусульманським символом. Острови оточені захисними бар'єрними
рифами [7].
Кожна з пальм-островів має своє ім'я: Джумейра (Jumeirah), Джебель-Алі (Jebel Ali)
і Дейра (Deira). Між островами розташовані також штучні архіпелаги Світ (The World) і
Всесвіт (The Universe), що складаються з дрібних островів.
Пальмові острови стали першими найбільшими проектами державної компанії Al
Nakheel Properties, що підкорили світ своєю унікальністю. Першим в червні 2001 року почав реалізовуватися проект Пальма Джумейра [13]. Острів складається з «стволу», від
якого відходять 17 «гілок», які формують «крону» (рис. 6).

Рис. 5. Штучні острови в Дубаї

Слідом за Джумейра, в жовтні 2002 року, запустили проект Palm Jebel Ali. ДжебельАлі крупніше Джумейри приблизно на 40-50% і має більш екзотичну форму. На «другий
пальмі» в прибережній лінії зведено понад 1.000 бунгало, що спираються на палі (рис. 7).
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Рис. 7. Острів Джебель-Алі

Рис. 6. Острів Пальма Джумейра

Будівництво Пальма Дейра стартувало в жовтні 2004 року. Планувалося, що Дейра
(рис. 8) по площі буде у вісім разів більше Пальми Джумейра, і в п'ять разів більше Пальми
Джебель-Алі. Цей проект є наймасштабнішим і довгостроковим. Після його завершення,
«третя пальма» повинна була стати найбільшим в історії людства антропогенним островом. Відстань від берега до верхівки «півмісяця» - 14 км, ширина Пальми – 8,5 км. Довжина гілок варіюється, відстань між ними складає від 840 до 3340 метрів. Півмісяць загальною протяжністю 21 кілометр мав бути найбільшим хвилерізом в світі.
До недоліків можна віднести те, що між «вітками пальм» де знаходяться дорогі вілли,
канали замулюються і вода в цих місцях «цвіте», тому потрібно регулярно чистити ці канали.

Рис. 9. Острів The World (Світ)

Рис. 8. Острів Пальма Дейра

Останній острівної проект The World (Світ). Його будівництво завершено 10 січня
2008 року. Це – 300 рукотворних островів, кожен з яких є міні-копією однієї з країн. Всі
разом вони утворюють географічну карту світу, яку видно з висоти пташиного польоту
(рис. 9). Комплекс розташовується в декількох кілометрах від берега, між Пальмовим островами. Архіпелаг не просто повторює форму і обриси континентів – кожен з островів
відповідає національному колориту і традиціям тієї країни, яку символізує. Архіпелаг «The
World» знаходиться в 4-х кілометрах від берега Дубая. Сполучення між островами «Миру»
і континентом передбачається тільки по воді і повітрю.
Острів «Перлина» - найбільший штучний острів в територіальних водах Катару
(рис. 10). Острів спроектований бюро UDC (United Development Company) і орієнтований
на заможних клієнтів, які бажають жити, працювати і відпочивати в комфортних умовах.
Протягом декількох років в затоці проводилися насипні роботи, результатом яких стала
смуга землі з 32-кілометровою береговою лінією, трьома бухтами, декількома каналами
для навігації і безліччю розкішних будинків. Офіційне відкриття такого амбіційного проекту відбулося в 2015 році, але будівництво не припиняється досі. Острів пов'язаний з діловою столицею Катару сучасною мережею автомобільних доріг довжиною в 20 км.
При створенні острова враховані всі особливості рельєфу і морського середовища,
максимально збережена екосистема моря. Цей проект вважається одним з найбільш значущих для Катару і він же став першим проектом, що дозволяє іноземцям володіти нерухомістю в цій країні [8].
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Рис. 10. Загальний вид на катарську «Перлину»

На острові формується окремий район, який буде нагадувати Венецію, з системою
мальовничих каналів, містків, площ і таунхаусів. Мандрівники зможуть навіть побачити
точну копію відомого венеціанського мосту Ріальто [8].
Міжнародний аеропорт Кансай (рис. 11) побудований на штучному острові в Осакській затоці за проектом архітектурного бюро Ренцо Піано. Термінал довжиною 1,7 км був
відкритий в 1994 році і здатний приймати 100.000 пасажирів на день. Довга і легка структура розроблялася з урахуванням підвищеної сейсмічної небезпеки регіону і здатна протистояти сильним землетрусам. Термінал виділяється хвилястим асиметричним прозорим
дахом, конструкції якого добре проглядаються з середини будівлі.
В якості основи острову було закладено 48 тисяч бетонних тетраедрів, які були покриті 178 мільйонами кубічних тонн землі, витягнутої з затоки, а також добутої в місцевих
горах і привезеної з Південної Кореї і Китаю. При будівництві інженери врахували усадку
землі – 900 колон на гідравлічних домкратах були занурені в ущільнений грунт. Їх технічний стан постійно контролює комп'ютерна система.
Острів сполучений з узбережжям дворівневим мостом «Небесні ворота», поверху
якого проходить автострада, а знизу – залізниця. Загальна довжина моста 3 кілометри, будівництво моста завершено в 1990 році.

Рис. 11. Загальний вид аеропорту Кансай

Аеропорт Кансай на штучному острові вистояв під час руйнівного землетрусу 1995
року у Кобе і найпотужнішого тайфуну в 1998 році. У 2001 році Американському товариству інженерів-будівельників аеропорту Кансай був присуджений приз «Монумент цивільного будівництва тисячоліття». У 2003 році почалося будівництво другої злітно-посадкової смуги довжиною в 4 000 метрів. Для цього звели другий штучний острів поряд з
першим, зробивши його на кілька метрів вище. Перший час літаки, вирулюючи на другу
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ВПП, долають невеликий підйом, проте пізніше, коли другий острів осяде, обидва острова
повинні зрівнятися по висоті [16].
Досвід будівництва цього острова послужив основою успішного будівництва штучних островів на мулистих ґрунтах для нового аеропорту Кітакюсю, аеропортів Кобе і Чуба,
а також був використаний при будівництві аеропорту в Гонконзі (Міжнародний аеропорт
Гонконгу).
Пірс 55 на річці Гудзон у Нью-Йорку. Проект оновленого пірсу розробив ландшафтний дизайнер Сигне Нільсен (Signe Nielsen) та бюро Heatherwick Studio. Новий причал реалізовується між пальових полів існуючих занедбаних пірсів №55 і №56 (рис. 12).

Рис. 12. Оновлений пірс 55 між занедбаними пірсами

Ландшафтний парк [14] включає в себе відкриті концертні майданчики, оглядові
майданчики, галявини і пішохідні доріжки. Тут висаджено понад 100 видів дерев і рослин.
Крім того, острів послужить механізмом опору до зміни клімату, захистивши берегову лінію від штормів (рис. 13).

Рис. 14. Будівництво пірсу 55

Рис. 13. Візуалізація проєкту пірсу 55

Проєкт складено таким чином, що паркова зона і сам пірс складаються з великої кількості платформ (більше 300), які за своєю формою нагадують пелюстки. Ці метафоричні
пелюстки підіймаються з води на стеблах (рис. 14).
Потрапити на острів можна буде за двома пішохідними містками. Оновлений пірс 55
стане арт-об'єктом, метою створення якого є привнесення прекрасних емоцій і подій в буденний світ Нью-Йорка. Реалізацію проекту планується завершити навесні 2021 року [8].
Copenhagen Islands. Копенгаген, Дания. У порту Копенгагена буде побудований
кластер кочових штучних островів, спроектованих австралійським архітектором Маршаллом Блечером і датської студією Фокстрот. Острови архіпелагу будуть створені з перероблених матеріалів і обшиті деревиною. Острови стануть платформою для відпочинку
та риболовлі, а дістатися до них можна буде на човні, каяку і навіть вплав. Перший
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прототип майбутніх островів з'явився в 2018 році, і на ньому з успіхом пройшла невелика
фотовиставка та конференції.
Найбільший острів буде складатися з дев'яти модулів (рис. 15) з додатковими окремими островами, плаваючими поблизу. Copenhagen Islands утворюють нове місце існування для флори і фауни, як над поверхнею води, так і під нею.

Рис.15. Схема трансформації островів

Поверхні острова будуть засаджені травами, чагарниками і деревами, що забезпечить
гніздування птахів, а підводна частина послужить ідеальним середовищем для життя водоростей і молюсків, і тим самим забезпечить приплив риби та інших морських мешканців
[14].
Передбачається, що острови кожен сезон будуть транспортуватися між різними частинами гавані в якості каталізаторів життя. Поява подібних островів – це новий тип кліматостійкого урбанізму, гнучкого у використанні і створеного на основі рециклінгу [8].
На замовлення Одеської міської ради інститутом «Діпромісто» (м. Київ) розроблявся
генеральний план Одеси. В одній з моделей функціонально-планувального розвитку міста
була запропонована концептуальна ідея створення штучного острова в Одеській затоці
[3], навпроти пляжу Лузанівка (рис. 16).
Під керівництвом канд. архітектури, доц. Мещерякова В.М. [10] студентами Архітектурно-художнього інституту ОДАБА було зроблено візуалізацію концепції створення
«Багатофункціонального рекреаційного комплексу ВІЗАНТІЯ на пальовому острові в Одеській затоці», яка використана у виданому в 2008 році буклеті [2].

Рис. 16. Частина схеми перспективного розвитку м. Одеси

Генеральний план першої черги забудови території пальового острова розроблений
на основі і з використанням існуючої забудови ядра історичного центру Одеси в межах
вулиць: Пушкінської, Буніна, Грецької площі, Гаваної, Військового узвозу, Бульвару Жванецького, Приморського бульвару.
Містобудівний ансамбль історичного центру Одеси регулярністю свого планування
і гуманним масштабом забудови здобув всесвітню славу і популярність. Ці особливості
об'ємно-просторової структури є основою комфортного стану, яке відчуває людина на вулицях і в будинках старої Одеси. На кожному кроці відкриваються чудові видові точки на
композиційно ретельно опрацьовані фасади творів архітектури, скульптурні композиції,
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малі архітектурні форми, озеленення. Камерні площі, бульвари, літні майданчики кафе
притягують до себе жителів і гостей Одеси.

Рис. 17. Візуалізація пальового острову в Одеській затоці

Саме тому в проекті пальового острова (рис. 17) вирішено зберегти одеську планувальну структуру і масштаб забудови, а замість проїжджої частини вулиць зробити канали з
аналогічними вулицям назвами (Дерибасівській, Рішельєвській, Катерининський, Ланжеронівський, …) для переміщення катерів, парусних і моторних яхт висотою до 14 метрів [8].
Розміщення в Одеській затоці острову на палях, на відміну від намивного острова,
не перешкоджатиме морським течіям або змінювати їх, тому виключена ймовірність розмиву сформованих прибережних територій Одеси і передмість. Централізоване водопостачання та водовідведення, інші заходи щодо захисту навколишнього природного середовища виключать забруднення акваторії і повітряного басейну. При проектуванні острова
широко застосовуються системи з використанням відновлюваних джерел енергії вітру, сонця, морських течій.
Висновки. На підставі аналізу досвіду формування штучних островів і реалізованих,
і тих що будуються або проєктуються, можна зробити висновок про те, що в Одеській затоці найбільш прийнятним буде формування саме пальового острова, подібного Венеції.
При такому конструктивному вирішенні, штучний острів не буде перешкоджати морським
течіям і не буде їх змінювати. Під водою на залізобетонних палях оселяться колонії мідій,
що буде сприяти природному очищенню води в Одеській затоці.
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Zelynska О.V., TopilinaA.E. ARTIFICIAL ISLANDS ON THE LANDS OF THE WATER FUND. The article
analyzes the experience of forming artificial islands on the examples of Venice, Amsterdam, Kansai International
Airport, palm islands (UAE), Pearl Island in the territorial waters of Qatar, the renovated Pier 55 on the Hudson
River in New York. The concept of a cluster of nomadic artificial islands in the port of Copenhagen and the project
of a pile island in the Odessa Bay are considered. The main functional feature of the palm island in Odessa, Zatoka
is a sea-based multifunctional tourist and recreational complex with development of infrastructure facilities, hotels,
yacht club, sports equipment, cultural centers and other facilities. For the establishment of investment attractiveness
to the project VIZANTIYA, it is prompted to adopt the Law of Ukraine on the establishment of a special (new)
economic zone of a tourist and recreational type, following the analogy in the places of history, it was historically
developed according to the given data.
Keywords - artificial island, water fund lands, bay, canals, tourism, recreation.
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