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Кожна технолопя, що застосовується в благоустрої та ландшафтному 

дизайні , передбачає: 

•розбивку парку, саду, клумб, газонів~ 

• плаR)'Вання та розробку штучних водойм; 

•використання альтанок, 

• зведення малих архітектурних форм та елементів; 

• орган1защя системи поливу; 

• озеленення території: використання свjтла: 

• створення кам'яних декоративних доріжок, майданчиків; 

• використання рjзноманjтних прийомjв просторової організації рослин 
декоративних форм при формуванні озеленених територій різного 

функціонального призначення; 

• застосування традиційних і нових видів, сортів і декоративних форм 

трав'янистих і деревних рослин "в ландшафтному проектуванн і і садово

парковому будівництві; 

Кожна технологія, що застосовується в благоустрої та ландшафтному 

дизайні ділянки. допоможе вигідно підкреслити його переваги і органічно 

вписати саму дшянку в навколишнє середовище. 

Дуже uікавими є сади у Франції. У 1994 роц1 колекцію пам'яток Парижа 
(Францjя) поповнив сад Атлантик (Jardin Atlantique). Він розмjстився на даху 
вокзалу Монпарнас) на висоті вісімнадцяти метрів . Тематика проекту: канікули 

на океанському узбережжі, відпустка в екзотичних кугочках світу [4] . 
Дерева, чагарники і квіти підібрані так , що в будь-який час року всі 

рослини мають зелений колір. Рослини гармонійно розподілені по саду 

відповідно за їх висотою - від низькорослих злакових рослин до високих сосен. 

Соснам в саду відведена особлива роль: вони не тільки закривають впсотну 

будівлю) яка стоїть поруч, й добре переносить забруднене повітря мегаполісу. 

Аромат трав і хвої, папороті , ліани. верби змушують людину на час забуrи 

про всі справи і проблеми. Сад Атлантик - це синтез точного інженерного 

розрахунку і дизайнерсько1· фантазії. Спорудження підтримують дванадцять 

потужних колон, які порожні всередині . У цих порожнинах розташовуються 

коріння найбільших дерев, що ростугь в саду. 

Концепція парку Атлантик, яка запропонована дизайнерами, передбачає 

два типи планування, тому зелена зона розділена на дві частини . Західна, з 
4 • • • • 

ч1ткими шюями, щеальними газонами 1 пщстриженими кущами, кошює 
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класичний французький парк епохи бароко. Ландшафт східної частини більш 

наближений до природного та наслідує англійський парк: нерівний рельєф, 

буйна рослинність, таємничі лабіринти і тематичні куrочки . 
Оранжерейний сад Оrей (Le jardin des seпes d'Auteuil) входить в число 

структурних підрозділів Ботанічного саду Парижа і знаходиться в Булонскому 

лісі , у XVI окрузі столиці Франції [З]. Сад Отей був створений в 1761 році за 
вказівкою Людовика XV для вирощування в оранжереях квітів при будь-якій 
погоді . Після революції 1789 року змісту саду не приділялося необхідної уваги 
і незабаром він прийшов в запустіння. Спочатку сад був відомий під назвою 

«Муніципальна флористика». Головним завданням саду була чисто комерційна . . . 
д1яльюсть - вирощування квп1в для продажу 1 рослин для озеленення вулиць, 

площ та скверів міста. 

Від великого газону в центрі саду Отей ведугь доріжки в напрямку кожної 

з оранжерей . Під відкритим небом знаходяться середземноморський. 

японський, сучасний, французьку та англійську сади. Крім оранжерей в саду 

знаходиться кілька павільйонів . На територія саду знаходиться п'ять великих 

оранжерей , побудованих в конструктивістському стилі 1900-х років . Це Велика 

оранжерея, оранжереї Схід і Захід, Палмаріум і Оранжерея азалій. Каркас 

павільйонів виконаний з чавунних конструкцій, забарвлених в синьо-зелений 

колір . Регулювання потоку сонячного світла проводиться за допомогою жалюзі , 

що розгортаються з рулонів по зовнішній поверх.ні оранжерей. Оранжерея 
. . . 

складається з трошчного саду з жарким 1 вологим кшматом, пальмового гаю з 

таким же жарким, але більш сухим повітрям і сектора, в якому імітується більш 

помірний клімат. Один з найбільш вражаючих експонатів ціє1 оранжере1 - це 

пальма висотою 16 метрів . В саду Огей вирощується близько 1 О тисяч рослин , 

які відносяться до 6 тисяч видів, від квітів до чагарників і пальм. В оранжереях 

саду зібрана велика колекція рослин з островів Нової Каледонії. що вкmочас 

150 таксонів . Широко представлена і флора зони Сахеля на африканському 

континенті, колекція якої складається з 55 таксонів. У Саду Огей розташована 
дуже велика колекція орхjдей, що включає більше 500 видів, а також бегонії, 

фікуси, філодендрони і рослини - суккулети [1]. 
Сад Пале-Рояль був створений за бажанням кардинала А.де Рішельє 

ландшафтним архітектором П.Деготом в 1633 році після завершення 

будівництва палацу Пале-Рояль (Je jardin du PaJais-Royal). У 1674 році в саду 
було виконано перепланування алей і квітників з розміщенням малих 
архітектурних форм за новим планом А. Ленотра [5]. 

Велике значення в облаштуванні садів виконує технологія освітлення та 

підсвічування деяких елементів . Оригінально розставлені на облаштованій 

території світлові акценти додають кожному елементу саду завершений вигляд, 

додавши вишуканості і леп<01· магічно1· привабливості . 

В кожному з садів Парижу використано різноманітні прийоми в 

озелененні різних видів газонних покриттів. Особливу увагу приділили 

елементам квіткового оформлення в міському середовищі : нові види квітково

декоративних композицій, вертикальне озеленення. Основними напрямками та 

досягненнями в галузі селекції кв1тково-декоративни:х та деревних рослин у 
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країнах ближнього і далекого зарубіжжя є вирощування нових садових груп. 

сортів, гетерозисних гібридів. декоративних форм [7]. 
До новітніх технологій в ландшафтному дизайні можна віднести : І) 

газони з решітками (технологія полягас в тому, що після розбивки газону на 
. . . . 

нього встановлюються армоваю реш1тки, залишають зазор м1ж травою 1 

загальною поверхнею в 4-5 см), 2) газон «Cyxj струмки». де неможливо 

обладнати справжній водойму, сучасні технології дизайну дозволяють 

спорудити пересохлі русла. Такі елементи наповнюють ландшафт динамікою. 

вказують пішоходу напрямок погляду до акцентної комnозІЩu або 

центральному спорудження [2], 3) можна створювати сади на дахах [6]. 
Таким чином, всі сучасні технології встановлюють взасмозв'язок дизайну 

малих архітещрних і рослинних форм, поєднання садових та кімнатних 

рослин, створення «Арт-ландшафтів» - інсталяцій і садjв - колажів, кі11етичних 

садів з рухливими елементами, садів - ідей, садів - артефактів та інші. 
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