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Трансформації міського простору на прикладі тестової ділянки в м. Луцьк
Розглянуто історичні аспекти виникнення та формування вулиць м. Луцьк в межах тестової ділянки.
Проаналізовано сучасні особливості розвитку та функціонування об’єктів в межах тестової ділянки.
Охарактеризовані фактори впливу на рівень та особливості поширення трансформаційних процесів міського
простору в межах тестової ділянки. Виділено загальні риси трансформацій міського простору в межах тестової
ділянки м. Луцька. Проаналізовані результати соціологічного дослідження на предмет трансформацій міського
простору. На основі історичних, картографічних, соціологічних методів дослідження виділені території з різними
видами трансформаційних процесів в межах тестової ділянки.
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Трансформации городского пространства на примере тестового участка в г. Луцк. Рассмотрены исторические
аспекты возникновения и формирования улиц г. Луцк в пределах тестового участка. Проанализированы
современные особенности развития и функционирования объектов в пределах тестового участка.
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The Urban Space Transformation of Lutsk as an example. The article deals with the historical aspects of the origin and formation
of streets within the experimental area in the city of Lutsk. The modern pecularities of development and operations of the objects
within the experimental area are analysed here. The factors of influence on the level and distribution of transformation processes
pecularities of urban space within the experimental area are characterized. There are defined the research of space
transformations as one of evaluation methods of estimation of social and economic conditions of people living in the article. The
very people were concerned not as generator of these changes but as media which only change the environment in which they
live and adopted. These conditions are: social, economic and natural. Mapping of these transformations as one of investigation
methods (also using observation, questioning and oth.) have allowed more information about the subject of research; besides
changing of representation information method supported of revealing of object geographical peculiarities, their factors and
consequences. Also representation of results in view that are more convenient for perception is need to creating of theoretical
statements which have helped to understanding of social and geographical processes. The common transformation features of
urban space within the experimental area of the city of Lutsk are highlighted. The results of sociological research on
transformation of urban space are analysed as well. The areas with different types of transformation processes within the
experimental area are identified here. It is done using the historical, map, sociological research methods.
Based on the historical and cartographic analysis we watched some processes of transformation of urban space within the test
area of the city of Lutsk: facilities services and trading concentrates along of residential buildings within the territory of the main
streets (Freedom Avenue and street of Vinnichenko); commercially important area changes to living zone; the city borders grow
and building-up is sealed. However, respondents believe that in the future with the cultural function and expansion of rest zones
should strengthen the housing function of area. Percentage of disaffected of urban space changes is only 10%. We can see that
people of Lutsk city are conscious citizens and in case for violation of their rights under the transformation of urban space will
take appropriate action. So the city is undergoing of functional changes of urban space characteristic of post-Soviet time cities.
Key words: transformation, the city, the spatial city transformation, functional changes, sociological study.

Постановка проблеми. Дослідження просторових трансформацій є одним із способів оцінки соціальноекономічних умов проживання населення. Останнє є єдиним чинником даних трансформацій. Проте саме населення
можна розглядати не як генератор цих змін, а як проміжне середовище, яке лише змінює середовище проживання,
пристосовуючись до умов – соціально-економічних, природних та інших. Особливо добре просторові трансформації
проявляються у міському середовищі, де концентрація населення і рівень його активності значно вище (добова
активність, тобто впродовж робочого часу). Картографування таких трансформацій як один із методів (паралельно із
спостереженням, анкетуванням населення та ін.) дозволить отримати більш повну інформацію про об’єкт
дослідження; крім того, зміна способу представлення інформації сприятиме виявленню географічних особливостей

об’єкта. Виявлення просторових трансформацій, їх факторів і наслідків, а також відображення результатів
дослідження у зручному для сприйняття вигляді потрібно для побудови теоретичних положень, які сприятимуть
розумінню суспільно-географічних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання географії міст, геоурбаністики викладені у роботах
вітчизняних вчених Ю. Пітюренка, В. Нудельмана, Д. Богорада, В. Джамана, Г. Підгрушного, Л. Руденка, А.
Степаненка, Ю. Палехи, А. Доценка, К. Мезенцева, О. Денисенко. Роботи щодо просторових досліджень м. Луцьк
характеризують демографічну, розселенську складові, історичні особливості заселення території і висвітлені у праця
М. Влаха, О. Карліна, М. Крикуна, М. Мельнійчука, В. Поручинського, А. Слащука та інших. Питання
трансформаційних процесів в містах розглянуто у роботах Bernt, Hamilton, Hirt, Scott, Smith та інших.
Мета (завдання). Виявлення просторових трансформацій в межах тестової ділянки м. Луцька на основі
історичних, картографічних (ГІС), соціологічних методів дослідження.
Виклад основного матеріалу. Природа міст є динамічною, вони перебувають у стані постійної зміни. Одні міста
виникають, розвиваються, розширюють свої межі та функції, інші навпаки згасають. Після здобуття незалежності
для українських міст характерно ряд трансформаційних процесів, перетворення міського простору.
Трансформація у широкому розумінні являє собою зміну, перетворення виду, форми, істотних властивостей
чого-небудь. Співіснування старих і нових елементів, тобто процес поступового переходу, прийнято називати
системною трансформацією [3, с. 22]. Поняття «трансформація» використовуються для визначення структурних змін
демографічних, економічних, соціальних, і просторових аспектах міст, які в свою чергу є результатом процесів –
індустріалізація, глобалізація та урбанізація.
Місто являє собою населений пункт, який виконує промислові, організаційно-господарські, адміністративні,
культурні, транспортні та інші (не сільськогосподарські) функції, і відповідно більша частина населення зайнята поза
сільським господарством [1, с. 39].
Під трансформацією міського простору розуміємо появу/зникнення або зміну стану об’єктів, важливих і
помітних для населення, яке проживає в межах даного населеного пункту.
Для дослідження просторових аспектів трансформацій міського простору була визначена тестова ділянка в м.
Луцьк. Тестова ділянка в місті охоплювала частину Центрального району. В географічному вимірі тестова ділянка
пролягає від вулиці Винниченка, проспекті Волі, через вулицю Сенатора, Коперника, Шопена, вздовж р. Сапалаївка
до вулиці Винниченка; а також вздовж вулиць Винниченка, Франка та р. Сапалаївка. З історичного погляду ділянки
були забудовані в ХІХ – на початку ХІХ століття, перша ділянка відносилася до частини села Воличка Підлуцька, а
друга – до частини села Яровиця. Проспект Волі – центральний проспект Луцька, який починається на
центральному Театральному майдані і тягнеться до Київського майдану. В кінці ХІХ століття згідно з планом
розбудови Луцька запроектований новий міський квартал на землі сіл Воличка (Вулька) над Глушцем та Воличка
Підлуцька. Основною вулицею кварталу був спільний поштовий шлях на Рівно та Дубно (проспект Волі). Вздовж
вулиці зводяться одно- та двоповерхові будинки. У повоєнному плані розбудови міста вулиці відводиться роль
головної, і відповідно зводяться адміністративні та житлові чотири- і п’ятиповерхові будинки. В наш час на проспекті
Воля розташовані адміністративні, комунальні заклади, житлові будинки, а також заклади торгівлі та сфери послуг.
Від Театрального майдану до майдану Президента Грушевського пролягає вулиця Винниченка. Початок вулиці
виник вздовж ковельського поштового шляху в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття. Вже кінці ХІХ століття межі
Луцька розширюються, і відповідно розростається і вулиця. У 1911 році по вулиці проліг перший в місті внутрішній
автобус маршрут Вокзал – Красне. На початку вулиці Винниченка до наших днів збереглися ряд оригінальних
будинків споруджених на початку минулого століття. Так, нинішній будинок офіцерів – колишній Селянський банк;
будинок обласної прокуратури збудовано як комерційне приміщення у кінці ХІХ століття; редакція газети «Луцький
замок» розміщується у будинку, який почав зводитися у 1930-х роках як автобусна станція, а завершилося
будівництво комерційних приміщень. На вулиці сьогодні розташовано комунальні, адміністративні, заклади торгівлі
та сфери послуг, а також житлові будинки.
Як згадувалося раніше, в результаті приєднання до міста села Воличка Підлуцька відбувається заселення та
формування існуючих до нині вулиць. Так, в результаті висушення Сапалаївського ставу пов’язане з забудовою
вулиць Бойка та частини Потапова. Виникнення вулиці Степана Бандери та частини вулиці Потапова пов’язане з
будівництво Селянського банку. На місці фруктового саду на початку ХХ століття одно- та двоповерхові будинки на
сучасній вулиці Будівельників. Виникнення та розвиток вулиць Шопена, Коперника та Сенатора пов’язане з
приєднанням земель села Воличка Підлуцька до складу міста та будівництво котеджів для польських урядовців.
Сучасна вулиця Франка в історичному вимірі була головною вулицею села Яровиця. На початку ХХ століття село
Яровиця увійшло до складу міста Луцьк, і відповідно розпочалося будівництво невеликих підприємств. Пізніше
вулиця забудовується окремими садибами котеджного типу з горішніми кімнатами [2, с. 55]. Активно забудовувався
район Яровиці як житловий у післявоєнні роки. В наш час проблему дефіциту наділів під житлову забудову в місті
вирішують шляхом зведення житла на землях колишніх заводів, складів, непрацюючих підприємств. Даний процес
характерний і в межах вулиць Винниченка та Франка.
Було уточнено фактори і їх вплив на наявність і рівень просторових трансформацій міського середовища:
1. Економічна активність населення проявляється у зміні призначення земель і будівель, появі суб’єктів
підприємницької діяльності, розміщених як у житлових багатоквартирних будинках, так і розташованих окремо
(МАФів). Економічна активність пов’язана із економічним розвитком регіону і структурою зайнятості населення.
2. Архітектура міста впливає на рівень трансформацій. По-перше, сховища в багатоквартирних будинках
можуть використовуватись для ведення підприємницької діяльності. В той же час переобладнання квартир для
зазначених цілей менш поширене, оскільки вимагає спеціальних дозволів і негативно сприймається мешканцями
сусідніх квартир.
3. Географічний фактор. На рівень просторових трансформацій впливає «кількість переглядів», тобто рівень
уваги населення до об’єкта. Вулиці, по яких рухається громадський транспорт, мають більший рівень просторових
трансформацій. Такі вулиці є важливими в адміністративному відношенні і для підприємницької діяльності.

4. Туристична привабливість спричинює специфічні просторові трансформації. З одного боку, об’єкти туризму
зумовлюють появу і модернізацію характерних об’єктів (закладів громадського харчування, готелів). Водночас
розвиток інфраструктури підвищує цінність туристичних об’єктів.
Загальні риси трансформацій міського простору Луцька є наступними:
1. Заміна промислової забудови житловою. Внаслідок зміни економічної моделі України під впливом трьох
загальносвітових тенденцій (глобалізації, постіндустріалізації, інтенсифікації виробництва) відбуваються деякі зміни
в структурі регіональних підприємств. Частина підприємств, орієнтованих на місцевого (національного) споживача,
не витримують конкуренції. Їх територія переходить під житлову забудову. Частина підприємств, переважно
виробничої сфери змінюють профіль діяльності.
2. Переміщення підприємств з центральних районів міста на периферію. Частина підприємств виходять на
загальносвітовий ринок і нарощує виробництво. З метою здешевлення головні виробничі потужності розмішують на
периферії міста або у містах-супутниках.
3. Котеджне і багатоквартирне будівництво, як на землях с/г призначення, так і на місці промислових
підприємств. Урбанізація – розростання міста, хоч і не так інтенсивно, як і у великих містах. Наявне нелегальне
будівництво, хоч і в невеликому масштабі.
4. Поява об’єктів підприємницької діяльності в межах житлової і промислової забудови. Переважно заклади
торгівлі, громадське харчування і послуги – невиробничої сфери.
Для виявлення громадської думки мешканців міста Луцьк щодо сучасної ситуації та подальшого розвитку об’єктів
міського простору використано метод соціологічного опитування місцевого населення в межах тестової ділянки на
відповідних точках опитування: 1 – біля ТЦ «Буратіно»; 2 – поблизу дитячого садка та бібліотеки; 3 – поблизу
середньої школи №4. Відповідно друга частина – індустріальна зона Яровиця з однією тестовою точкою – в
приватному секторі поблизу індустріальної зони Яровиця.
Під час соціологічного дослідження було опитано 40 респондентів, з них 40% чоловіки та 60% жінок. 80%
опитаних чоловіків віком до 30 років, один чоловік – старше 50 років. Вікова структура опитаних жінок наступна: 48%
- жіноче населення до 30 років, 28% - жінки віком від 31 – 50 років, та 24% - жінки старше 51 року. В результаті серед
опитаних респондентів, а саме 82,5%, переважали особи працездатного віку. Більша половина респондентів мають
вищу освіту, більше 40% опитаних – повну середню освіту. При чому, 40% опитаних чоловіків отримали вищу освіту,
а 60% - повну середню освіту. Серед жінок ситуація мала протилежний характер: 60% опитаних жінок з вищою
освітою, 36% - повною середньою освітою. В соціальному відношенні 60% опитаного чоловічого населення були
працівниками за наймом у сфері послуг, більше чверті опитаних чоловіків – студенти, і лише двоє – керівники в
органах управління та сфері послуг. 32% опитаних жінок – працівники за наймом у сфері послуг, 20% - студенток,
лише одна жінка займала посаду керівника у промисловому секторі. У 55% опитаних респондентів щомісячний дохід
складає в межах від 1500 до 3000 грн. (наймані працівники в переважній більшості в сфері послуг), 10% - від 3000 до
5000 грн. (керівники та наймані працівники в промисловості), 7,5% - від 5000 до 10 000 грн. (керівники в фірмах із
іноземними інвестиціями), решта респондентів – менше 1500 грн. (студенти та непрацюючі пенсіонери). 25%
опитаних респондентів мають автомобіль, у гендерному відношенні 33% опитаних чоловіків та 20% опитаних жінок.
Задані респондентам запитання стосувалися трансформаційних процесів міського простору в місті, тобто в м.
Луцьк. Результати проведеного дослідження мають наступний вигляд:
•
за останні 10-ть років посилилася житлова функція району постійного місця проживання респондентів. В
той час як промислова, транспортна, освітня, наукова та культурна функції залишилися без змін. Щодо
значення району як центру відпочинку та розваг думки респондентів розійшлися – 50% вважають, що за
останні роки дана функція посилилася, а 40% - залишилася без змін. Доступність до закладів торгівлі та
місць відпочинку, розваг, спілкування покращується. Для більшості респондентів доступність до закладів
освіти та медицини, якість надання комунальних послуг міста не змінилася. Запитання щодо якості
надання комунальних послуг житла думки респондентів розділилися: 37,5% - якість надання послуг не
змінилася, для 20% - скоріше погіршується, 25% - покращується, 15% - погіршується.
•
50% респондентів скоріше задоволені змінами міського території у районі їхнього постійного місця
проживання, 25% - скоріше не задоволені, не задоволені лише 10% опитаних, задоволені – 15%;
•
на основі відповідей респондентів в майбутньому варто посилити житлову, культурну функції та місця
розваг та відпочинку;
•
половина опитаних респондентів вважає, що в найближчому майбутньому стан комфортності міської
території їхнього місця постійного проживання суттєво не зміниться, лише 5% опитаних вважають, що
стан комфортності міської території зазнає негативних змін, решта опитаних респондентів є оптимістами і
вірить у покращення стану комфортності;
•
сформувалася 5-ка змін міського середовища, яка викликає найбільше не сприйняття і спонукає до
протидії – незаконна забудова, житлове будівництво без врахування основних потреб населення,
зменшення площ зелених насаджень, збільшення транспортних засобів, будівництво екологічно
небезпечних об’єктів. Тобто основні зміни стосуються будівельних та екологічних питань;
•
за умови порушення прав при перетворенні міського середовища у місці проживання респонденти готові
до наступних дій: скаржитимуться до органів влади, сприятимуть розголосу та збуренню громадської
думки та підтримуватимуть акції громадської непокори.
В результаті проведеного аналізу території частини Центрального району м. Луцьк на предмет трансформацій
міського простору за допомогою історичного, картографічного та соціологічного методів дослідження встановлено
(рис. 1):
на тестовій ділянці в межах проспекту Волі, вулиць Винниченка та частина Степана Бандери (в радіусі
головного корпусу Східноєвропейського університету імені Лесі Українки) спостерігається доповнення
житлових функцій веденням бізнесу, тобто відкриття закладів торгівлі та сфери послуг населення;
на землях закритих підприємств (вулиця Франка між 34 та 44 будинками) промислова функція міста

замінюється на житлову;
переважно житловою залишається територія в межах вулиць Франка, Шопена, Сенатора, Коперника,
Степана Бандери, Ярощука, Потапова, Бойка, Будівельників. При чому житлові будинки побудова в
радянські часи;
заводи та підприємства в межах виділеної тестової ділянки Яровиця є ветхими, територія навколо в
аварійному стані, за винятком пивного заводу.

-

Рис. 1. Функціональні зміни міського простору в межах тестової ділянки м. Луцька
Висновки
На основі проведеного історичного та картографічного аналізів спостерігаємо в межах тестової ділянки м. Луцька
наступних процесів перетворення міського простору: в межах житлових будинків на території центральних вулиць
(проспект Волі та вулиця Винниченка) зосередження об’єктів сфери послуг та торгівлі; промислове значення
території замінюється на житлове; межі міста розростаються, забудова ущільнюється. Разом з тим опитані
респонденти вважають, що в майбутньому разом з культурною функцією та розширення зон відпончинку варто
посилити житлову функції району. Відсоток незадоволених змінами міського простору складає лише 10%. І бачимо,
що лучани є свідомими громадянинами, в разі порушення їхніх прав при перетворенні міського простору будуть
вдаватися до відповідних дій. Тож місто зазнає функціоналних змін міського простору характерних для міст
пострадянського часу.
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