
Самостійна	робота	для	студентів	групи	АР‐304	
з	дисципліни	«Планування	та	благоустрій	населених	місць»	

	
викладач	Бондарева	Т.Д.	

	
	

Тема	:	«Озеленення	територій»	

Робота виконується у вигляді реферату. 
В роботі обов’язково повинен бути план об’єкту ,вказані особливості 

планувальної структури  парку, основні види зелених насаджень, споруди . 
Кожна робота буде мати свої відмінності в залежності від призначення парку. 

Роботу слід надсилати на електронну пошту  
d.tatabond@gmail.com. 

Останній термін надіслання роботи до10 годин ранку 
16 квітня. 

Роботи надіслані пізніше зазначеного сроку оцінку «відмінно» не 
отримують. 
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ЛЕКЦІЯ 
 

ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ 
 

Озеленені території - це існуючі масиви посадок дерев та кущів, газонні 
поверхні, квітково-декоративне оздоблення, які виконують санітарно-
гігієнічну, містобудівну, функціональну та естетичну роль у процесі 
функціонування поселень. 

 
Комплексна зелена зона — це єдина система озеленених територій, яка є 

важливим елементом планувальної структури поселення 
 
 
Озеленені території комплексної зеленої зони поділяються: на  

міські, які знаходяться в межах міської забудови,  
 
  
позаміські, розташовані як за межами міської забудови, так і за 
адміністративними межами міста. Залежно від функціонального призначення 
та на підставі ДБН Б.2.2-12:2019озеленені території поділяються на території 
загального, обмеженого користування та спеціального призначення (табл). 
 
Структурними елементами комплексної зеленої зони міста є:     

1)парки(міські, дитячі, спортивні, меморіальні тощо), 
2)зоологічні та ботанічні сади, 
3)сквери та бульвари,  
4)озеленені ділянки на території житлової забудови закладів обслуговування, 
вздовж пішохідно- транспортних мереж,  
5)озеленення санітарно- захисних та охоронних зон                                                      
 

. 
Формування	комплексної	зеленої	зони	міста,	її	завершеність,	наявність	чи	
відсутність	деяких	структу‐	рових	елементів	залежить	в	першу	чергу	від	
природної	першооснови,	особливостей	історичного	розвитку	і	розміру	
міста	
	
У великих, значних і найзначніших містах, як правило, формується міська 

система озеленення з повним складом структурних елементів;  
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 У середніх і малих містах можуть бути відсутні деякі структурні елементи. 
При цьому існуючі озеленені території виконують декілька функцій, 
розширюють свої можливості Щодо обслуговування населення. У малих 
містах, які мають розвинуті планувальні зв’язки з природним оточенням, 
формуються спрощені одно- або двощаблеві системи озеленення. 
 
 
Рівень озеленення в межах міської забудови складає від 40 % до 50 %\  
 
 
 Рівень озеленення територій міст, в яких розміщені теплоелектроцентралі, 
котельні, підприємства І санітарного класу, може бути збільшений на 15 %. 
	
	
	

	
	

	
	
Схема	організації	зеленої	зони	приморського	міста	
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Схема	організації	зеленої	зони	приречного	міста	та	материкового	міста	у		
маловодних	районах.	
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																																			Система		озеленення	міста	
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Залежно	від	природних	умов	площа	озеленених	територій	загального	
користування	в	розрахунку	на	1	жителя	України	
	
	
	
	

Озеленені 
території 

Групи 
поселень 

Площа озеленених територій, м2/чол. 

Полісся, 
Прикарпаття, 
Закарпаття 

Лісостеп
Центральний 
та Південний 

степ 

Південний 
Берег Криму  

Загально 
міські 

Найзначніші, 
значні міста 

10 11 12 15 

середні міста 7 8 9 11 

малі міста 8 10 12 15 

сільські 
поселення 

12 13 14 17 

Житлових 
районів 

Значні, великі міста 6 6 7 8 

середні міста 6 6 7 8 

	
У містах з промисловими підприємствами І та II класу шкідливості, з 
наявністю радіаційного та хімічного забруднення місцевості нормативні 
показники площі загальноміських озеленених територій загального 
користування можуть бути збільшені на 15-20 %; у містах - великих 
залізничних вузлах - на 5-10 %. 
 
У середніх, малих містах і сільських поселеннях, розташованих в оточенні 

існуючих лісів, у прибережних зонах великих річок і водойм площа 
озеленених територій загального користування може бути зменшена до 20 %. 
Для створення найкращих мікрокліматичних і естетичних умов на 

озеленених територіях загального користування з використанням різного типу 
посадок (густих, розріджених, галявин тощо) допустима місткість території 
(кількість одночасних відвідувачів) приймається згідно з узагальненими 
показниками, чол./га 
	
	

‐міські	парки	‐100	
‐парки	зон	тривалого	відпочинку	‐70	
‐курортні	парки‐50	
‐парки	зон	тимчасового	відпочинку‐20	
‐лісо‐,луго‐,гідропарки‐10	
‐ліси	‐1‐3	
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При кількості одночасних відвідувачів 10-50 осіб/га на озеленених територіях 
передбачається організація пішохідних доріг та алей; при кількості 
одночасних відвідувачів більше 50 чол./га вживаються заходи щодо 
перетворення лісового ландшафту у парковий. 

Орієнтовна кількість посадочного матеріалу на одиницю площі 
визначається з урахуванням природних умов, породного складу, функції і 
місця озелененої території у структурі міста. 
 

                                             Таблиця  
 

Посадочний 
матеріал 

Од. 
вим. 

Природні зони України 

Полісся 

Прикар 
паття, 
Закар 
паття 

Лісостеп
Централь

ний 
степ 

Південний 
степ 

Південний 
берег 
Криму 

Парки загальноміські 

Дерева шт. 300 350 340 350 350 360 

Кущі - 650 700 750 800 800 750 

Квітники м2 80 90 100 120 130 150 

Житлові території 

Дерева шт. 310 330 350 380 400 380 

Кущі - 650 700 750 800 850 800
Квітники м2 65 70 80 85 90 100 

Сквери 

Дерева шт. 250 270 300 310 330 300 

Кущі - 1000 1100 1150 1200 1300 1200 

Квітники м2 100 125 150 175 185 200 

Бульвари 

Дерева шт. 300 350 380 400 400 400 

Кущі - 1500 2700 3000 3200 3300 3200 

Квітники м2 120 130 150 170 180 200 
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                 ПАРКИ,САДИ,СКВЕРИ,БУЛЬВАРИ 
 
Парки, сади, сквери, бульвари належать до категорії озеленених територій 

загального користування. 
За містобудівними та функціональними ознаками міські парки поділяються 

на дві основні групи: багатофункціональні та спеціалізовані. 
До багатофункціональних парків належать: загальноміські та районні парки 
масового відпочинку (рис. 5.2, 5.3); до спеціалізованих - загальноміські та 
районні парки: спортивні, дитячі, меморіальні, виставочні, активного 
відпочинку та розваг, прогулянок тощо. 
 
Багатофункціональні парки Загальноміські парки культури і відпочинку 

залежно від розміщення у структурі міста, архітектурно-планувальної 
організації забезпечують найкращі умови для розвитку багатьох видів 
відпочинку, проведення масових громадських, культурних, спортивних та 
інших заходів. 
У малих містах, селищах міського типу та сільських поселеннях центральні 

парки масового відпочинку розміщуються у єдиному комплексі із 
загальноміськими установами культури та відпочинку. У курортних містах 
загальноміські парки організуються з урахуванням необхідності 
обслуговування як постійного, так і тимчасового населення (відпочиваючих). 
 
 
 

 
              Планувальна схема центрального міського парку 
1-вхід у парк,2-декоративні водойми,3-фонтан,4-павільон виставки квітів 
5-кафе,6літній кінотеатр,7-розарій,8-дттяче містечко,9-господарський двір 
10-стоянка автомобілів 
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Мінімальні розміри парків різних функціональних типів визначаються 
з урахуванням норм площі на одного відвідувача 
 
 

Типи 
парків 

Площа 
на 
від 
віду 
вача, 
м2 

Міні 
маль 
на 

площа, 
га 

Розмі 
щення 
об’єктів 

Серед 
ній 

радіус 
доступ 
ності, 
км

Термін 
доступності 

, 
хв. 

Загальноміські парки 
культури та 
відпочинку 

50-60 15-20 У сель- 
бищній зоні 

міста

5,0 20 на транспорті 

Районні 
парки 

40-50 10 
У межах 
плану-

вального, 
адмініс-

тративного 
району

2,0 10 на транспорті 

Спеціалі 
зовані 
парки 

50-80 3 Усель бищній 
зоні міста 

Не номується 
У межах 30 на транс-

порті
Сади 

житлових 
районів 

40 3 Те саме 1.5 15-20 для пішоходів 

Спеціалізовані сади 

30-40 
1 

N 

Не номується 

- 

Сквери - 0,5 У міській 
забудові

Те саме - 

Бульвари  Ширина 
не менше 

18 м 

На головних 
вулицях та 
набережних

  

 
 
 
При проектуванні парків враховуються їх функції, наявність об’єктів 

культурного обслуговування, міські народні традиції, природно-кліматичні та 
ландшафтні умови, особливості аматорських занять населення міста чи 
району. 
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а — меморіальний парк: 1 — головний вхід; 2 — додаткові входи; З - зона 
поховань; 4 - обеліск з вогнем Слави; 5 — видові тераси; 6 ~ туалети; 
б ~ курортний парк у Ялті: 1 ~ готель “Ялта ”; 2 - готель “Масандра ”; 3 — 
кафе; 4 - стоянки автомобілів; 5 — входи в парк; б - основні композиційні 
вузли; 7 - приморська дорога; 8 — пляжна зона 
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Приклад районного парку разом з громадським центром у новому районі 
міста. 
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 Функціональне зонування паркових територій здійснюється з 
урахуванням: 
-   розміщення основних обслуговуючих споруд в одному або в декількох 
вузлах з використанням більшої частини території для формування 
природного ландшафту; 
-  інтеграції парку з прилеглою міською територією; 
-  функціонально-ландшафтної спеціалізації з розвитком одних або двох 
провідних функцій. 
При формуванні планувальної структури парку беруться до уваги 

особливості кожної функціональної зони: 
-  ділянки, призначені для проведення масових заходів, доцільно 
розміщувати недалеко від головного або допоміжного входів; їх благоустрій 
повинен враховувати перебування великої кількості відвідувачів; 
-  у зоні розміщення споруд культурного призначення передбачається 
високий рівень благоустрою; у фізкультурно-оздоровчій зоні, крім споруд 
спортивного призначення, повинні бути передбачені пристрої для масових 
повсякденних занять оздоровчою гімнастикою у природному середовищі; 
—  для зони пасивного тихого відпочинку належать найбільш живописні 
ділянки ландшафту з виразним рельєфом, водоймами, насадженнями цінних 
дерев та кущів; 

—  зона дитячого відпочинку розміщується ізольовано відокремлюється від 
основної частини парку захисними посадками, обладнується пристроями для 
різних розваг; 

—  для господарської зони вибираються ділянки на периферії паркової території 
з організацією обов’язкового виїзду на прилеглі вулиці. 
Ширина алей і прогулянкових доріжок приймається у межах 3-10 м - у 

зонах проведення масових заходів і 1,5-5 м - у зоні пасивного тихого 
відпочинку. 
Головний вхід до парку вирішується як один із важливих композиційних 

його вузлів. У зоні головного входу (а також біля допоміжних) 
передбачаються зупинки міського транспорту і стоянки автомобілів. 

У парках площею 200-300 га доцільна організація паркового транспорту з 
забезпеченням охорони навколишнього природного середовища. 
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                                                     Приклад паку міста Ковель. 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПАРКИ 
 

   До групи спеціалізованих парків належать: 1)дитячі, 2)спортивні, 
3)розважальні (парки атракціонів),4) меморіальні,5) виставочні, 
6) етнографічні,7) зоологічні, 8)ботанічні сади (парки), 9)дендропарки, 
10) парки-пам’ятки 

 
Дитячі парки призначені для організації розваг, спорту, культур 

природному середовищі. Паркові території для дітей можуть організовуватись 
як самостійні міські об’єкти, входити до складу багатофункціональних парків 
у виді окремих функціональних зон, розміщатись у комплексі з будинками 
творчої роботи з молоддю. 
У малих та середніх містах зони розваг для дітей доцільно включати у 

єдиний комплекс центрального парку відпочинку. У великих, значних і 
найзначніших містах, як правило, створюються багатофункціональні та 
спеціалізовані дитячі парки та сади міського та районного значення. 
Особливістю дитячих парків та майданчиків розваг є те, що вони повинні 

розміщуватись у системі житлових районів із забезпеченням пішохідної 
доступності, тому їх мережа може будуватись на основі невеликих об’єктів 
районного значення, рівномірно розташованих у межах міста. Дитячі парки 
загальноміського значення розміщуються у містах із забезпеченням 30-хви- 
линної транспортної доступності. 
Функціональне зонування території дитячих парків залежить від їх площі, 

яка знаходиться у межах від 3 до 20 га.	
Проектування	парків	здійснюється	залежно	від	питомої	ваги	відвідувань	
їх	дитячим	населенням,	яка	складає	для	загальноміських	парків	—	20,	а	
для	районних	‐	30	%. 
Показники допустимого навантаження на територію дитячих парків 

складають - 60-100 чол./га. 
Орієнтовний баланс території дитячого парку визначається за даними 

Функціональні зони 
Площа 
зони, 

%

Норма площі, 
м2/чол. 

Майданчики для розваг 20 15-18 

Спортивні майданчики 10 3 

Закриті споруди 5 2 

Дороги, алеї 5 3 

Г азони 25 20 
Дерева, кущі 35 14 

 100 60 
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У парках площею від 100 га і більше можуть передбачатись комплекси споруд 
культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої, природознавчої роботи, розваг, 
прогулянок та відпочинку у природному оточенні 
 
На території дитячих парків можуть розміщуватись автомістечка для розваг 

та вивчення правил дорожнього руху, дитячі залізниці, зоологічні кутки, а 
також передбачатись майданчики для проведення урочистостей. 
Функціональні споруди розміщуються і використовуються дітьми залежно 

від їх віку. 
 

 

 
Суми дитячий парк «Сказка» 
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Концепція дитячого парку .План 
м. Іжевськ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗ

Таблиця 5.9

	

	

 

 
 

 
 
 

Візуалізація проєкту дитячого парку 
м.Іжевськ 

 
 
 



РОЗ

Таблиця 5.9

	

	

 
 

 
 

Фрагмент проекту дитячого парку  
м.Іжевськ 

 
Спортивні парки призначені для розміщення комплексів спортивних та 

фізкультурно-оздоровчих споруд і пристроїв, а також організації відпочинку 
відвідувачів у благоустроєному природному середовищі. 
При створенні загальноміських спортивних парків обов’язковим є 

організація маршрутів та зупинок громадського транспорту, стоянок 
автомобілів, пішохідних доріг для забезпечення швидкої евакуації відвідувачів 
після завершення масових спортивних заходів. У складі таких парків доцільне 
багатоцільове використання спортивних споруд, створення фізкультурно- 
оздоровчих комплексів, майданчиків здоров’я для забезпечення масових 
відвідувань населенням. Тому найбільш раціональним є створення мережі 
невеликих спортивних парків районного значення у зонах пішохідної 
доступності населення для проведення самодіяльних фізкультурно-оздоровчих 
занять. 
Основні функціональні елементи спортивного парку такі: спортивне ядро з 

футбольним полем, майданчики для спортивних ігор, закриті спортивні 
споруди, місця відпочинку у природному середовищі. 
Площа спортивного парку визначається з урахуванням пропускної 

спроможності основних спортивних споруд, радіус обслуговування складає 
0,5-2,0 км при транспортній доступності у межах 20-30 хв. 
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Албанія.	м.Корча	.Концепція	спортивного	парку	
	

	

	
Модель	микрорайонного	физкультурно‐спортивного	парка	(Польша):	1	
—	спортивний	павильон;	2	—	будівля	адміністрації;	3	—	кегельбан;	4	—	

тренувально‐розважальні	снаряди	(прилади)	
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Народно‐спортивний	парк	в	Рихимяки	(Фінляндія):	1	—	спортивне	ядро;	
2	—	футбольне	поле;	3	—	літній	майданчик;	4	—майданчик	з	терасами	
для	глядачів	5	—	тенісні	корти;	6	—	купальний	комплекс;	7	—	криті	

спортивні	зали;	8	—	природній	парк;	9	—	автостоянки	

	
Спортивний парк в Трамбле, приміська зона Парижа: 1 — головний вхід; 2 — 

дитячий сад; 3 — клуб; 4 — центр водного спорту; 5 — каток; 6 — 
баскетбольні та волейбольні майданчики; 7 — теннисні корты; 8 — тир для 
стрелків з лука; 9 —майданчики для  ізди вехи; 10 — центр атлетики; 11 — 

сектор відпочинку та вільних ігор. 
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Парки атракціонів призначені для розміщення споруд для розваг та місць 
відпочинку населення у природному середовищі. Споруди для розваг 
розподіляються на такі групи: споруди для катання - гойдалки, каруселі, 
катальні гірки; видовищні імітаційні споруди; споруди для розваг - гральні 
автомати; споруди для організації мобільних розваг — монорельс, американ-
ські гірки, підводні човни тощо. 
 
Паркові атракціони залежно від чисельності відвідувачів'поділяються на    

малі — 5-20 чол.; середні — 20-50 чол.; великі — понад 50 чол. 
 
Залежно від специфіки атракціонів частина їх може бути безпосередньо не 

пов’язана з парковою територією - стрілецькі тири, гральні автомати, а інші, 
наприклад, американські гірки, потребують значних територій і 
розміщуються, як правило, у великих парках розваг. 

                        Атракціони різнохарактерні за розмірами та формами, тому при їх 
розміщенні необхідно уникати стильового різноманіття, знаходити оптимальні 
рівні їх концентрації, обгрунтовано розміщувати великі атраціони 
 

. 
Великі атракціонні споруди неприпустимо розміщувати на території 
історичних, меморіальних, виставочних та інших спеціалізованих парків. 
Норма території парків атракціонів на 1 відвідувача приймається у 

межах 65 м2, допустима кількість одночасних відвідувачів - 150 чол./га. 
При площі парків 15-20 га їх загальна рекреаційна ємкість складає 2,3-7,5 
тис. чол.; площі 50-100 га - 7,5-15 тис. чол. 
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                         Схема самого великого парку атракціонів у Європі «Порт Авентура» 
розташованого біля Барселони 

 
 

                        Планувальна структура парків формується у відповідності з програмою 
знайомств з усіма атракціонами, на підставі чого проводиться функціональне 
зонування території з виділенням секторів - загального, спеціальних видів 
розваг, пасивного відпочинку. Всі атракціони, зони відпочинку та розваг 
з’єднуються пішохідними дорогами в єдину систему 
 

 

Меморіальні парки призначені для організації благоустрою місць 
пам’ятних історичних подій, садиб видатних діячів культури, науки, історії 
для тимчасового пізнавального відпочинку населення. 
При проектуванні меморіальних парків важливим є збереження рис і 
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особливостей пам’ятного місця, доцільною є музеєфікація збереження 
просторового вирішення меморіалу як єдиного архітектурного та ланд-
шафтного комплексу. 
Меморіальний парк може вільно розміщуватись у структурі міста 

незалежно від конкретних історично важливих територій. 
Головна функціональна зона парку — меморіально- експозиційна, якій 

відводиться 40-50 % території. Архітектурно-планувальна організація 
експозиційної зони вирішується на підставі використання існуючих цінних 
об’єктів та природних умов. Біля основних експозиційних елементів 
розміщуються входи в парк, які домінують у його загальній просторовій 
композиції. Основні маршрути відвідувачів передбачаються на зразок му-
зейних; їх напрямки повинні відповідати вимогам групових та одиночних 
відвідувань за замкнутою, кільцевою, лінійною та вільною схемами 
організації. 

                          Центральна меморіально-експозиційна зона, як правило, вирішується у 
регулярних (класичних) формах планування; периферійні рекреаційні зони - з 
більш вільним використанням ландшафту. 
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Проєкт реконструкції парку «Перемога» у Полтаві 

 
 

Виставочні парки призначені для експозиції творів образотворчого, 
декоративно-прикладного, садово- паркового мистецтва, досягнень науки та 
техніки, для короткочасного відпочинку відвідувачів. 

Розташування виставочних парків передбачається у центральних районах 
міста, у центрах планувальних 
або адміністративних районів, на міських та позамісь-ких рекреаційних 
територіях. 

Планувальна структура парку базується на вимогах експозиції площі 
парку з урахуванням природних та містобудівних умов. 

Площа виставочного парку складає в середньому від 5-15 до 50 га; 
розрахунковий період перебування відвідувачів — від 1 до 3-4 год. 

При проектуванні виставочних парків приймаються такі розрахункові 
показники: норма території на 1 відвідувача - 50-60 м2; допустима кількість 
одночасних відвідувачів - 150-180 чол. на 1 га площі; загальна рекреаційна 
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ємкість парку площею 5-15 га складає 0,9-2,7 тис. чол.; площею 15-50 га - 
2,7-9,0 тис. чол. 

При функціональному зонуванні території виставочного парку 
приймаються такі співвідношення зон: 
 1)	експозиційна — 40-60; 
 2) музейної та науково-ме-тодичної роботи - 10-20; 
 3)відпочинку та рекреаційного обслуговування — 15-30;  
 4)адміністративно-господарсь-ка — 2-10. 
 

 

 

 

																																				План	ВДНГ	в	Києві	1958	року	
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Схема	розташування	об’єктів	на	ВДНГ	
	
	

																										Етнографічні	парки	призначені	для	збереження	існуючих	або	зібраних	
в	одній	зоні	цінних	характерних	споруд	народної	архітектури	та	побуту.	
Такі	парки	забезпечують	не	тільки	охорону	цінних	об’єктів,	але	
виконують	і	музейні	функції,	створюють	умови	для	ознайомлення	з	
народними	традиціями,	предметами	народного	побуту	тощо.	
	

																											Єтнографічні	парки	розміщуються	як	у	межах	міста,	так	і	у	приміських	
зонах	та	на	міжселищних	територіях.	Залежно	від	відстані	до	парку	
термін	відвідування	ста¬новить	від	1‐2	год.	до	2‐3	діб.	
	

																													Для	запеспечення	тривалого	перебування	і	відпо‐чинку	відвідувачів	у	
межах	етнографічних	парків	або	на	суміжних	територіях	
передбачаються	мотелі,	кемпінги,	готелі	з	об’єктами	побутового	та	
культурного	обслуговування.	
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																													При	розміщенні	етнографічних	парків	необхідне	наближення	їх	до	
транспортних	вузлів	та	магістралей.	Транспортна	доступність	парку	
повинна	складати	від	1‐1,5	до	3‐4	год.,	а	площа	території	‐	від	15	до	100	
га	і	більше.	

																												При	проєктуванні	етнографічних	парків	прийма‐ються	такі	
розрахункові	показники:	норма	території	на	1	відвідувача	‐	100‐115	м2;	
допустима	кількість	одно‐часних	відвідувачів	‐	80	чол./га;	загальна	
рекреаційна	ємкість	парку	площею	50‐100	га	—	0,4‐0,8	тис.	чол.,	
більше	100	га	‐	0,8‐1,2	тис.	чол.	

																												Співвідношення	функціональних	зон	етнографічного	парку	складає,	%:	
1)експозиційна	‐	40‐70;	
2)	науково‐	методичної	роботи	—	2‐5;		
3)об’єктів	обслуговування	‐	10‐20;	відпочинку	10‐20;	
4)	адміністративно‐господар¬ська	—	3‐10.	
	

а																													Ландшафт	етнографічних	парків	створюється	в	формах,	близьких	до	
природних,	архітектура	споруд	підпорядковується	загальному	і	стор	и	ко‐
культурному	стилю	парку.	
	
	

	
Пирогово.Музей	архітектури	та	побуту.	Київ.	
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																										Зоологічні	парки	(сади)	призначені	для	організації	екологічної	освітньо‐
виховної	роботи,	створення	екс‐позицій	рідкісних,	екзотичних	та	
місцевих	видів	тва‐рин,	збереження	їх	генофонду,	вивчення	дикої	фауни	
та	розробки	наукових	основ	її	розведення	у	неволі.	
	

																											На	територіїї	зоологічних	парків	(садів)	виділяються	функціональні	
зони,	співвідношення	яких	приймаєть¬ся,	%:	експозиційна	—	50‐80;	
науково‐дослідницької	роботи	—	5‐10;	рекреаційна	із	спорудами	
обслугову‐вання	відвідувачів	‐	25‐40;	господарського	призначення	—	2‐
10.	

																												Площа	зоопарків	становить	від	1‐20	до	1000	га,	а	транспортна	
доступність	залежно	від	розташування	—	від	30	хв.	до	1,0‐1,5	год.	

																														При	проєктуванні	зоологічних	парків	приймаються	такі	розрахункові	
показники:	норма	території	на	1	відвідувача	‐	80	м2;	допустима	кількість	
одночасних	відвідувачів	—	100‐110	чол./га;	загальна	рекреаційна	
ємкість	парку	площею	до	100	га	‐	5,0‐11,0	тис.	чол.;	більше	100	га	—	
11,0‐15,0	тис.	чол.	

																											Архітектурно‐планувальна	організація	території	зоологічного	парку	
(саду)	базується	на	створенні	єди‐ної	функціональної	і	архітектурної	
композиції,	яка	за‐безпечує	раціональне	використання	території,	доціль‐
ної	експозиції	тварин	в	природному	середовищі.	
	

																											Ботанічні	сади	(парки)	призначені	для	збереження,	вивчення,	
акліматизації,	розмноження	в	спеціально	створених	умовах	та	
ефективного	господарського	використання	рідкісних	і	типових	видів	
місцевої	та	світової	флори	шляхом	створення,	поповнення	та	збереження	
ботанічних	колекцій,	ведення	наукової,	навчальної	і	освітньої	роботи.	
Ботанічні	сади	(парки)	розташовуються	на	землях,	які	вилучаються	з	
господарського	використання.	

																										Для	забезпечення	необхідного	режиму	охорони	та	ефективного	
використання	території	в	межах	ботанічного	саду	(парку)	виділяються	
зони:	експозиційна,	наукова,	заповідна,	адміністративно‐господарська.	

																													За	розмірами	ботанічні	сади	(парки)	поділяються	на:		
1)малі	‐	до	30	га;		
2)середні	‐	30‐100	га;		
3)великі	‐	100‐300	га		
4)	надвеликі	—	більше	300	га.	

																													Створюються	ботанічні	сади	(парки)	у	містах	‐	центрах	науки	та	освіти,	
промислових	центрах,	курортних	районах,	а	також	у	специфічних	
природних	умовах.	
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																										Архітектурно‐ландшафтне	середовище	формується	з	урахуванням	
природних	та	містобудівних		умов.	
	
	
	

САДИ,	СКВЕРИ,	БУЛЬВАРИ	
	

																																Міськи	сади—	це	структурні	елементи	системи	озе‐ленення	міських	і	
сільських	поселень,	які	виконують	санітарно‐гігієнічні,	рекреаційні,	
архітектурно‐плану‐вальні	функції	(рис.	5.5).	

																													Міські	сади	створюються	біля	громадських	і	культурно‐просвітніх	
закладів,	історичних	споруд	і	монументів	як	частина	міського	
архітектурного	ансамблю,	їх	територія	використовується	для	
тимчасового	відпочинку	населення,	організації	виставок,	декоративного	
оформлення	міського	середовища.	
Площа	міського	саду	складає	від	1,5‐2,0	до	10‐12	га.	Залежно	від	місця	
розташування	та	функціонального	призначення	на	території	міського	
саду	передбачають‐ся	елементи.	
	

	

Елементи території 
саду 

Територія, % 

у системі 
рекреації 
міста 

у системі 
культурно- 

просвітницького

при 
спорудах 
масових 

Зелені насадження 70 45 65 

Алеї та майданчики ЗО 40 ЗО 

Споруди, декоративні 
елементи 

1 15 4 

	
	

																											Для	міських	садів	вирішальне	значення	має	функціональний	та	
композиційний	їх	взаємозв’язок	з	міським	оточенням	та	архітектурними	
спорудами,	що	розташовані	в	їх	межах.	
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Ескізний	проєкт	міського	саду	
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Проект	реконструкції	міського	саду	в	історичній	забудові	міст	
	

	
																							Ескізний	проект	саду	біля	води	
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Сквери	—	це	невеликі	озеленені	ділянки	міста	(0,5‐2,0	га),	призначені	
для	короткочасного	відпочинку,	художньо‐декоративного	оформлення	
міських	майданів,	вулиць,	громадських	споруд,	монументів	та	ін.	

к																												За	функціональним	призначенням	сквери	поділяються	на	меморіальні,	
декоративні,	виставочні,	транзитні,	історико‐архітектурні,	ігрові	та	інші.	

																													Виразність	архітектурної	композиції	скверу	досягається	виділенням	
одного	з	елементів	ландшафту	‐	монумента,	фонтану,	водойм,	групи	
дерев	‐	як	головного	.	

																													Архітектурно‐планувальне	вирішення	скверу	виконується	залежно	від	
його	розташування,	функціонального	призначення,	міського	оточення,	
напрямків	руху	транспорту'	і	відвідувачів.	

	

	
	

Планувальна організація та благоустрій міських скверів: 
                      б — на транспортній мощі: 1 — транспортна площа: 2 ~ житлові будинки; 

в — біля монумента: 1 — житлові будинки; 2 — монумент 
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Ескізний проєкт скверу біля будівлі боулінгу 
 

 
Приклад благоустрою скверу 
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Приклади проєктів скверів 
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                         Бульвари - це озеленені пішохідні дороги для тран-зитного руху, 
тимчасового відпочинку та прогулянок. 

                         Залежно від містобудівних умов та типу бульвару його ширина може 
становити від 10 до 80 м. 
 

                           За планувальною організацією бульвари поділяються на: 
 1)бульвари з симетричним розміщенням головної пішохідної алеї; 
 2)бульвари з асиметричним розміщенням головної алеї; 
3) бульвари з вільним плануванням (при ширині більше 50 м). 
 

                        Розширені бульвари створюються вздовж міських магістралей з інтенсивним 
рухом для захисту житлової забудови від шуму, з використанням 
шумозахисних природних і штучних споруд, а також створенням щільних 
групових посадок дерев та чагарників з обмеженням кількості майданчиків 
відпочинку  

                           При ширині бульвару 50-80 м на озеленених ділянках створюються 
майданчики для відпочинку дорослих та для розваг дітей, розмішуються 
декоративні елементи, водні пристрої, квітники, кіоски, невеликі літні кафе та 
інші споруди супутнього обслуговуванн 
 

 

 
 

 

Планувальна організація, благоустрій та озеленення бульварів: 
а - у житловій забудові з асиметричним розташуванням головної алеї: 1 - громадський центр; 2 - 

житлові будинки; 3 — майданчики відпочинку; б - ізольованої території з асиметричним 
розміщенням центральної алеї: 1 - житлові будинки; 2 -майданчики відпочинку 
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Проєкт громадського центру та бульвару біля моря. 
 

 



Лекція 
 

Промислово-виробнича зона 

Міську планувальну структуру за видами її функціонального використання складають 
зони: селитебна, рекреаційна, промислова, комунально-складська, а також зона 
зовнішнього транспорту.  
 

Три останні, в свою чергу, складають виробничу зону міста, в яку може входити декілька 
промислових районів, промислових вузлів, окремих підприємств і науково-дослідних 
закладів з дослідно-експериментальними виробництвами, а також міські складські і 
транспортні споруди. 

Місто перш за все формується двома основними функціональними зонами - сельбищною і 
виробничою. Їх структурний взаємозв'язок у плануванні міста залежить від конкретних 
містобудівних і природно-кліматичних умов, а в старих містах - ще і від особливостей 
історичної спадщини - існуючої на даний час забудови. 

Промислово-виробнича зона - це функціонально-спеціалізована частина території 
міста, яку складають міські промислові райони. Вони, в свою чергу, включають об'єкти 
матеріального виробництва, комунального і енергетичного господарства, виробничої 
інфраструктури, науки та наукового обслуговування, підготовки кадрів та інші об'єкти 
невиробничої сфери, які обслуговують матеріальне та нематеріальне виробництво. 

Промислові райони міста формуються на основі кооперування підприємств, допоміжних і 
обслуговуючих об'єктів, інженерних споруд, а також зв'язаних з ними громадських і 
науково-дослідних центрів.	при	загальної	кількісті	робітників	30…40	тис.	і	площі	
території	відповідно	300…400	га	 Планувальна структура промислового району повинна 
бути взаємозв'язана із структурою всього міста В основі промислових районів 
виділяються промислові вузли, які, в свою чергу, теж формуються на базі об'єднання і 
кооперування підприємств, однорідних за галузевими і технологічними 
характеристиками, комплексному використанню транспортної й інженерної 
інфраструктур. Об'єднання промислових територій у промислові вузли і райони дає 
значний економічний, соціальний і містобудівний ефект, що відповідно виражається: 

у зниженні капіталовкладень на освоєння й експлуатацію території промислового району 
за рахунок інтенсифікації її використання, формування єдиної інженерної і транспортної 
інфраструктури усередині промислового району та у місті в цілому; 

у зниженні витрат часу населенням на трудові поїздки за рахунок формування надійних 
комунікаційних зв'язків між великими промисловими і сельбищними зонами; 

у можливості оптимального рішення структури транспортних комунікацій міста і 
промислового району; 

у забезпеченні композиційної єдності основних структурних елементів міста 

При відведенні територій для розміщення промислових зон на підставі загального 
функціональ- ного зонування міста слід враховувати цілий комплекс планувальних вимог.



 
 
- Схема детального планування промислової зони: 

1 — промислова забудова; 2 — житлова забудова; 3 — комунально-складська забудова; 4 
— санітарно-захисні зони 
 

 

— Просторова організація промислових зон і районів у межах великого міста. 
Принципова схема 

1 — територія загальноміського і міських центрів обслугову обслуговування; 
 2 — сельбищні території; 3 — озеленені території; 4 — промислові території; 5 — 
центральна зона міста; 6 — серединна зона міста; 7 — периферійна зона міста; 8 — 
межі промзони; 9 — межі промрайону; 10 — межі промвузла 

— Схеми розміщення промислових зон і районів у межах міського плану: а — формування 
локальних ссльбищно-промислових районів; б — формування централізованих промислових 
зон; в, г — формування комплексних сельбищно-виробничих зон; 1 —сельбищні території; 
2 - центри обслуговування; 3 - промислові території 



	

.Містобудівні	категорії	міських	промислових	районів:	1	‐	віддалені	від	сельбищних	
територій	на	відстань	1000	м	і	більше	–	перша	категорія;	2	–	розташовані	близько	до	
межі	сельбищних	територій	‐	на	відстані	50…1000	м	–	друга	категорія;	3	‐	
розташовані	в	межах	сельбищних	територій	‐	третя	категорія	

Основою	при	цьому	виступає	врахування	ефективності	зв'язків	промислової	зони	з	
сельбищною,	рекраційною	та	іншими	зонами	міста.	Іншими	вимогами	згідно	з	
будівельними	нормами	[1]	є	такі:	доля	території	саме	із	виробничими	функціями	
повинна	складати	не	менш	60…65%	загальної	території	зони;	виробничі	об'єкти	слід	
розміщувати	достатньо	компактно,	між	ними	не	повинно	бути	значних	
функціонально	чужорідних	утворень;	зона	повинна	бути	забезпечена	
транспортними	магістралями	загальноміського	значення,	для	зв'язків	її	із	іншими	
функціональними	зонами	міста.	Такі	магістралі	повинні	скласти	основу	
планувального	каркасу	міста;	при	розташуванні	промислових	зон	і	районів	треба	
керуватися	збалансованістю	місць	прикладання	праці	та	місць	мешкання.	При	цьому	
необхідно	формувати	взаємопов'язану	систему	обслуговування	працюючих	на	
підприємствах	та	інших	категорій	населення	житлових	районів,	які	прилягають	до	
промислової	зони;	для	повноціного	функцінування	зони	необхідно	забезпечити	
утворення	одного	чи	декількох	громадських	центрів	обслуговування,	які	роз	
ташовують	на	межах	із	сельбищними	територіями.	У	склад	громадського	центру	слід	
включати	заклади	як	ведучих	функцій	‐управлінськіх,	науково‐проектних,	
інформаційного	обслуговування,	так	і	супроводжуючих	‐	культурно‐побутового	
	обслуговування,	громадського	харчування,	пунктів	охорони	здоров'я	та	інше.	
	

	



Промисловий	вузол		‐це	комплексний	територіальний	елемент	промислового	району		
В	якого	є	планувальні	межі,	спільна		інженерно‐технічна	інфраструктура,допоміжні	
виробництва,	об’єкти	соціально‐побутового	обслуговування.	
Середні	параметри	промислового	вузла	становлять		10‐40‐підприємств,	
	площа	території	100‐200	г	кількість	робітників	20…30	тис.,		
(ЮТЗ‐Машпроєкт	при	полной	мощности	и	загрузке	21	тис	работников.ЧСЗ	при	работе	в	три	
смены	40	тыс	)		
	
Промислово‐комунальна	зона	(загальний	вигляд)

	

	
   Структура зонировання території промислового вузла та крупного підприємства:  
а — функціональне зонировання; 1 — зона основного виробництва:2 — зонадопоміжного 
виробництва; 3 -— зона складов и відкритих майданчиків; 4 — адміністративно-
громадська зона; 6 — дорожньо-транспортна мережа 1 — основна транспортна 
магістраль; 2 — автомобильна магістраль; 3 — автомобільний проїзд; 4 —залізниця ; в — 
людські та вантажні потоки; 1 —вантажний потік по залізниці; 2— то же, по 
автомобільним шляхам 3 — людський потік; г — соціально-побутове обслуговування; 1—
территорія поза зоною обслуговування.2 — зеленые насадження, 3 — адміністративно-
громадський ; 4 — подцентр; 5 — адміністративно-битовий корпус 



 
 

Індустриальний парк Нєвиномиска .Металургичний завод «СтавСталь» 
 

Територіальна група підприємств - це угрупування окремих підприємств (переважно 
легкої і харчової промисловості), а також середніх і невеликих підприємств 
машинобудування без розвинутої зовнішньої інженерно-технічної інфраструктури. 
Площа території таких груп у середньому становить 20-100 га. 

 
 
Визначальними при розміщенні промислових підприємств є санітарно-гігієнічні  
характеристики виробництва, які у значній мірі впливають на умови формування 
промислових районів і всієї структури міста. 

У залежності від умов здійснення технологічних процесів, характеру і кількості викидів 
виробничих шкідливостей в атмосферу, створення шуму і вібрацій, електромагнітних 
хвиль і радіочастот, ультразвуку й інших негативних впливів з урахуванням заходів по 
мінімізації таких шкідливостей промислові підприємства за санітарною характеристикою 
діючими санітарними нормами поділяють на п'ять класів.  
  До першого належать підприємства з найбільшими виробничими шкідливостями, до 
п'ятого — з виробництвами без викидів шкідливостей. Санітарними нормами для кожного 
вида виробництв (класу промислового підприємства за санітарною характеристикою) 
встановлюються розміри ширини санітарно-захисних зон - санітарних розривів. 
 
 



 
 Системи застройки території промислового підприємства:  
а — рядова панельно-квартальна; б — блочно-панельна квартальна; в — периметрально-
прямоугольна(на перших двох схемах показані з/д в’їзди до корпусів). 
 

Прект цеха для випічки хліба 

 



 

 
Проєкт ГРЕС 
 

 
Проект заводу для сортування сміття 



  Схема 
генерального плану літейного заводу: 
а — до блокування; б — після блокування; J — прохідні; 2 — корпус допоміжних цехів; 3 
— корпус дрібносерійного лиття; 4,5 — склади моделей; б — склад лісу; 7 — ацетиленова 
станція; 8 — скрапно-роздаточна база; 9 — копровий цех; 10 — склад світлих 
нафтопродуктів; 11 — склад вуглекислоти; 12 — склад будівельних матеріалів; 13 — 
склад вогнеупорів; 14 — голавний магазин; 15 — склад крепителей; 16 — склад масел и 
химікатів; 17 — компрессорная станція; 18 — склад песку; 19 — склад глини; 20 — 
галерея для кокса та вапняка; 21 — склад кокса; 22 — літейний цех сірого чугуна; 23 — 
літейний цех ковкого чугуну; 24 — водопровідна насосна станція с резервуарами; 25 — 
трансформаторна ; 26 — сталелітейний цех; 27—корпус кольорового лиття; 28 — обрубна 
корпуса кольорового литья; 29, 30 — склади готового лиття; 31—відкриті майданчики; 32 
— заводоуправління; 33 — автоматичні ваги 

 
       Завод запроектован у складі літейних цехів сірого та ковкого чугуна, сталеплавільного 
цеху, цеха дрібносерійного (ремонтного) лиття, ремонтно-инструментальних цехів та 
скрапорозділочного цеху с копровой установкой. Передбачено складське господарство яке 
включає склади готової продукції, чугуна, формовочних матеріалів, кокса, вогнеупорів, 
плакировочного піску, химікатів, масел, крепителей, вуглекислоти, нафтопродуктів, 
пиломатеріалів, матеріального складу Також запроектовані  об`єкти админістративно- 
битового и конторського призначення 
 



 
Проєкт заводу по переробці нафтопродуктів 

 

 

Санітарно-захисна зона – це територія між границею промисловоговузла 
чипідприємства і границею селитебной території. 
 
 Санітарний розрив - це відстань від джерела шкідливих викидів в атмосферу до границі 
селитебної території чи іншого підприємства.Прийнята санітарна класифікація 
підприємств передбачає обов'язкове дотримання санітарних розривів і санітарно-захисних 
зон, а також гранично припустимих концентрацій шкідливих викидів в атмосферу. 

Промислові райони в місті за архітектурно-планувальними умовами і особливостями 
чинників, що впливають на їх формування, серед яких найбільш суттєвими виступають 
санітарна шкідливість виробництв і вантажообіг підприємств, діючими нормами 
поділяються на три містобудівні категорії, для кожної з яких призначений свій 
функціонально-адекватний склад розташованих у районах підприємств  
 

Першу категорію складають підприємства, що виділяють виробничі шкідливості та 
потребують залізничного транспорту,а також значного об'єму вантажообороту 
автотранспорту. Вони також характеризуються особливими умовами виробництва: 
пожеженебезпечністю, вибухонебезпечністю, радіоактивністю. До такої категорії 
належать великі металургійні, хімічні   
 
                                                                                                            



нафтопереробні заводи, а також підприємства енергетичної галузі і ті, що зв'язані з 
гірничним видобутком корисних копалин, які створюють великі концентрації виробничих 
шкідливостей і негативно впливають на здоров'я і санітарно-гігієнічні умови життя 
населення. Їх розміщують на значному віддаленні від сельбищних територій.  
   Відстань від таких промрайонів до сельбищної території встановлюється в кожному 
окремому випадку у залежності від особливостей технології, ефективності уловлювання 
виробничих шкідливостей, вибухо- і пожеженебезпеки виробництва. Мінімальна 
відстань від сельбищних територій для підприємств першої категорії дорівнює 1000 
м, а в окремих випадках значної концентрації шкідливостей на таких підприємствах цю 
відстань збільшують до 10 км і навіть більше. 
 
 
 

 Другу категорію складають підприємства, які не виділяють шкідливих речовин, але 
потребують залізничних під'їзних шляхів, що передбачає необхідність їх розміщення у 
периферійній частині міста. До підприємств, які не виділяють виробничих шкідливостей і 
не потребують повної ізоляції від сельбищних зон, але зв'язані зі значним вантажообігом і 
необхідністю влаштування під'їзних залізничних колій, відносяться машинобудівні, 
текстильні та харчові. Саме такі підприємства складають найбільш масові групи 
промисловості. Віддалення підприємств другої категорії від житлової забудови на значну 
відстань вже не є строго необхідним.  
 Санітарно-захисна зона між підприємствами другої категорії та сельбищною 
територією може дорівнювати 50…1000 м. Через необхідність обслуговування 
залізничним транспортом такі промрайони доцільно розміщувати на межі сельбищної 
зони.- 
 
Більшість підприємств нашого міста відноситься до другої: категоріі (ЧСЗ,ЮТЗ-
Машпроєкт, «Океан») 

Третю	категорію	складають	підприємства	з	найбільш	високою	професійною	
привабливістю,	технології	яких	сформовані	на	базі	прогресивних	видів	сучасного	
виробництва,	тобто	екологічно	чисті,	без	викідів	виробничих	шкідливостей.	Такі	
підприємства	характеризуються	найбільшою	інтенсивністю	використання	
внутрішньозаводських	територій,	мають	невеликий	вантажообіг	—	не	більш	40	
автомобілів	у	добу	в	одному	напрямку	і	вони	не	потребують	улаштування	
залізничних	шляхів.	До	підприємств,	що	не	роблять	шкідливого	впливу	на	умови	
життя	населення	і	мають	незначний	вантажообіг,	відносять	заводи	точної	механіки,	
приладобудування,	оптики	і	таке	інш.	Такі	підприємства	не	вимагають	ізоляції	від	
сельбищної	зони	і	можуть	розташовуватися	в	її	межах.	Роль	санітарно‐захисної	зони	
для	них	може	виконувати	озеленена	транспортна	магістраль.	Мінімальні	санітарно‐
захисні	розриви	для	всіх	виробничих	будівель	і	складів,	які	не	виділяють	в	
навколишнє	середовище	шкідливих,	з	неприємним	запахом	або	пожеженебезпечних	
речовин,	які	не	створють	підвищеного	рівня	шуму,	вібрації,	електромагнітних	
випромінювань	і	не	потребують	під'їзних	залізничних	шляхів,	приймають	не	менш	
50	м.	
	



 
 

Обмеження 
 

Нормами проектування [1,2] передбачається обмеження територій промислових районів 
міст і поселень. Встановлено, що розміри загальної площі території промислових районів і 

вузлів не повинні перевищувати: 

-для металургійних заводів з повним циклом і пов'язаних з ними коксохімічних цехів, 
енергетичних допоміжних об'єктів, а також підприємств нафтохімічної і хімічної 
промисловості - 1000…1500 га; 

-для металургійних заводів з неповним циклом, заводів важкого і середнього 
машинобудування, з урахуванням енергетичних, допоміжних об'єктів і будівельних баз – 
750…1000 га; 

-для великих багатогалузевих груп, утворених підприємствами важкого і середнього 
машинобудування з допоміжними і обслуговуючими об'єктами та резервуємими на 
перспективу майданчиками – 300…700 га; 

-для груп невеликої кількості середніх та малих спеціалізованих підприємств важкого 
та середнього машинобудування, а також великих підприємств легкої промисловості і 
супроводжуючих об'єктів з під'їзними шляхами та енергетичною групою, утворюючих 
промислові райони і вузли – 50…150 га; 

-для підприємств легкої промисловості, середнього машинобудування, які формують 
промислові вузли в районі загальних транспортних або енергетичних об'єктів – 100…150 
га; 

-для територіальних груп середніх і невеликих підприємств машинобудівної, легкої та 
харчової промисловості, при їх позасельбищним розміщенням та при їх обслуговуванні 
залізничним транспортом і кущовим енергетичним господарством – 50…100 га; при 
розташуванні в сельбищній зоні нешкідливих в санітарному відношенні виробництв 
легкої промисловості без їх обслуговування залізничним транспортом і при їх переважно 
багатоповерховій забудові - до 20 га. 
 

Устрій відвалів, шлаконакопичувачів, сховищ відходів та викидів підприємств в межах 
промислової зони не допускається. При обгрунтуванні неможливості утілізації відходів 
ділянки для відвалів сховищ і таке інш. розташовують за межами підприємств з 
дотриманням санітарних норм, а також норм і правил безпеки, затверджених або 
узгоджених з відповідними інстанціями. 

Відвали, які вміщують вугілля, сланец, миш'як, свинець, ртуть та інші горючі і токсичні 
речовини, розташовують від житлових та громадських будівель та споруд на відстані не 
ближче розрахункового небезпечного здвигу відвалів. 

Розташування в населених пунктах нових териконів і відвалів, які можуть стати 
джерелами забруднення атмосферного повітря або іншого шкідливого впливу, 
забороняється. 



На межі промислових районів і селитебної території формується передзаводська зона. В 
цій зоні розміщують зв'язані з промисловістю інженерно-технічні, наукові, навчальні та 
обслуговуючі центри. Передзаводська зона - це місце прибуття значних транспортних і 
пішохідних потоків. Тут перетинаються основні магістралі міського і міжміського 
значення, а також розміщуються транспортні будівлі і споруди, автостоянки. 
Передзаводські території виконують роль контактних вузлів між найважливішими 
структурними елементами міста – його сельбищною і виробничою зонами. 

 

	
Приклад	рішення	площі	перед	великим	підприємством.	
	

	

Київ.	Подільсько‐Куринівська	пром.зона	
	



Комунально-складська зона 

Комунально-складські зони складають території населених пунктів, що призначені для 
розміщення груп і окремих підприємств, які забезпечують потреби населення у зберіганні 
товарів, у комунальних і побутових послугах, з загальними для них об'єктами інженерно-
технічного та адміністративного забезпечення. 

На територіях комунікально-складських зон розташовують: 

підприємства і об'єкти харчової промисловості, торговельного і плодоовочевого 
господарства - загальнотоварні склади, розподільчі холодильники, плодоовочеві бази, 
сховища картоплі, овочів та фруктів, і т.ін.; 

транспортні господарства - гаражі, станції технічного обслуговування автомобілів, 
автозаправочні станції, трамвайні та тролейбусні депо, автобусні та таксомоторні парки і 
т.ін.; 

підприємства побутового обслуговування населення - фабрики-пральні, хімічної чистки 
одягу, ремонту побутової техніки, одягу, меблів і т.ін.; 

об'єкти комунального господарства - парки дорожньо-прибиральних машин та спеціальної 
техніки для вивозу сміття, бази експлуатації та ремонту житла, інженерних мереж і т.ін. 

Складське господарство займає в середньому 1,5…2% усієї території міста і до 6% його 
позасельбищної території. Розміщення складів у структурі міста повинно грунтуватися на 
підставі раціонального використання міських територій і на виконанні основної 
містобудівної вимоги: мінімізації усіх внутриміських вантажопотоків з виключенням 
транзитних перевезень. 

Складське господарство міста утворюють склади різних галузевих груп:1) промислових,                  
2)торгових,3) будівельних, 4)паливних і інш. 

Основою планувальної організації складських комплексів міста є зонування їх територій з 
виділенням зон: 

                    1) складської, призначеної для прийому, збереження і відправлення вантажів; 

                    2) транспортної для забезпечення функцій прийому і відправлення вантажів, Їх               
перевантаження з одного виду транспорту на інш.; 

                    3) побутового і виробничого обслуговування; 

                    4) санітарно-захисної 
. 

Складські зони повинні бути наближені до перехрещень основних транспортних 
комунікацій і основних напрямків вантажопотоків у місті. Вони повинні перехоплювати і 
концентрувати зовнішні складські вантажопотоки з подальшим їх розподілом до місць 
споживання. Найбільш раціональним вважається розміщення складських зон у системі 
транспортно-комунікаційних вузлів зовнішніх зв'язків - у промислових районах і 
комунально-складських зонах міста з забезпеченням найкоротших зв'язків 
складського комплексу зі споживачами - промисловими, торговими й іншими 



підприємствами. Виконання зазначених умов сприяє зменшенню вантажопотоків по 
території міста, зменшенню шкідливого впливу на навколишнє середовище, зниженню 
витрат на будівництво й експлуатацію об'єктів зон і транспорту. 

Складські комплекси, які не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням населення, 
розташовують за межами міст, наближуючи їх до вузлів зовнішнього транспорту. 

За межами території міста та його зелених зон, в обособлених складських районах 
приміської зони за санітарними, протипожежними та спеціальними нормами 
передбачається розосереджене розташування складів нафти і нафтапродуктів, 
перевальних баз нафти та нафтопродуктів, складів зріджених газів, складів вибухових 
матеріалів та отруйливих речовин, лісоперевальних складів та баз будівельних матеріалів. 

Для попереднього визначення розмірів земельних ділянок складів, призначених для 
обслуговування поселень, припускається виходити з розрахунку 2 кв.м на одну людину в 
найкрупніших та крупних містах при активному застосуванні багатоповерхових складів та 
2,5 кв.м - в інших містах та населених пунктах. 

Таким чином, містобудівне рішення комунально-складської зони в місті повинне 
виходити з наступних принципів: 

1) формування кооперованих складських комплексів, в тому числі багатоповерхових з 
активним використанням підземного простору, що дозволяє інтенсифікувати 
використання території, тобто підвищити щільність забудови зон; 

2) усунення додаткових вантажних перевезень по території міста за рахунок раціональної 
організації мережі складських комплексів і розміщення їх у межах міста; 

3) формування систем міських складських комплексів разом з елементами внутриміського 
і позаміського вантажного транспорту. 

  

Зона зовнішнього транспорту 

Зона зовнішнього транспорту містить у собі території:1) залізничного,                              
2) автомобільного,3) водного й4) повітряного транспорту. Зовнішні транспортні лінії 
проектують в органічному зв'язку з вулично-дорожньою мережею міста і його видів 
транспорту. 

                                                                   



 Вузол зовнішнього транспорту – це комплекс приладів залізничного, водного, 
повітряного та автомобільного транспорту, що пов'язує місто з навколишнім світом -: 

. 

Основними завданнями проектування зовнішнього транспорту є: 
-1) задоволення потреб міста щодо обслуговування його зовнішнім транспортом; 

- 2)створення умов для 
роботи й розвитку 
зовнішнього транспорту; 
-,3) розташовуваних 
проведення заходів 
щодо зм'якшення 
негативних впливів 
споруд зовнішнього 
транспорту у межах 
міста. 

 

. 

. 

Принципова схема 
транспортного вузла 
міста, який 
обслуговується 
різними видами 
транспорту: 

1 – границя міста; 2 – 
швидкісна автодорога; 
3- залізниця; 4 – 
залізнична станція; 5 – 
вантажний двір; 6 – 
залізничний вокзал; 7 – 
річковий порт; 8 – 
автовокзал; 9 – 
вертолітна траса; 10 – те 
ж станція; 11 – 
аеропорт; 12 – річковий 
вокзал; 13 – вантажна 
автостанція; 14 – 
загальноміський центр. 

																																																								
	
	
	
	



Задоволення	потреб	транспортного	повідомлення	для	міста	й	умов	життя	його	
населення	настільки	важливо,	що	характер	транспортної	схеми	справляє	все	
більший	вплив	на	формування	міста	і	його	окремих	частин.	Прагнення	до	найбільш	
вдалого	вирішення	завдань	транспортного	повідомлення	може	визначити	вибір	
варіанта	містобудівного	плану,	форму	міста	й	окремих	його	частин.	
	

. Залізничний транспорт 
 

Залізничний	транспорт	є	одним	з	основних	видів	транспорту	з	перевезення	вантажів	
і	пасажирів,	особливо	в	приміському	сполученні	і	на	середні	відстані	/	200	км/.	
Частка	залізничного	транспорту	становить	80,2	%	вантажообігу,	без	урахування	
трубопровідного	й	64,5	%	пасажирообороту	всього	транспорту	загального	
користування	
	

Основні особливості залізничного транспорту: 

-1. велика пропускна й провізна спроможність; 

- 2.рух великих поїздних одиниць, що при значній швидкості руху вимагає значної 
довжини гальмового шляху; 

- 3.важкий рухомий склад; 

-4. підпорядкування залізничному руху на перетинах в одному рівні з міськими вулицями 
усіх видів рухів ; 

-5. санітарно несприятливий вплив на прилягаючі житлові райони. 
 

   Залізничні лінії поділяються на три категорії за вантажонапруженістю, швидкістю і 
пасажироперевезенням (І, ІІ – магістральні залізничні лінії, лінія ІІІ категорії - місцевого 
значення). Ширина колії 1524 мм, ухил - 0,003 - 0,015%, радіуси кривизни 1200 - 4000 м..      
Залізничні лінії можуть розташовуватись в насипі чи виїмці. В умовах міста більш 
сприятливим є прокладення залізничної колії у виїмці, оскільки це дає змогу створювати 
умови для захисту від шуму. 

    Території, зайняті будовами залізничного транспорту, називаються залізничною смугою 
відведення.  
Ширину смуги відведення залежно від висоти насипу, глибини виїмки і категорії лінії 
залізниці приймають 24 - 61 м. 
 Відстань від осі крайнього шляху станції до межі відведення приймають не менше 10 м, 
Відстань від осі крайнього шляху до лінії забудови не менше 100 м, а в стиснутих умовах, 
при наявності між лінією житлової забудови і залізницею нежилих будинків, ця відстань 
зменшується до 50 м. Між лінією залізниці і жилою забудовою передбачається щільне 
озеленення 
 



Території залізничного транспорту формують у багатьох містах залізничні вузли, до яких 
входять: 
 пасажирські станції - для прийому і відправлення пасажирських потягів, посадки і 
висаджування пасажирів і їхнього обслуговування; 
 технічні станції - для відстоювання, очищення, екіпірування і формування 
пасажирських поїздів; 
 товарні чи вантажні станції - для навантаження і вивантаження товарів; 
 сортувальні - для перескладання і формування потягів, для розбивки їх на частини і 
передачі вагонів на підприємства та ін. 

Залізничні станції повинні розташовуватися на горизонтальних і прямих ділянках. 
Сукупність станцій, підходів залізничних ліній і галузей, що влаштовуються в місці 
  
Залізничний вузол- з'єднання не менш трьох залізничних напрямків магістрального 
значення, На геометричну схему залізничного вузла впливають різноманітні фактори, як, 
наприклад, конфігурація вантажопотоків і пасажиропотоків, рельєф місцевості, 
планування міста, взаємне розташування підходів залізничних ліній і ін. Залізничні 
побудови у місті являють собою складну, дорогу, взаємозалежну систему. 

                 Їх можна розділити на дві принципово різні групи 

До першої групи відносяться побудови, що безпосередньо обслуговують населення міста: 
пасажирські, товарні, дільничні і малі станції, їх доцільно розміщувати в межах міста зі 
створенням найбільших зручностей для населення. 

Вокзальний комплекс, що включає будинок вокзалу, пасажирську станцію з її перонами, 
поштовими й багажними спорудами, а також привокзальну площу, доцільно розміщувати 
з боку основної частини сельбищної території, забезпечуючи зручні транспортні зв'язки з 
центром міста і його сельбищними і виробничими зонами. 
Пасажирські станції за плануванням колій поділяються на прохідні й тупикові. Прикладом 
першого типу є станції в Києві, Львові, другого – в Одесі, станція Київського вокзалу в 
Москві, станція Терміні в Римі. 

Будинки вокзалів на прохідних пасажирських станціях можуть мати бокове або острівне 
розташування. Найбільш розповсюдженим є бокове розташування вокзалу, наприклад, у 
Києві, Харкові, Львові. 

Острівне розташування вокзалу існує в Жмеринці й Шепетовці. 

Зустрічається також розташування вокзалу над прокладеними у тунелі коліями прохідної 
станції, наприклад, вокзал Варшава Центральна. 

Існуючі сьогодні залізничні станції і вокзали у великих містах України сформувалися у 
другій половині ХІХ ст. на тодішніх околицях міст, а сьогодні знаходяться у їх 
центральних частинах. Така ситуація спостерігається в Києві, Харкові, Львові, Одесі, 
Івано-Франківську. 

Сучасні залізничні вокзали в найзначніших містах Європи являють собою складні 
багатофункційні комплекси, де поряд із забезпеченням умов залізничного руху пасажирам 
надається широкий спектр торговельних і культурних послуг. Прикладами можуть бути 
вокзали Ватерлоо і Вікторія у Лондоні, вокзали у Варшаві, Празі, Лейпцигу, Дрездені. 



У значних і великих містах залізничні вокзали пов`язують з іншими частинами міста та 
його центром за допомогою позавуличного транспорту (метрополітен) та системами 
магістральних вулиць. 

Пересічення залізничних колій з міськими магістралями доцільно здійснювати в різних 
рівнях: у відкритих глибоких виїмках, а в центральних частинах міста – у тунелях чи на 
естакадах. 

У другу групу входять побудови з технічного обслуговування самого залізничного 
транспорту: технічні пасажирські, сортувальні станції, перевалочні пункти, технічні 
роз'їзди і т.д., їх слід розміщувати за межами міської території. Залізничні підходи до цих 
побудов трасують в обхід міста, що дає змогу пропускати вантажний транзитний рух поза 
його межами. 
 
                                       Основні схеми залізничних вузлів: 

а – з однією станцією; б – з послідовним розташуванням станцій; в – з рівнобіжними 
ходами; г – трикутна; д – кільцева; е – комбінована; станції: 1 – пасажирська; 2 – 
вантажна; 3 – вантажно-пасажирська; 4 – сортувальна; 5 – портова; 6 – вантажний двір; 7 – 
промисловий район. 

	 	



Автомобільний транспорт 

Автомобільний транспорт є одним з найбільш мобільних і універсальних видів 
транспорту, його роль у виконанні як вантажних, так і пасажирських перевезень 
неухильно зростає. 

Автодорожні пасажирські перевезення здійснюються автобусами й автомобілями. 
Автобусні повідомлення бувають міжміськими (міжнародними, міжобласними) і 
приміськими. 

Автомобільні вантажні перевезення можуть конкурувати із залізницею, перевага їх - 
доставка до місця призначення від місця відправлення без перевалочних пунктів. 

Споруди автомобільного транспорту містить у собі пасажирські автовокзали 
міжміського повідомлення, автостанції приміського сполучення, вантажні автостанції, 
мотелі, станції технічного обслуговування, бензозаправні станції й автодороги. 
 

Автовокзали в середніх і малих містах з нечисленними автобусними лініями доцільно 
розміщувати в центральній частині міста з винесенням гаражів і ремонтних побудов за 
межі житлової забудови. Таке розташування створює зручності для міського населення. У 
най значних, значних і великих містах доцільне розміщення автовокзалів і автостанцій 
поблизу міських транспортних вузлів і на напрямках виходу найбільшої кількості 
міжміських автобусних маршрутів. Слід передбачати зручний транспортний чи 
пішохідний зв'язок з центром міста і вокзалами інших видів зовнішнього транспорту. 

Планувальне рішення будинку автовокзалу, розмір і рішення території залежать 
насамперед від розрахункового пропуску пасажирів і затверджені спеціальними нормами 
на проектування. Найбільш необхідні елементи генплану автовокзалу: будинок самого 
автовокзалу, заправна станція, стоянка таксі, місце для стоянки міжміських і приміських 
автобусів, перон прибуття, перон відправлення. Відстань від автовокзалів до житлової 
забудови має бути не менше 50 м. 

Зовнішні автомобільні дороги підрозділяються на категорії залежно від розрахункової 
інтенсивності руху і їхнього значення в системі автодорожньої мережі країни. 

Автомобільні шляхи в Україні поділяються так: 

-1) головні шляхи державного значення; 

- 2)шляхи державного значення; 

-3) місцеві шляхи. 

Відстань від бровки земляного полотна автомобільних доріг державного значення, що є 
дотичними до житлової забудови, повинна бути не менше 100 м, для доріг місцевого 
значення – 50 м. Для захисту від шуму і загазованості уздовж доріг слід передбачати 
смугу зелених насаджень шириною не менше 10 м. 

 



Одним з найважливіших питань проектування мережі автомагістралей, що підходять до 
міста, є схема з'єднання цих магістралей з вуличною системою міста. Сполучення міста 
з магістралями може здійснюватися такими способами: 

-1. автомагістраль проходить через місто, безпосередньо вливаючись у його вуличну 
мережу; 

- 2. автомагістраль проходить поза межами міста і з'єднується з ним спеціальною під'їзною 
дорогою, що вливається в міську вуличну мережу; 

- 3.автомагістраль вливається в кільцеву швидкісну автодорогу, прокладену навколо міста 
поза межами його території; у цьому випадку кільцева автодорога служить не тільки для 
пропуску транзитного стосовно міста автомобільного руху, але і для розподілу 
автомобілів, що в'їжджають у місто, по окремих секторах його територій, щоб уникнути 
проїзду через центральні райони. У деяких найзначніших містах об'їзні шляхи охоплюють 
повним кільцем територію міста (Москва, Берлін, Лондон, Рим). Здебільшого вони мають 
форму напівкільця (Київ, Харків, Львів, Прага); 

- 4.автомагістраль проходить тангенціально стосовно центральної частини міста у вигляді 
швидкісної автодороги, перетинаючи житлові райони міста тунелями чи естакадами з 
транспортними розв'язками в різних рівнях з міською мережею магістральних вулиць 
(рис. 8.4). 

Вибір того чи іншого рішення повинен проводитися залежно від містобудівних факторів, 
зв'язку міста з поселеннями, що його оточують, на підставі варіантного проектування з 
проведенням техніко-економічного порівняння. 
                                                                        

           
                     Схеми пропуску зовнішніх автомагістралей через місто. 

а – вливання зовнішньої автомагістралі безпосередньо у вуличну мережу міста; б – 
пропуск зовнішньої автомагістралі поза межами міста із з'єднанням її з містом під'їзною 
дорогою; в – примикання зовнішніх автомагістралей до кільцевої швидкісної дороги; г – 
пропуск зовнішньої автомагістралі через місто у вигляді міської швидкісної дороги; у всіх 
схемах: 1 – місто; 2 – центральна частина міста; 3 – захисна зелена смуга; 4 – зовнішня 
автомагістраль; 5 – міська швидкісна дорога у зеленій смузі; 6 – міська швидкісна дорога в 
тунелі; 7 – магістральна вулиця; 8 – перехрещення магістралей у різних рівнях. 



. Водний транспорт 
У містах, розташованих на берегах судноплавних водойм – океанів, морів, озер і рік, 
істотне значення для загальної структури міського плану мають побудови водного 
транспорту – морські й річкові порти. 

Особливості водного транспорту: 

- 1.наявність здебільшого природного водного шляху; 

-2. розмаїтість параметрів водних шляхів і як наслідок – розмаїтість рухомого складу за 
габаритами, вантажопідйомністю, швидкістю руху; 

- 3.сезонність експлуатації. 

Територія споруд і пристроїв морського транспорту включає: порти (пристані) 
загального і закритого користування, пристрої для технічного обслуговування і ремонту 
флоту.  
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. Питання до лекції 

 
1.Визначте території, які складають промислово-виробничу міську зону. 

2.Визначте чинник, який вважається основою в формуванні промислових районів міста. 

3.Наведіть основні містобудівні вимоги до розміщення промислово-виробничої зони на 
території міста та основні чинники, які впливають на вибір місця розташування об'єктів 
зони. 

4.Поясніть зміст поняття "санітарно-захисна зона" та "санітарний розрив". Наведіть 
приклади нормативних параметрів санітарних розривів. 

5.Наведіть перелік об'єктів, які розташовують на територіях комунально-складських зон. 
Визначте основні містобудівні вимоги до їх розміщення. 

6.Назвіть види зовнішнього транспорту, визначіть їх основні особливості. 

7. Визначіть вплив залізничного транспорту на планування міста. 

8. Назвіть основні споруди автомобільного транспорту і їхнє розміщення. 

	



ЛЕКЦІЯ 
 

Планувальна структура сельбищної зони міста. Основні вимоги до неї. 
Об'єкти для забудови сельбищної зони та принципи їх розміщення на 

території зони 

Архітектурно-планувальну організацію сельбищної зони - сельбищної території міста 
проводять у відповідності із величиною міста та особливостями його планувальної 
структури, ув'язуючи її з територіями іншого функціонального призначення - зонами 
виробничими і ландшафтно-рекреаційними. 

Сельбищна зона складає одну з основних найбільш важливих частин планувальної 
структури міста або іншого населеного пункту і потребує для свого розміщення в межах 
міста чи іншого населеного пункту значних територій. 

У залежності від народногосподарського профілю міста, його величини, темпів росту та 
інш. чинників територія сельбищної зони може складати: 

60…70% від загальної площі територій у крупних і найкрупніших містах - обласних 
центрах України; 

коло 50% у промислових містах; 

80…90% у курортних містах. 

Територія сельбищної зони в сільських поселеннях зазвичай складає коло 65…75%. 

На сельбищній території розміщують:                               1) житлову забудову  
2)з закладами, 
 підприємствами і спорудами 
громадського обслуговування, 
3) громадськими центрами, 
4)зеленими насадженнями 
5)водоймищами для загального 
використання, 
6) окремими нешкідливими 
підприємствами, санітарна 
характеристика яких дозволяє 
сусідство з житлом, 
 7) також споруди і об'єкти 
міської магістральної та вулично-
дорожньої мереж. 

Відзначені об'єкти разом з оточуючими їх територіями являють собою складові елементи 
структури сельбищної зони міста. 

                              Планувальна структура сельбищної зони міста повинна задовольняти: 
 функціональним, 
соціальним,  
 економічним, 
 екологічним  



 естетичним вимогам, які пред'являються до містобудівного рішення цієї зони. 
 
 
  
Планувальна структура зони повинна забезпечити доцільне розміщення усіх її складових 
елементів відповідно до їх особливостей для створення здорового середовища для усіх 
видів життєдіяльності населення міста. 
 Для отримання повноцінного містобудівного рішення, яке відповідає комплексу 
відзначених вимог, створення цілісності та виразності просторової композиції сельбищної 
зони повинні бути всебічно ураховані особливості місцевих умов: кліматичні, рельєфу 
поверхні, розміщення водоймищ і природного ландшафту та інш. 

Забезпечення населення якісним житлом та необхідними соціально-побутовими 
об'єктами має вирішальне значення у вирішенні задач соціального розвитку країни. 

Функціонально-територіальний ступінчатий принцип організації і розміщення об'єктів 
соціально-побутового призначення базується на їх поділенні за признаком повторюваності 
їх використання мешканцями сельбищної зони на такі групи: повсякденного, періодичного 
та епізодичного обслуговування. 

До групи об'єктів повсякденного обслуговування відносять заклади та підприємства, які 
відвідуються значним контингентом населення щоденно або через день; до періодичного - 
ті, що відвідуються раз у тиждень або раз у десять днів; до епізодичного обслуговування - 
ті, що задовольняють індивідуальні потреби відвідувачів значно рідше - один - два рази на 
місяць. 

При проектуванні планувальної| структури сельбищних зон міст виконують розробки 
спеціальних схем розміщення закладів і підприємств культурно-побутового 
обслуговування населення з нанесенням на них так званих максимально допустимих 
(рекомендованих) радіусів обслуговування [1]. 

При визначенні розмірів сельбищної території виходять із необхідності надання кожній 
сім'ї окремої квартири або будинку. Розрахункова житлова забезпеченність населення 
визначається дифенційовано для міст у цілому та їх районів на основі прогнозуємих даних 
про середній розмір сім'ї з урахуванням призначеної типології будинків, плануємих 
об'ємів житлового будівництва та інш. Для попереднього визначення потреби в 
сельбищній території приймають збільшені нормативні показники за табл. 
 

 
 Таблиця 

Розміщення нового жит-лового будівництва в містах 
повинно передбачатися як на нових територіях, так і у 
районах реконструкції. Вибір  

Середня 
поверховість 
забудови  

Територія на 1 
тис.чол./га  

9 і більше  7 

4-8  8 

до 3 без земельних ділянок  10 

до 3 із земельними ділянками  20 



проектних планувальних рішень при цьому необхідно здійснювати із врахуванням 
містобудівних та природних умов оточуючого середовища. 

Для житлової забудови можливо використання різних типів будинків: багатоквартирних 
секційних, коридорних, галерейних і змішаного типу, багато і середньоповерхових, 
малоповер-хових садибних або блокованих з присадибними ділянками, будинків-
пансіонатів з однокімнатними квартирами для молодих чи літніх одиночок, так званих 
багатофункціональних житлових будинків з поширеною кількістю приміщень 
нежитлового призначення, гуртожитків і таке інше. 

Заклади, підприємства і споруди громадського призначення для обслуговування 
населення, тобто об'єкти соціальної інфраструктури, теж представлені широким 
діапазоном типів: 

заклади народної освіти - дитячі дошкільні, загальноосвітні школи, школи-інтернати, 
професійно-технічні середні учбові, вищі учбові та інш.; 

установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-
оздоровчі – поліклініки, амбулаторії, стаціонари різних типів, станції швидкої допомоги, 
аптеки, молочні .кухні, санаторії різних типів, пансіонати, бази відпочинку, туристичні 
бази, позашкільні табори, мотелі, кемпінги, спортивні зали, басейни, стадіони та інш.; 

установи культури та мистецтва, культові споруди — клуби, кінотеатри, відеозали, 
театри, концертні зали, цирки, зали атракціонів та ігрових автоматів, універсальні 
спортивно-видовищні зали, бібліотеки, храми та інш.; 

підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування - 
магазини продовольчих та непродовольчих товарів, риночні комплекси, кафе, їдальні, 
ресторани, комбінати побутового обслуговування усіх типів, перукарні, майстерні - ательє 
та інш.; 

організації та установи правління, проектні організації, фінансові установи та 
підприємства зв 'язку — почтампти, телеграфні станції, міжміські та сільські телефонні 
станції, об'єкти радіомовлення та телебачення, відділення банків, установи адміністрації, 
дільниці міліції, народні суди, нотаріальні контори, проектні організації та 
конструкторські бюро та інш.; 

установи житлово-комунального господарства — житлово-експлуатаційні організації, 
готелі, громадські убиральні, кладовища, крематорії та інш. 

Кількість таких об'єктів,1) їх типологія,2) поверховість і розміщення в сельбищних 
територіях визначають за допомогою спеціальних розрахунків, в основу яких закладені 
нормативи забезпеченості, що відображають соціально-гарантований рівень 
обслуговування мешканців міст і поселень. Нормативні показники визначаються - з 
розрахунку на 1 тис. чол. населення, вони є усередненими по Україні. У кожному 
конкретному випадку показники підлягають уточненню в залежності від демографічного 
прогнозу, типу і розміру міста або поселення, їх місця в системі розселення, виробничого 
та соціально-культурного потенціалу та інш. Ці показники наведені в містобудівних  
нормах ДБН Б.2.2-12:2019. Там же надані розміри земельних ділянок та основні 
рекомендовані принципи розміщення окремих типів установ і підприємств 
обслуговування. 



Будівлі, споруди та їх комплекси для житлової забудови, соціальної та транспортної 
інфраструктур разом із відведеними для них територіями являють собою елементи 
планувальної структури сельбищної зони. До таких елементів належать ще ділянки для 
всіх видів озеленення, водоймища, а також вулиці, площі, набережні, мости. 

Загальним принципом формування сельбищної території є забезпечення максимальних 
зручностей населенню в реалізації його соціально-культурних і побутових потреб при 
раціональному використанні ресурсів і міських земель. При плануванні сельбищної зони 
враховуються такі основні вимоги: 

забезпечення організації функціональних процесів у житловому середовищі, тобто 
побутових, господарських, відпочинку, обслуговування; 

забезпечення зручної транспортної і пішохідної доступності до зон праці, громадських 
центрів, територій для відпочинку, зупиночних пунктів громадського міського 
транспорту; 

створення здорового середовища, сприятливого за санітарно-гігієнічними показниками; 

створення естетично виразного середовища. 

Основні структурні елементи сельбищної зони міста 

У відповідності до містобудівних норм у межах міської сельбищної території формуються 
структурні елементи різних містобудівних рівней. 
 

Групи житлових будинків –проектуються переважно на 3-5тис жителів. У межах 
території таких груп передбачається організація дворів(0,3-0,4га).Дитячи установи ТРЕБА 
розміщувати за межами дворових просторів. Архітектурно-просторова композиція 
повинна утворювати цілісні рішення та виразний силует. 
 
Приклад: дві житлові групи ,дуже гарне рішення ,але…на креслені є помилка-це 
орієнтація спортивного майданчика 

 
 



 

 
Приклад:   дві житлові групи з бульваром та громадською будівлею на перехресті 
магістральної та житлової вулиць 
 

 
а)житловий квартал            б)планувальне рішення двору  

 

Житловий квартал (житловий комплекс, мікрорайон) - первинний структурний 
елемент житлового середовища - його структурна одиниця, обмежений магістральними 
або житловими вулицями, проїздами, природними рубежами тощо, площею до 20…50 га з 
повним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення. 

Такі житлові комплекси формуються на основі функціонального і просторового 
об'єднання груп житлових будинків по обслуговуванню і спільному використанню 
території. 



Квартали-житлові комплекси-мікрорайони можуть мати також зменшену площу території 
- до 20 га і неповний комплекс установ і підприємств обслуговування. Такі квартали, як 
правило, формуються у малих містах і поселеннях, а також в умовах складного рельєфу 
або під час реконструкції вже існуючої забудови. 

Планувальна організація житлових комплексів-кварталів-мікрорайонів пов'язана з 
повсякденним обслуговуванням населення і повинна передбачати мінімізацію витрат часу 
населенням при здійсненні різноманітних функцій на житловій території і при 
відвідуванні установ та підприємств обслуговування. Для цього об'єкти повсякденного 
відвідування наближають до житлових будинків (рис.7.1). 

  Приклад планувального рішення житлового мікрорайону. 
Фрагмент житлового району Оболонь (Київ): 1- громадський центр; 2- школа; 3- дитячі установи 
 

 

 

Чисельність населення житлових комплексів – мікрорайонів складає 4…6 тис.мешканців у малих 
містах, 6…12 у середніх і великих, до 20 тис. мешканців у крупних і найкрупніших. На територіях 
житлових комплексів-мікрорайонів розміщують дитячі установи, школу, продовольчі магазини та 
інші об'єкти повсякденного обслуговування. При цьому для розміщення останніх використовують 
приміщення, вбудовані в перші поверхи житлових будинків. У деяких випадках додатково можуть 
розміщувати також заклади і підприємства групи періодичного обслуговування, наприклад: 
приймальні пункти хімчисток і пралень, перукарні, магазини, музикальні і художні школи і таке 
інше. Доцільно укрупнення торгових підприємств та їх об'єднання-кооперування з культурними, 
видовищни-ми і спортивними закладами у вигляді громадського центру. Такий центр обслуговує і 
сусідні житлові комплекси - мікрорайони. Розташування установ обслуговування населення на 
територіях комплексів здійснюють диференційовано: школу і дитячі установи розташовують 
поблизу до житлової забудови, підприємства торгівлі – ближче до транспортних магістралей і їх 
вузлів.  
 

Слід сказати, що поняття житлового комплексу в містобудівної теорії і практиці з часом 
змінювалось: спочатку житловий комплекс ототожнювався з поняттям кварталу, потім -



мікрорайону. У данний час його трактування відноситься до житлових утворень різної 
величини. Часто він розуміється як значна за площею територія, що включає два - чотири 
мікрорайони. 
 
 

 
 
IV курс розробляє саме такий мікрорайон 7-8,5 тис мешканців 

 



 
 

Приклад забудови мікрорайону 
 

 
 



Житловий район - структурний елемент сельбищної території площею 80…400 га, в 
межах якого формуються житлові квартали-комплекси-мікрорайони і розміщуються 
установи та підприємства обслуговування, а також об'єкти міського значення. Межами 
житлового району є магістральні вулиці та дороги загально-міського значення, природні 
або штучні рубежі: ріки, озера, канали. Житлові райони, що склалися як відособлені, 
можуть формуватися як самостійні структурні одиниці. 

Житлові райони складаються з кварталів-мікрорайонів, об'єднаних громадським центром. 
Вони формуються в межах сельбищної території середніх і великих міст і в межах 
планувальних районів крупних і найкрупніших міст. Розміри і структура житлових 
районів залежать від величини міста, особливостей його планувальної організації і від 
поверховості забудови. Відповідно до містобудівних норм житловий район може мати 
населення 25…40 тис. у середніх і великих містах, 40…80 тис. мешканців у крупних і 
найкрупніших містах  
 

. 

У центральній частині житлового району звичайно розміщують його громадсько-торговий 
і культурний центр, який може займати територію 2…5 га. Він повинен знаходитися в 
межах пішохідної доступності населення, що забезпечує максимально припустимий радіус 
обслуговування - 1500 м. Через територію житлового району і його центр проходить 
міський громадський транспорт. У житловому районі передбачається система пішохідних 
шляхів, яка забезпечує зручний підхід населення до громадських центрів і зупинок 
міського транспорту. 

Планувальна організація і композиція житлового району визначається його місцем у плані 
міста відносно міського центру і основних архітектурно-планувальних осей та вузлів як 
існуючих, так і проектуємих, а також загальною композиційною ідеєю. 

В умовах реконструкції композиція житлового району визначається й історично 
сформованою забудовою міста та його центру з урахуванням особливостей її характеру, 
поверховості, а також особливостей навколишнього природного оточення. 
 

 
Приклад ескізного проєкту забудови райну Осокорки 



 
 

 



  



Приклад 
проекту планувального рішення експериментального житлового комплексу у складі 
житлового району крупного міста: 

1-житлові будинки різної поверховості; 1…9 поверхові; 2-те ж саме: 9…16 поверхові; 3-те 
ж саме: 25-поверхові; 4- школа; 5- дитячі установи; 6- полікліника; 7- спортивний 
комплекс; 8- громадський центр міського значення 

 
 

Житлові райони слід розташовувати на придатних ділянках сельбищної території добре 
інсоліруємих, захищених від сильних вітрів, з рельєфом, маючим ухили, що являються 
сприятливими для забудови, по можливості наближеними до парків і зелених зон міста. 

Сельбищний район (житловий масив) — структурний елемент сельбищної території 
площею більш 400 га, в межах якого формуються житлові райони. Межі ті ж самі, що і для 
житлових районів. Дана структурна одиниця характерна для крупних та найкрупніших 
міст і формується як цілісний структурний організм з розміщенням закладів 
обслуговування районного і міського користування. 
 

 
Місто Днєпр .Детальний план забудови межах вул. Широкая та Беляєва.  



 
 

 
Перспектива проєкту  центру сельбищного району з торгівельними ,офісними , культурно-
побутовими будівлями  та перетинанням магістралі безпервного руху  на другому рівні. 
 
 

Розрахункову щільність населення на території житлового району рекомендується 
приймати від 110…170 чол/га для малих міст до 190…220 чол/га для найкрупніших. 

Щільність населення житлового кварталу–комплексу-мікрорайону з повним комплексом 
установ та підприємств обслуговування місцевого значення приймають в межах 
180…450чол/га. 

При цьому щільність населення житлового району та житлового кварталу слід 
диференціювати в залежності від їх розміщення у структурі сельбищної зони та приймати: 

з підвищеними значеннями у центрі міста та на територіях, тяжіючих до основних 
архітектурно-планувальних осей та вузлів; 

з середніми - у середній зоні міста та на територіях основних планувальних осей та вузлів 
периферійних територій; 

з нижчими - в периферійній зоні міста за межами основних осей та вузлів. 

Житлові комплекси за їх ємністю поділяють на три типи: малої, середньої та високої 
сельбищної ємності. 



Житлові комплекси малої сельбищної ємності формуються в умовах низької 
інтенсивності освоєння території - переважно в малих міських і сільських поселеннях. 
Вони формуються забудовою малої поверховості, у ряді випадків - із присадибними 
ділянками. Формування таких комплексів часто пов'язано також з рішенням проблем 
другого житла - це дачні і садово-городні житлові комплекси. 

Житлові комплекси середньої сельбищної ємності - включають весь діапазон житлових 
утворень, у яких не використовується підземний простір. Існує різноманіття варіантів 
забудови по поверховості - від двох - триповерхових до багатоповерхових будинків з 
ліфтами. У таких комплексах можливі варіанти розподілу і сполучення центрів 
періодичного і повсякденного обслуговування. 

Житлові комплекси високої сельбищної ємності характеризуються підвищенною 
щільністю населення, концентрацією мереж обслуговування, підземним розміщенням 
транспортних споруд, мінімальною площею незабудованих ділянок. Компактність 
житлової забудови дозволяє здійснювати стандартне обслуговування в будинках, а 
нестандартне - у громадських центрах загальноміського значення. Комплекси такого типу 
характерні для найкрупніших міст. 
 

 

Планувальна структура житлових комплексів у великій мірі визначається взаємним 
розміщенням житлових і громадських зон, територій відпочинку та організацією зв'язків 
між ними. Важлива задача планувальної організації житлових комплексів — поділ 
пішохідного і транспортного руху. На транспортних магістралях і вузлах розміщуються 
торгово-громадські центри, до яких сходяться пішохідні шляхи з прилягаючих кварталів. 
Ці центри сполучаються з місцями пішохідних переходів і зупинок громадського 
транспорту. До них примикає забудова високої щільності, де проживають родини із 
значною кількістю працюючих. 



На перехрещеннях головних пішохідних шляхів усередині міжмагістральної території 
розміщуються школи, дитячі установи, озеленені території відпочинку  
 

Безперервність пішохідних зв'язків міжмагістральних територій при перехрещеннях з 
транспортними магістралями бажано забезпечувати за допомогою тунелів для пішоходів. 
Трасування пішохідних доріг повинне відповідати напрямкам потоків, їх щільності та 
циклічності їх руху. Воно має "гіллястий" характер - у напрямках до мети переважного 
руху окремі доріжки зливаються в широкі алеї і бульвари. В умовах реконструкції 
організація пішохідного руху вирішується в ряді випадків шляхом закриття 
автомобільного руху по вулиці і перетворення її в чисто пішохідну. 
 

 

 

 

 
Житловий масив 

 



 
Приклад сельбищного району 

 



Питання до лекції. 

1.Яку долю (відсоток) складають території сельбищної зони від загальної території міст, 
різних за народногосподарським профілем та величиною. 

2.Наведіть перелік основних містобудівних об’єктів, які являють собою складові елементи 
структури сельбищної зони. 

3.На які групи поділяють об’єкти соціально-побутового призначення, що розміщуються на 
міських сельбищних територіях? 

4.Наведіть показники, за допомогою яких при містобудівному проектуванні орієнтовно 
визначають розміри сельбищних територій населених місць. 

5.Наведіть перелік основих об’єктів соціальної інфраструктури (закладів, підприємств 
громадського призначення, що розміщуються на сельбищних територіях міст). 

6.Наведіть перелік основних вимог до планувальної організації сельбищних територій 
міст. 

7.Визначте класифікаційні ознаки таких структурних елементів сельбищних територій: 
житловий квартал–комплекс–мікрорайон, житловий район, сельбищний район – житловий 
масив, житловий комплекс. 

 



Самостійна	робота	для	студентів	групи	АР‐304	
з	дисципліни	«Планування	та	благоустрій	населених	місць»	

	
викладач	Бондарева	Т.Д.	

	
Теми:	« Планувальна	структура	сельбищної	зони	міста.	Основні	вимоги	

до	неї.	Об'єкти	для	забудови	сельбищної	зони	та	принципи	їх	
розміщення	на	території	зони»,  «Промислово‐виробнича	зона»	

	

	

Робота виконується студентами індивідуально. Відповідь на кожне питання  
оцінюється окремо. За результатами роботи, виконаної студентом(кою)  

підводиться підсумкова середня оцінка. 
Шановна група АР-304, якщо відповіді на питання будуть надходити у 

вигляді скопійованих частин тексту, то такі роботи не будуть оцінюватися на 
«відмінно». Відповіді повинні бути сформовані самостійно.  

Роботу слід надіслати на електронну пошту  
d.tatabond@gmail.com. 

Останній термін надсилання роботи  
22 квітня	

	
Агулов Я. 

1)Житловий квартал (житловий комплекс, мікрорайон) 
2)Наведіть перелік основних містобудівних об’єктів, які являють собою 

складові елементи структури сельбищної зони. 
3)Визначте території, які складають промислово-виробничу міську зону. 

 

Будаєв О. 
1)Наведіть перелік основних містобудівних об’єктів, які являють собою 

складові елементи структури сельбищної зони. 
2)Житлові комплекси високої сельбищної ємності(характеристика). 

3)Назвіть основні споруди автомобільного транспорту і їхнє розміщення. 
 

Вербицький М. 
1)Сельбищний район (житловий масив) 

2)Схеми пропуску основних автомагістралей через місто. 
3)Санітарно-захисна зона. Категорії сан. Зони (опишіть їх) 



 
Веретнов О. 

1)Функціонально-територіальний ступінчатий принцип організації 
сельбищної зони. 

2)Територіальна група підприємств. 
3)Комунально-складські зона. 

 

Гарбузова В. 
1)Групи житлових будинків. 

2)Залізничний транспорт. Основні особливості залізничного транспорту. 
3)Складське господарство. 

 

Глущенко В. 
1)Житловий район. 

2)Зона зовнішнього транспорту. 
3)Наведіть перелік основних вимог до планувальної організації сельбищних 

територій міст. 
 

Демченко К. 
1)Зовнішні автомобільні дороги. 

2)Наведіть перелік основих об’єктів соціальної інфраструктури (закладів, 
підприємств громадського призначення, що розміщуються на сельбищних 

територіях міст). 
3)Промисловий вузол. 

 

Єгорова К. 
1)Житлові комплекси середньої сельбищної ємності. 

2)Промислово-виробнича зона .(визначення). 
3) Особливості водного транспорту. 

 

Іванова К. 
1)Сельбищний район (житловий масив). 

2)Назвіть види зовнішнього транспорту, визначіть їх основні особливості. 
3)Складське господарство. 

 



Ільченко Є. 
1)Які об’єкти розміщують у сельбищній зоні. 

2)Вузол зовнішнього транспорту. 
3) Обмеження територій промислових районів міст і поселень. 

 

Калинцева Ю. 
1)Залізничний транспорт. 

2)Основні структурні елементи сельбищної зони міста(перелік елементів,та 
чим вони відрізняються). 

3) Містобудівне рішення комунально-складської зони в місті. Перелікуйте 
принципи розміщення. 

 

Каюрова Д. 
1)Групи житлових будинків. 

2) Комунально-складські зони. 
3) Санітарний розрив. 

 

Ковальчук В. 
1)Житловий квартал (житловий комплекс, мікрорайон). 

2) Третя категорія санітарно-захисної зони. 
3) Водний транспорт. 

 

Козаченко А. 
1)Житловий район. 

2) Наведіть основні містобудівні вимоги до розміщення промислово-
виробничої зони на території міста та основні чинники, які впливають на 

вибір місця розташування об'єктів зони. 
3)Які підприємства складають   першу категорію санітарно-захисної зони. 

 

Кузьменко О. 
1) На які групи поділяють об’єкти соціально-побутового призначення, що 

розміщуються на міських сельбищних територіях? 
2) Основні схеми залізничних вузлів. 

3) Визначте території, які складають промислово-виробничу міську зону. 
 



Кучеренко М. 
1)Наведіть перелік основних вимог до планувальної організації сельбищних 

територій міст. 
2) Схеми пропуску зовнішніх автомагістралей через місто. 

3) Складське господарство. 
 

Окунєва Н. 
1)Визначте чинник, який вважається основою в формуванні промислових 

районів міста. 
2)Житлові комплекси високої сельбищної ємності. 

3)  Основні схеми залізничних вузлів. 
 

П’яткова Д. 
1)Сельбищний район (житловий масив) 

2)Санітарно-захисна зона. Категорії. 
3)Зовнішні автомобільні дороги. 

 

Постика З. 
1)Житловий район. 

2)Наведіть показники, за допомогою яких при містобудівному проектуванні 
орієнтовно визначають розміри сельбищних територій населених місць. 

3)Назвіть види зовнішнього транспорту, визначіть їх основні особливості. 
 

Сердечний В. 
1)На які групи поділяють об’єкти соціально-побутового призначення, що 

розміщуються на міських сельбищних територіях? 
2)Наведіть перелік об'єктів, які розташовують на територіях комунально-
складських зон. Визначте основні містобудівні вимоги до їх розміщення. 

3)Водний транспорт. 
 

Холодулькина К. 
1)Житловий район. 

2)Визначить вплив залізничного транспорту на планування міста. 
3)Промисловий вузол. 

 

 



Хробатенко К. 
1)Яку долю (відсоток) складають території сельбищної зони від загальної 
території міст, різних за народногосподарським профілем та величиною. 

2)Промислові райони. 
 3)Вузол зовнішнього транспорту. 

 

Цап І. 
1)Житлові комплекси малої сельбищної ємності. 

2) Автомобільний транспорт. 
3)Санітарний розрив. 

 

Черкес А. 
1)Наведіть основні містобудівні вимоги до розміщення промислово-

виробничої зони на території міста та основні чинники, які впливають на 
вибір місця розташування об'єктів зони. 

2)На які групи поділяють об’єкти соціально-побутового призначення, що 
розміщуються на міських сельбищних територіях? 

3)Сельбищний район (житловий масив). 
 

Чубик Р. 
1)Наведіть показники, за допомогою яких при містобудівному проектуванні 
орієнтовно визначають розміри сельбищних територій населених місць. 

2)Наведіть перелік об'єктів, які розташовують на територіях комунально-
складських зон. Визначте основні містобудівні вимоги до їх розміщення. 

3)Промисловий вузол. 
 

Шахмурзова К. 
1)Промислові райони. 

2)Визначте класифікаційні ознаки таких структурних елементів сельбищних 
територій: житловий квартал–комплекс–мікрорайон, житловий район, 

сельбищний район – житловий масив, житловий комплекс. 
3)Групи житлових будинків . 
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