
ЛЕКЦІЯ 
 

Організація мережі культурно-побутового обслуговування 
 

 

 

У формуванні структури сельбищної території в цілому, житлових районів і 
мікрорайонів надзвичайно велике значення має система культурно-
побутового обслуговування населення. 

 

Організація громадського обслуговування створює умови для раціонального 
забезпечення потреб населення у різних видах послуг. 

 

Для того, щоб ці підприємства ( заклади ) обслуговування були доступні 
всьому населенню міста, вони повинні бути рівномірно розміщені по всій 
території міста, а також необхідна організація структурної системи 
розміщення культурно-побутових закладів і органічний взаємозв’язок  з 
планувальною структурою міста. 

 

Чим частіше відвідується ці заклади тим ближче вони повинні бути до 
споживача, і навпаки, заклади, які відвідуються порівняно рідко, можуть 
мати більший радіус обслуговування, Система обслуговування повинна 
охоплювати як сельбищну так і промислову зони міста, і його околиці  
(передмістя ). 

 

У практиці проектування сучасних населених місць добре зарекомендувала 
себе так звана ступінчата система обслуговування. 

 

Згідно з цією системою обслуговування культурно-побутові заклади залежно 
від місця їх розташування в місті умовно поділяються на ступені. 



 

Зміст ступінчатої системи обслуговування полягає у тому, щоб створити 
послідовну низку закладів, які обслуговуючи визначений контингент 
населення, відповідно закріпляли б структурне членування міської території, 
Організація обслуговування населення за ступінчатою системою і структура 
території міста залежать від його величини. 

 

Адмінстративно-господарські і громадські споруди на території міста 
розташовують залежно від їх значення;  
заклади загальноміського значення в основному розташовують у центральній 
частині міста , 
а заклади районного значення і мікрорайонного значення – у районах, які 
вони обслуговують. 
Об’єкти мережі установ і підприємств культурно-обслуговування 
охоплюють: 

 

- навчально – виховні установи; 

 

- установи культури, мистецтва та культові споруди; 

 

- установи охорони здоров` я , спортивні та фізкультурно – оздоровчі, 
масового відпочинку і туризму; 

 

- підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового 
обслуговування та комунального господарства. 

 

Сукупність мереж установ і підприємств обслуговування утворює єдину 
систему обслуговування, яка є важливим елементом соціальної 
інфраструктури міських і сільських поселень. 

 

Основною вимогою до розміщення цих установ та підприємств 



 

обслуговування в поселеннях є створення зручних умов для одержання 
населенням необхідного виду, рівня та якості послуг. 

 

Це потребує вирішення містобудівних завдань розміщення одного чи 
комплексу установ та підприємств обслуговування з урахуванням величини 
міста. 

Об’єкти обслуговування залежно від характеру, кількості та рівня розвитку їх 
послуг, частоти звернення населення до них поділяються на установи і 
підприємства повсякденного, періодичного та епізодичного 
обслуговування. 

 

До об’єктів з повсякденним обслуговування належать установи і 
підприємства, якими населення користується щоденно. До них належать: 
дитячі ясла і садки, школи, 
продовольчі й промтоварні магазини,  
їдальні, кафе, 
аптеки,  
ательє побутового обслуговування (ремонтні майстерні, приймальні 
пункти). Це – установи мікрорайону, радіус обслуговування їх приймається в 
межах 350...500 м. Повсякденне обслуговування населення всередині 
мікрорайону здійснюють також установи груп житлових будинків з радіусом 
обслуговування до 200 м. 

 

До установ періодичного попиту  належать : 

будинки культури, 

клуби,  

кінотеатри, 

бібліотеки,  

торговельні центри,  

ресторани,  

установи зв’язку (пошта, телеграф), 



поліклініки, пологові будинки і районні лікарні, 

спортивні центри (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні тренувальні 

майданчики).  

Це – установи житлового району, радіус обслуговування їх становить 

1000...1200 м, що дозволяє дійти до них пішки за 15...20 хв, не користуючись 

послугами транспорту. 

 

До установ епізодичного попиту належать:  

адміністративні й господарські заклади,  

палаци культури,  

музеї,  

виставки, 

 театри, цирки, концертні зали, великі кінотеатри,  

міські спортивні центри (стадіони, плавальні басейни, водні станції),  

міські торговельні центри,  

спеціалізовані лікарні й медичні центри, 

 наукові й навчальні центри. 

 Всі ці заклади мають загальноміське, обласне, а іноді й державне значення. 

Під’їзд до них здійснюється засобами масового транспорту. 



 

Схема триступінчастої побудови систем 

культурно-побутового обслуговування житлового району: 

1 - центр житлового району; 2 - центр мікрорайону; 3 - блок обслуговування 
групи будинків; 4 - радіус обслуговування. 

 

схема побудови системи культурно-побутового обслуговування у житловому 
районі на 60 тис. жителів:  
1 - заклади періодичного обслуговування; 2 - заклади щоденного 
обслуговування; 3 - заклади первинного обслуговування; 4 - кіно-театр; 5 –
універмаг . 
 



Навчально – виховні установи 
 
До них відносяться:  

дитячі дошкільні установи ( дитячі садки, ясла-садки ),  

школи ( початкові, неповні середні, середні загальноосвітні школи,  

школи-інтернати при загальноосвітніх школах, 

станція юних натуралістів, 

дитяча школа мистецтв, музична школа,  

проф.-тех. училища, середні спеціальні навчальні заклади, 

вищі навчальні заклади. 

 
Рівень забезпеченості дітей дошкільними установами приймається в межах 
85 %, у тому числі для дитячих ясел-садків з денним перебуванням дітей — 
70 %, для дитячих ясел-садків цілодобового перебування дітей, 
спеціалізованих та оздоровчих - 15 %. 

 
Містобудівні умови для дошкільних установ 

 
Дитячі дошкільні установи розміщуються на відокремлених ділянках з 
відступом від червоних ліній не менше ніж 25 м. Розрив від меж ділянок 
дитячих ясел-садків до стін житлових будинків повинен бути не менше 10 м, 
до будівель комунальних підприємств — не менше 50 м. Будинки дитячих 
ясел-садків в районах садибної забудови слід розміщувати з розривом від 
інших будівель і споруд не менше 50 м. 
 
Розміри земельних ділянок для дитячих дошкільних установ слід визначати із 
розрахунку 30-45 м2 на 1 місце. 
                                                    
 

 Генплан ділянки дитсадка на 320 місць: 
 



 
 

   Детальний план території будівництва дитячого дошкільного закладу на 
100 місць, об`єднаного з початковою школою на 60 місць та 
багатоквартирної житлової забудови   
 

 

 Блокування території садочка 
та початкової школи. 



 
 

Генеральний план ділянки дитячого сада-яслей: 1 - будівля на 8 груп; 2 - 
групові майданчики для дошкільнят; 2' - групові майданчики для дітей 

раннього віку; 3 - тіньові намети; 4 - площадки для фізичних занятий; 5 - 
дворові туалети (для дітей); 6 – господарчий  двір; 7 - господарча будівля; 8 
- смітник та туалет (для персоналу); 9 - л душ; 10 - басейн; 11 - город - ; 12 - 

лавки; 13 - скульптура; 14 - доріжки; 15, 16 - зелені насадження 



 
Дитячий садок в селі Крюковщина 

 

 

Розміщення д/садка та школи на ДПТ 
 



 
 

 

 

Містобудівні умови для шкільних установ 
 

Школи розміщуються на відокремлених ділянках з відступом від червоних 
ліній не менше ніж 25 м, Розрив від меж шкільних ділянок до стін житлових 
будинків повинен бути не менше 10 м, до будівель комунального 
призначення - не менше 50 м 
 
Розміри земельних ділянок для шкіл визначаються з розрахунку: для міських 
шкіл на 18 – 36 класів ділянки 1,9 – 2,6 га. 
 
 
 



 
 

Приклад розміщення школи в мікрорайоні.Зверніть увагу на відстань від 
житлової забудови. 

 



 
Проєкт школи в Арбеково. Зверніть увагу,що будівля розташована подалі від 
житла …Біля житлової забудови знаходяться шкільні майданчики. 



 
 

                       Генплан ділянки школи на 464 учня (12 класів): 
 
 
 
Вищі навчальні заклади розміщуються у сельбищних та приміських зонах 
міст, а також науково-навчальних центрах, де навчальні заклади та науково-
дослідні інститути є основною містоутворюючою базою.  
 
Навчальні центри та окремі вищі заклади повинні мати зручні транспортні 
зв'язки з містом і розміщуватись на відстані не більше як 30-40 хв. 
транспортної доступності міського центру.  
Орієнтовні розміри території для університетів, технічних і 
сільськогосподарських вищих закладів на 1 тис. студентів рекомендується 
передбачати 4-7 га те-риторії. Для медичних і фармацевтичних вищих 
нав-чальних закладів - 3-5 га, для гуманітарних — 2-4 га на 1 тис. студентів. 
Розміри ділянок спортивних зон для вищих навчальних закладів 
передбачаються з розрахунку 2 га па 1 тис. студентів. 
 
 
 



Генеральный план развития Львовского государственного медико-
фармацевтического института на 5300 студентов. Архитекторы В. Дядек, 
Н. Царева 
I - участок вуза; II- участок клинической областной больницы; Ш - участок 
клинической инфекционной больницы; 1V -ботанический сад; 1 - учебные 
корпуса; 2 - библиотека; 3 - аудиторный блок; 4 - центральная научно-
исследовательская лаборатория (ЦнИЛ); 5 - виварий; 6 - спортивный 
комплекс; 7 - музей; 8 - общежития; 9 - блок культурно-бытового 
обслуживания; 10 - хозяйственные сооружения; 11 - новые корпуса 
 
 
 

 
 



 
 

Проект студентського містечка Українського Католицького університету. 
 
 
 

 
 
 



 Генплан комплексу будівель Вищої технічної школи в Цюріхе (перший етап 
будівництва): 1 — головний корпус; 2 — корпуси лекційних аудиторій; 3 — 
корпус для практичних занять; 4 — ресторан; 5 — лабораторні корпуси; 6 

— електростанція 

 
 

Генплан комплексу ДНУ, передбачений проектом (а), сучасний план (б) і 
топографічний знімок із супутника (в) (фото із архіву Будинку архітектора) 



Експлікація сучасного комплексу ДНУ (б): 1.Науково-адміністративний 
корпус (ректорат, служби університету); 7. Обласний ліцей фізико-

математичного профілю; 9-17. Навчальні і наукові корпуси факультетів; 18. 
Наукова бібліотека ДНУ; 19. Палац спорту ДНУ. Кафедра фізичної 

культури та спорту; 20. Типографія ДНУ. Автогосподарство ДНУ; 21. 
Науково-виробничі майстерні ДНУ; 22. Житловий 22-й корпус. Гуртожиток 
№4; 23. Житловий 23-й корпус. Гуртожиток №5; 24. Житловий 24-корпус. 

Гуртожиток №6; 25. Житловий 25-й корпус. Гуртожиток №7; 26. 
Культурно-побутовий комплекс ДНУ; 28. Стадіон. Повна документація 

проекту генплану, на жаль, не збереглася. 
 
 
 

Установи культури, мистецтва та культури 
 
До них відносяться: 

клуби різних типів по інтересах та Будинкі культури,  

бібліотеки,  

кінотеатри та відеосалони,  

театри, 

кіноконцертні зали, 

цирки,  

виставочні приміщення, 

музеї,  

культові споруд 

 

 

Ці установи відіграють важливу роль у формуванні архітектурних ансамблів 
населених пунктів, розміщуються, як правило, на території громадських 
центрів, 



 
.Громадський центр (план): 
1 — адміністративна будівля; 2 — еспланада; 3 — набережна; 4 — 
Кафедральний собор; 5 — торгівельні ряди; 6 — головна площ 
 



 

 
 

Проєкт ПДП центру м.Сихів 
 

 
 
 
 
 
 
Нормативи розрахунку та умови розміщення установ культури і мистецтва 
приймаються згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
 



 

 
Проєкт музею історії релігій м.Киіїв арх.С.Куцало 
 
 
Установи охорони здоров’я, спортивні, фізкультурно-оздоровчі та 
масового відпочинку і туризму 
 
установами охорони здоров’я :  

лікарні та медичні центри різного профілю, 

поліклініки, 

фельдшерсько-акушерські пункти,  

амбулаторії, медпункти,  

аптеки,  

станції швидкої допомоги. 



 

Генеральний план лікарні змішаного типу 

— головним корпус; 2 — поліклініка; З — акушерсько-гінекологічний корпус; 4 

інфекційним корпус; 5 — харчоблок; 6 — господарський корпус; 7 — 

патолого- анатомічний корпус 

 

 

 

Схема генплану БСК міста Берегово 

 



Установи охорони здоров'я розміщуються на ділянках, сприятливих за 

санітарно-гігієнічними якостями, наближених до зелених масивів та 

віддалених від магістралей з інтенсивним рухом транспорту та інших джерел 

шуму та забруднення. Міські лікарні розміщуються поблизу міських садів, 

парків та лісопарків на відстані не більше 200 м від найближчої зупинки 

громадського транспорту. 

 
Спортивні та фізкультурно-оздоровчими споруди :  

відкриті майданчики для оздоровчих та спортивних ігор, 

 спортивні комплекси із стадіонами,  

спортивні зали,  

криті та відкриті басейни. 

 

 

 



Реконструкція стадіона ім.Лобановського  
 
 

 
 



 
 
            Реконструкція території спортивно-відпочинкового комплексу. 
 
 
При розміщенні спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд слід 
керуватись необхідністю наближення їх до житлової забудови. 
 
Установи масового відпочинку і туризму включають: 

будинки відпочинку,  

пансіонати,  

бази відпочинку,  

кемпінги,  

туристські бази,  

оздоровчі табори для школярів. 

 
Розміщуються ці установи в найбільш сприятливих природних умовах, у 
зелених зонах міст, біля водних басейнів. Основними факторами для 
розміщення тієї чи іншої установи відпочинку є найбільш сприятливі 
санітарно-гігієнічні умови території, достатньо виразна ландшафтна ситуація 
з наявністю унікальних ландшафтних елементів, зручний зв'язок з 
транспорт-ними магістралями, наближеність до джерел водозабезпечення та 
електропостачання, можливість відведення каналізаційних стоків та 
улаштування очисних споруд. 



 
Підприємства торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування та комунального господарства. 
 
Заклади цього спрямування створюють просторову систему обслуговування 
поселень і є об'єктами най-більшого попиту населення. 
 
підприємства торгівлі включають: 

магазини продовольчих і непродовольчих товарів, 

у тому числі спеціалізовані,  

ринкові комплекси. 

 

Залежно від асортименту товарів, які пропонуються населенню, торгові 
підприємства розміщуються з урахуванням частоти придбання тих чи інших 
товарів. Так , торгові підприємства , які пропонують жителям товари 
повсякденного попиту, розміщуються у безпосередній близькості від 
житлової забудови і обслуговують групи житлових будинків або мікрорайони 
 
 У центрах житлових районів міст розміщуються торгові підприємства з 
асортиментом товарів періодичного попиту центрах міст розміщуються 
великі торгові підприємства з товарами епізодичного центру. 
 
Підприємства громадського харчування включають: 

 їдальні,  

кафе, 

 ресторани та ін.  

Їдальні і кафе можуть бути відкритого (без обмеження відвідування) та 

закритого типу (розміщені на підприємствах, у навчальних закладах, готелях 

та інших установах). 

 
Підприємствами побутового обслуговування :  

комплексні приймальні пункти побутового обслуговування, 

будинки побуту та інші підприємства,  

хімчистки,  

майстерні та ательє пошиття одягу і взуття,  

ремонту побутової техніки тощо. 



 
Комплексні приймальні пункти, перукарні, підприємства хімчистки 
розміщуються безпосередньо в межах житлової забудови і належать до 
підприємств повсякденного попиту. Будинки побуту, спеціалізовані 
майстерні та ательє можуть розміщуватися в центрах міст та центрах їх 
планувальних районів. 
 
Підприємства комунального господарства включають: 

житлово-експлуатаційні контори, 

лазні,  

пральні, 

готелі,  

мотелі, пожежні депо, 

громадські вбиральні,  

крематорії,  

кладовища тощо. 

 
Нормування обслуговуючих підприємств здійснюється, виходячи з принципу 
повноцінного обслуговування усіх районів міста (не розрізняючи 
центральні й периферійні райони). 
 
При розробці генеральних планів міст визначають потреби в земельних 
ділянках для обслуговуючих установ й підприємств, що розміщуються в 
окремих будівлях. Розрахункова потреба в тих чи інших установах і 
підприємствах і необхідна для їхнього розміщення територія встановлюється 
відповідно до нормативів, а саме ДБН Б.2.2-12:2019 
  

 



ЛЕКЦІЯ 
 

 Основні завдання вертикального планування міських територій 
 
Природний рельєф, створений природою, характеризує і визначає стан 
поверхні тієї чи іншої території. Рельєф безпосередньо впливає на 
містобудівні рішення міських територій: 
накреслення мережі вулиць, 
місце розташування окремих об’єктів (житлових районів, центрів, 
промислових районів,  
спортивних комплексів та ін.), 
 функціональне зонування території 
, вартість будівництва та ін. 
  
Зокрема, рельєф багато в чому визначає планування і забудову житлових 
районів, мікрорайонів і 
кварталів. Рельєф і його форми враховують при розташуванні будинків і 
впливають на загальну композицію забудови. Велике значення має рельєф 
при улаштуванні стоку поверхневих (атмосферних) вод на міських 
територіях, а також при прокладанні підземних трубопроводів. 
  
Навіть при загальному сприятливому для міського будівництва рельєфі, 
завжди має бути можливість деякого пристосування і поліпшення його. Для 
перетворення і пристосування рельєфу до вимог планування, забудови, 
благоустрою здійснюють висотну організацію – вертикальне планування 
міських територій. При цьому, розробляють проектну поверхню території з 
виявленням висотних оцінок, поздовжніх ухилів по мережі вулиць, на їхніх 
перехрестях, переломах поздовжнього профілю і в характерних точках 
поверхні. 
Вертикальне планування – це один з основних складових інженерного 
благоустрою міських територій. Основними завданнями вертикального 
планування території житлових районів є: 
утворення ділянок сприятливих для будівництва будинків та споруд 
шляхом перетворення і пристосування рельєфу до вимог забудови кварталів, 
окремих будинків і споруд. При містобудівному оцінюванні та інженерному 
благоустрою територій рельєф за крутістю поверхні поділяється на шість 
категорій, які визначають ступінь придатності для їх використання 
забезпечення нормальних припустимих поздовжніх та поперечних 
ухилів міських вулиць і доріг для безпечного та зручного руху транспорту і 
пішоходів на території міста. 
 Поперечні та поздовжні ухили вулиць, доріг і 
 окремих їх елементів залежать 
 від розрахункових швидкостей руху, 
 видів покриття 



і установлені відповідно до категорії проектованих вулиць і доріг 
 

 

 
 
 

Оцінювання території залежно від крутості поверховості 
 
 
Категорія Крутість (ухил), % Містобудівна оцінка рельєфу 
 
1   Менше 0,5% 
Придатний для забудови, трасування вулиць і доріг; 
зовсім непридатний для організації стоку поверхневих 
вод та прокладання самопливних мереж 
2   0,5-3% 
Придатний і задовольняє вимогам забудови, 
прокладання вулиць та доріг, організації 
водовідведення та ін. Вертикальне планування не 
потребує складних заходів 
3   3-6% 
Придатний для планування та забудови, але викликає 
труднощі при розташуванні будинків, плануванні 
міських майданів і трасуванні вулиць. Потребує 
великих обсягів робіт для перетворення рельєфу 
4   6-10% 
Створює значні труднощі під час планування та 
забудови території, при трасуванні вулиць і прокла- 
данні підземних комунікацій. Потребує складних і 
значних за обсягом робіт з перетворення рельєфу 
5   10-20% 
Непридатний для забудови – потребує улаштування 
терас. Створює труднощі при прокладанні вулиць, 
доріг, підземних комунікацій. Потребує складних і 
великих обсягів роботи з улаштування майданчиків, 
при будівництві споруд – улаштування терас, укосів, 
підпірних стінок 
6   Більше 20% 
Дуже непридатний і складний для планування, 
забудови, благоустрою, трасування вулиць, 
прокладання підземних комунікацій. Викликає значні 
труднощі при вертикальному плануванні. Освоюють 
при особливій необхідності 
 
 
 
 
 



організація стоку поверхневих вод з території забудови і на вулицях 
міста ухилами і напрямками стоку по поверхні до міської підземної 
водостічної мережі; 
створення рельєфу, найбільш сприятливого для прокладання міських 
підземних комунікацій та благоустрою; 
організація рельєфу при наявності негативних фізико-геологічних 
процесів на місцевості (яругоутворення, затоплення, підтоплення та ін.); 
максимальне збереження поверхневого рослинного шару, необхідного 
для зелених насаджень; 
надання рельєфу найбільшої архітектурної виразності; 
у деяких випадках створюють штучний рельєф; 
проведення мінімального обсягу земляних робіт та можливого балансу 

пересування мас 
 

Найбільші поздовжні ухили вулиць і доріг 

 

 

 
 

Способи та прийоми проектування вертикального планування територій 
кварталів і мікрорайонів можуть бути різними. Найчастіше вертикальне 
планування проводять у такій послідовності: проектування мережі 
внутрішньоквартальних або мікрорайонних проїздів зі встановленням 
проектних оцінок і ухилів на всіх проїздах з прив'язкою їх у висотному 

 

Міські вулиці та дороги 

 

Розрахункові 
швидкості руху, 

км/год. 

Найбільші допустимі поздовжні ухили 
для різних видів покриття, ‰ 

А
сф
ал
ьт
о-

 
бе
то
нн
і 

Ц
ем
ен
то

- 
бе
то
нн
і 

бр
ук
ів
ка

 

щ
еб
ен
ев
і 

ка
м

'я
ні

 

Швидкісні дороги 120 40 40 - - - 

Магістральні загальноміського значення:  

100 

 

50 

 

50 

 

50 

 

- 

 

- 
- безперервного руху; 

- регульованого руху 80 50 50 60 - - 

Магістральні районого значення 80 60 60 70 - - 

Вулиці та дороги місцевого значення:  

60 

 

70 

 

60 

 

80 

 

- 

 

- 
- житлові вулиці; 

- дороги    промислових    і    комунально-       

складських районів; 60 60 60 60 - - 

- проїзди 50 70 60 80 80 80 

Пішохідні вулиці та дороги - 40 - 40 - - 

Майдани - 30 30 30 - - 



відношенні до лотків прилеглих вулиць; проектування ділянок території, 
обмежених проїздами, позначки яких уже відомі, або проїздами і межами 
кварталу або мікрорайону; проектування позначок на будинках і спорудах, а 
також на всіх елементах території. 
Поздовжні та поперечні ухили проїздів і майданчиків приймають 
відповідно до їх призначення. Значення цих ухилів наведені 

 

 

Поздовжні та поперечні ухили проїздів і майданчиків 
 

 

Елементи території 
Ухили в ‰ 

подовжні поперечні
Проїзди 4-80 20-30
Тротуари 4-80 10-20 
Садові доріжки, алеї 5-80 20-30
Спортивні майданчики 5 5
Дитячі майданчики 4-15 10-20
Автостоянки 4-40 5-15 
Господарські майданчики 5-30 10-20
Зелені насадження 5-80 5-80

 
 
 

Окремі завдання вертикального планування ,які вирішують при 
інженерному благоустрою міських територій 

 
Під час інженерного благоустрою вирішують окремі завдання 
вертикального планування, що пов’язані з охороною навколишнього 
середовища, створенням комфортних умов життєдіяльності населення, 
збереженням природних ресурсів і окремих споруд на території міста: 
збереження і поліпшення рельєфу освоєної території для найбільш 
цікавого благоустрою; 
розміщення надлишкових мас ґрунту на забудованій території (для 
створення штучних гірок, піднятих над поверхнею майданчиків, 
шумозахисних кавальєрів та ін.); 
найповніше збереження рослинного (родючого) шару землі, для 
використання мінімальних обсягів рекультивації ґрунтів після забудови; 
збереження існуючих цінних зелених насаджень і окремих дерев; 
максимальне збереження існуючих підземних комунікацій; 
забезпечення комфортних умов руху пішоходів. 
 
 



Прийоми для вирішення деяких задач вертикального планування  
при інженерному благоустрою 

 
 

Зміна пластики рельєфу 
Характер архітектурно-ландшафтного проектування житлових територій 
залежить від рельєфу місцевості та його використання при об’ємно- 
планувальному рішенні забудови. 
Геопластика – один з найперспективніших напрямків у ландшафтній 
архітектурі – являє собою різновид вертикального планування, що у значною 
мірою переслідує художні, архітектурно-декоративні цілі. Геопластика 
рельєфу є активним компонентом у створенні ландшафтних композицій на 
території житлових груп. Рельєф можна поділити на 2 групи: 
1) макрорельєф – рельєф великих територій, наприклад, житлового 
району, житлової групи та ін.; 
2) мікрорельєф – рельєф невеликих територій, наприклад, окремі 
майданчики, ділянки та ін. 
Пластику рельєфу змінюють у тому випадку, коли забудована територіямає 
пласку поверхню або хаотичну горбисту. Для житлових районів це має як 
естетичне, так і економічне значення. У випадках наявності складного 
рельєфу, якщо немає можливості збереження навіть частини території в 
природних позначках, доцільно проектувати вертикальне планування всієї 
території без виокремлення елементів забудови, проїздів, майданчиків та ін. 
При цьому, висотний стан території визначається створенням декількох 
площин, які утворюють принципову основу організації рельєфу. Ці площини 
відводять поверхневі води за межі даної території, що призводить до повного 
знищення ґрунтового шару. 
 

Плаский рельєф – найскладніший для створення різноманітних 
планувальних вирішень. Якщо територія має пласку поверхню, частину 
поверхневого шару зрізують, а іншу частину засипають, що призводить до 
знищення родючих ґрунтів, а це в свою чергу збільшує витрати на 
озеленення території. Якщо територія має хоча б незначні нерівності, то їх 
слід підкреслювати, наприклад, за допомогою зелених насаджень. Підбір 
деревинних порід різної висоти, форми і різного кольору допоможе зробити 
невелику опуклість рельєфу більш помітною. 
Утворення штучного рельєфу у вигляді насипних пагорбів, терас, валів 
дає можливість додати одноманітній пласкій території більше своєрідності, 
уникнути монотонності забудови, а також зекономити кошти, тому що земля, 
яку виймають з котлованів будинків, трас підземних комунікацій, корит 
проїздів, залишають на ділянці, а не вивозять на значні відстані до місць 
звалищ. Штучним пагорбам надають плавні живописні обриси, які близькі до 
природних, щоб вони виглядали як елементи ландшафту 
 



 
 

Приклади зміни 
пластики рельєфу: А) посилення 
за рахунок споруд та посадок; 
Б) пом'якшення рельєфу; 
В) посилення враження крутості; 
Г) захист від зовнішнього шуму; 
Д) переміщення ґрунтів з 
урахуванням доцільності та 
економічності; Е) згладжування 
рельєфу для усунення 
несприятливого впливу хаотичної 
горбистої місцевості 
 

Природні чи штучні підвищення та западини після проведення 
нескладних земляних робіт можна використовуватися для створення різних 
елементів благоустрою (майданчиків для відпочинку, декоративних водойм 
та ін.). 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

           Приклад улаштування штучного рельєфу (штучна гірка з тунелем) 
 

                     Використання існуючих форм рельєфу 
 
Рельєф територій може бути змішаним і мати відносно рівну поверхню з 
невеликими пагорбами, укосами, яругами. Такий рельєф слід зберігати, він 
насичує територію світлотінями, різними барвами, створює різні панорами. 
На територіях з явно вираженими перепадами рельєфу застосовують 
терасування, але в цьому випадку слід максимально зберігати існуючий 
рельєф. 
Основними засобами формування геопластики рельєфу при 
максимальному використанні його існуючих форм є земляні укоси, підпірні 
стінки, сходи, пандуси, земельні насипи, вали, пагорби 
 



Улаштування укосів 
 

Укіс – це найпростіший елемент вертикального планування територій при 
об’єднанні поверхонь з перепадами висот. 
Укоси влаштовують на територіях, загальний ухил яких не відповідає 
нормативному і виникає необхідність терасування. При улаштуванні укосів 
необхідно використовувати ухили існуючого рельєфу зі збереженням 
існуючого трав’яного та рослинного покриву, зелених насаджень. 
Крутість укосів визначають залежно від властивостей ґрунту, геологічних 
і гідрогеологічних умов, а також висоти укосу: при висоті укосу до 5 м 
крутість приймають у співвідношенні 1:1,5; на дрібнозернистих пісках вона 
зменшується до 1:2; на стійких напівскельних та інших подібних ґрунтах до 
1:1 і 1:0,5. 
Укоси можуть бути простими і складними. Складні укоси влаштовують в 
тих випадках, коли висота укосу перевищує 5 м (рис. 4.28). Всі укоси повинні 
мати верхню та нижню берму. Верхня берма має бути завширшки не менше 1 
м, нижня – не менше 0,7 м. Щоб запобігти розмиванню поверхневими водами 
площини укосу на верхній бермі передбачають водовідвідний пристрій у 
вигляді поверхневого лотка чи колектора водостічної мережі з 
дощоприймальними колодязями. Для відведення поверхневих вод, які 
стікають укосом, біля підніжжя укосу влаштовують поверхневі лотки. На 
складних укосах, для запобігання розмиванню його площини створюють 
проміжні берми завширшки 1,0-2,0 м та більше з ухилом зворотнім укосу, 
який використовують для горизонтального відведення поверхневого стоку. В 
деяких випадках вони можуть бути використані для улаштування 
прогулянкових доріжо 

 
 

 
 
Конструкції й елементи укосів: а) простий укіс; б) складний укіс; 1 – 
верхня берма; 2- нижня берма; 3 - проміжна берма; 4 – поверхневий 
лоток чи нагірна канава; 5 – площина укосу 
 

 



Стійкість укосів забезпечують їх укріпленням. Обробка поверхні укосів 
може бути різноманітною. Найбільш простим рішенням є покриття укосу 
суцільним газоном, квітами багатолітників, групою чи смугою невисокого 
чагарнику, на пологих укосах, крім того, встановлюють керамічні чи бетонні 
вази. 
При значних ухилах укоси частково чи цілком обдерновують. Рисунок 
дерну створює мальовничі плями на зеленому фоні трави. Ухил озеленених 
укосів не перевищує 1:1,5 – 1:2. 
Поверхню укосу обробляють також камінням, мальовничо розміщеним на 
газоні. Камені в поєднанні з альпійськими рослинами, а в південних районах 
– з кактусами та агавами нададуть можливості створити на укосі альпінарій. 
Для рослин між каменями залишають вільний простір, а каміння 
розташовують таким чином, щоб вода, яка стікає з них, зволожувала б грунт 
навколо рослин. 
Укіс обробляють порожніми бетонними блоками різної форми і розмірів, 
які створюють на укосі мальовничий рисунок. В отворах порожніх блоків 
висаджують декоративні трави чи квіти. 
Блоки і висаджені рослини є непоганим укріпленням поверхні укосів. У 
засушливих кліматичних районах укоси укріплюють суцільною чи лінійною 
посадкою таких чагарників, як вереск, терн, ялівець козацький та ін. 
На великих крутих укосах укріплення газоном можливе за допомогою 
гідропосіву, при якому насіння наносять на поверхню укосу разом з клейким 
органічним розчином, що утворює плівку, яка запобігає розмиванню укосу 
протягом терміну необхідного для утворення травостою. 
Приклади укріплення укосів наведені 
 

 
 

 
 

Приклади укріплення укосів: а) підготовка укосу до посіву трав; 
б) обдернування укосу в комбінації з посівом трав; в) укріплення укосів 
кам’яними стрічками в комбінації з посівом трав. 1 – шар рослинного 

ґрунту; 2 – дренажне вікно 20-40 см 
 
 



Укоси сполучають з підпірними стінами, сходами, пандусами, що в свою 
чергу надає різноманітності планувальній території 

 
 

Улаштування підпірних стін 

На територіях, що розташовані на схилах, можна створювати ступінчасті 
тераси, які розмежовані підпірними стінами. Підпірні стіни в деяких 
випадках замінюють укоси, а частіше проектують у поєднанні з укосами. 
Коли укоси дозволяють створити більш плавний та м'який перехід від одного 
рівня ділянки до іншого, підпірні стіни чітко відображають різні рівні навіть 
при незначних різницях висоти між ними. Перш за все, підпірні стіни 
акцентують увагу на особливостях рельєфу ландшафту, надають йому об’єму 
і візуально роблять його більш виразним. Їх основна функція – запобігати 
можливому зсуву ґрунту, але крім цього вони можуть відігравати й 
декоративну роль. 
Підпірні стіни за функціональним призначенням поділяють на 2 групи: 
інженерні – для підтримки рівноваги земляних мас верхніх терас; 
декоративні – сприяють створенню багатопланових просторових 
композицій, 
виявленню і візуальному посиленню особливостей рельєфу місцевості, а 
також кращому поділу окремих функціональних ділянок на територіях, які 
озеленюють. [32] 
За конструктивними особливостями виділяють декілька типів: 
гравітаційні, масивні, у вигляді ростверку на пальовому фундаменті, тонкі 
підпірні стіни та ін. 
Форма, переріз, висота підпірних стін залежать від впливу на них зусиль і 
визначаються розрахунком. У багатьох випадках підпірні стіни проектують 
однієї висоти по всьому периметру і прямолінійними в плані, проте, залежно 
від композиції ділянки вони можуть мати виступи по висоті та криволінійний 
чи ламаний обрис. 
Висоту підпірних стін встановлюють вертикальним плануванням 
території, але не вище 3 м. В житлових районах, у зонах відпочинку не слід 
проектувати дуже високі підпірні стіни, бо вони значно дорожчі. Крім того, 
високі стіни можуть стати причиною нещасного випадку, особливо з дітьми. 
На високих стінах, розташованих у пішохідних зонах з великою пропускною 
здатністю, необхідно улаштовувати огорожі. При висоті підпірної стінки 
1,0-1,2 м і вище краще замінювати її декількома нижчими стінами. При 
цьому, виходить більш плавний перехід від однієї тераси до іншої. Особливо 
такий захід доцільний при наявності цінних порід дерев, які ростуть на 
різних рівнях. 
Невисокі підпірні стіни мальовничих обрисів можуть бути огорожею 
майданчиків різного призначення. Невисокі стінки (30-40 см) дають 
можливість використовувати їх для улаштування садових лав. 



У підпірні стіни можна вмонтувати лави, сходи, пристінні фонтани, іноді 
вони комбінуються з озелененими чи обробленими каменем укосами, чи є 
завершенням їхньої нижньої частини 
За стінами улаштовують дренажі для прийому та відведення поверхневих 
вод, які просочуються в ґрунт, і ґрунтових вод. Щоб запобігти стіканню по 
підпірній стінці поверхневих вод і забруднення верхньої брівки стінки 
улаштовують лотки для перехвату поверхневих вод. 
 

 Конструктивні елементи 
                                                   підпірних стін: 1 - підпірна стіна; 

                                                    2 – поверхневий лоток; 3- дренажі 
 

Підпірні стіни будують з різних матеріалів. З естетичної точки зору для 
ландшафтного дизайну ділянки найбільш привабливим є дерево, але 
дерев'яні стіни недовговічні. Більш стійкими в цих умовах є стіни з цегли, 
натуральних каменів різних розмірів. Традиційно при будівництві підпірних 
стін використовують так названу «суху кладку» без використання розчину. 
Каміння укладають так, щоб вони максимально щільно прилягали один до 
одного, а шви між ними заповнюють землею. Також підпірні стіни 
споруджують з монолітного бетону, збірних залізобетонних елементів і 
штучного каменю. Зовнішню поверхню стін з бетону прикрашають великим 
щебенем, облицювальною плиткою чи іншими декоративними матеріалами. 
Мальовничості надають підпірним стінам декоративні рослини, для яких 
в кам'яній кладці, бетоні та інших матеріалах залишають невеликі «кишені» 
чи широкі шви, які заповнюють ґрунтом. Для зволоження рослин шви і 
«кишені» мусять мати ухил усередину стіни. В таких екстремальних умовах 
можуть рости багатолітні рослини, такі як, наприклад, каменеломка чи 
барвінок. Ступінчасті підпірні стіни з висадженими у швах альпійськими 
рослинами, прикрашені біля підніжжя квітами і декоративними чагарниками, 
можуть замінити «альпійську гірку». 
Тераси, поділені підпірними стінками, іноді прикрашають кам’яною 
бруківкою, або газоном, квітниками, чагарниками та деревами, що надає 
вигляду маленької гірської полонини. На цих стінах в’ються паростки 



рослин, а зверху водопадами стікають струмки.  
При улаштуванні уздовж підпірних стін доріжок зверху будують огорожі 
(поручні, ґрати, парапет); для підйому і спуску з однієї тераси на іншу 
передбачають розриви між підпірними стінами зі сходами. 
 
 
                                         Улаштування сходів 
 

В інженерному благоустрою сходи застосовують в тих випадках, коли 
алеї і доріжки проходять через укоси, підпірні стіни чи ухили, що 
перевищують 80‰. У межах крутості до 80‰ можна облаштовувати 
доріжки-пандуси для пішохідного руху. Пандус переважно в 3-4 рази довший 
ніж сходи. Ухил сходів приймають не більш 1:3, висоту східців - від 10 до 
14 см, ширина східців може бути різною і залежить від призначення сходів і 
території, на якій вони розташовані  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Приклади улаштування підпірних стін: 1 - 3 – інженерні підпірні стіни 
(1 – укріплення берегів; 2 – забудова терасами; 3 – планувальне рішення 

території); 4 - 6 – декоративні підпірні стіни 
 

Наприклад, біля головного входу на територію парку облаштовують 
парадні сходи. В мікрорайонах і житлових кварталах їх облаштовують для 
пішохідного руху за певними направленнях. Відповідно визначають і ширину 
сходів. 
При проектуванні сходів і пандусів необхідно враховувати зручність руху 
ними за обома напрямками. Але необхідно мати на увазі, що вони не 
однаково зручні для всіх людей. Ухил пандуса чи висота східців по-різному 
сприймаються високою та низькою, повною та худою, молодою та літньою 
людиною. Довгі монотонні марші потребують певних зусиль. Тому 
необхідно створити сходові майданчики і поділити сходи на кілька маршів. 
Повороти і криволінійність сходів і пандусів підсилюють відчуття 
навколишнього простору. З цією ж метою облаштовують і сходові 
майданчики, особливо з лавами для відпочинку, квітковими вазами та ін. 
Майданчики влаштовують між довгими маршами, між окремими східцями, 
якщо це потрібно для архітектурного оформлення чи для збереження рівня 
землі біля існуючих великих дерев чи цінних їх порід. 
Яскраві та зручні для руху пологі сходи з широкими східцями і 
невисокими підсхідцями (6-8 см) Такі сходи створюють враження 
об'єднання двох пов’язаних ними майданчиків. Більш круті чи вузькі, 
навпаки, підкреслюють ізольованість двох рівнів 
 
Ширина сходів і пандусів визначають залежно від інтенсивності 
пішохідного руху, але не менш ніж 0,75 м на одну людину, з урахуванням 
двох смуг руху необхідна ширина 1,5 м. Однак, у багатьох випадках ширину 
сходів і пандусів приймають такою, яка необхідна для певного 



композиційного рішення. Інколи частину ширини сходів замінюють. 
пандусом, що дуже зручно для пересування з дитячими візками, 
велосипедами та ін. Іноді облаштовують на сходах дві пандусні смуги на 
такій відстані між ними, що відповідає відстані між колесами дитячого візка. 
 

 
 
 

 

Конструктивні 
елементи сходів: 1 – східці; 
2 – проступ; 3 – підсхідці; 4 – косоур 
 
Мінімальна ширина сходового майданчика повинна бути не менше 1,5 м, 
поздовжній ухил майданчика задають в напрямку протилежному ухилу 
сходів. 
 
При проектуванні сходів, що мають перепади висоти більше 5 м, 
необхідно спочатку розрахувати їхню довжину, тому що найбільш еконо- 
мічні та конструктивно простими є сходи, облаштовані на рівні поверхні 
укосу. В цьому випадку довжина сходів має дорівнювати довжині укосу. 
Розрахунок довжини таких сходів за умов горизонтально 
розташованих майданчиків, виконують за формулою: 
 

L=N*l+(N:k-1)*m 

 

де N – кількість східців, 

N=H:h 

H – різниця позначок терас, м; 

h – висота підсхідців, м; 

l – ширина східців, м; 

k – кількість східців маршу, шт.; 



m – довжина майданчика, приймають заздалегідь 1,5 м. 

 

 
Схема розрахунку сходів: 1 – сходовий майданчик; 2 – сходовий марш 

 
Приклад: Різниця позначок терас становить 0,83 м. Розрахувати довжину 
сходів. Висоту підсхідців приймаємо 0,10 м, відповідно кількість східців: 
 

N=0.83:0.10=8.3 
N=8.3 

 
Приймаємо 7 східців з висотою підсхідців 0,10 м і 1 – заввишки 0,13 м, 
ширина підсхідців - 0,37 м. Попередньо приймаємо 2 сходових марші по 

4 східця, сходовий майданчик – завширшки 1,5 м. 
 

                                          L=8*0.37+(8:4-1)*1.5=4.46 м 
 
 
Традиційно східці з різною висотою підхідців розташовують у верхній 
частині сходів. При недостатній довжині сходів збільшити її можна шляхом 
збільшення протяжності майданчика. Зменшити довжину сходів можна 
зменшенням кількості східців з одночасним збільшенням ухилу сходового 
майданчика. Якщо довжина сходів значно більше довжини укосу, необхідно 
передбачати складніше її рішення в плані, тобто змінити прямолінійний 
напрямок, чергувати напрямок сходових маршів, але висота підсхідців не 
повинна перевищувати стандартної 0,15 м. 



 

 
 
 

 
 
 

Приклади улаштування сходів 
 
 

Збереження зелених насаджень та інженерних мереж при 
вертикальному плануванні території 

 
             Прийоми збереження дерев при зміні рельєфу 
 
В умовах зміни рельєфу територій міста, під час планування і 
реконструкції часто виникає потреба в збереженні дерев, які мають високу 
декоративну цінність. Розширення території, вирішення питань 
вертикального планування призводить до створення похилих площин, які 
забезпечують водостік. Тоді як окремі дерева, чагарники та їхні групи 
підпадають під зрізання ґрунту чи часткове засипання. Для збереження таких 
рослин на території міста під час зміни рельєфу варто залишати рівень землі 
в радіусі 3-5 м навколо них без змінювання, щоб не засипати чи оголяти 
кореневу шийку, що може призвести до загибелі рослини. З цією метою 
можна створити приямки, майданчик, терасу, ступінчасту підпірну стіну; 
якщо дерево розташоване на трасі сходів, то треба розташувати біля нього 
додатково проміжній сходовий майданчик. 



Якщо при вертикальному плануванні дерево необхідно засипати шаром землі 
до 0,7 м, облаштовують приямки, які мають розміри в плані не менш 
1,0х1,0 м. Для безпеки пішоходів приямки завглибшки 0,5-0,7 м затуляють 
ажурними декоративними ґратами. Стінки приямків виконують з різних 
будівельних матеріалів (кам’яні, залізобетонні елементи, матеріали, стійкі до 
підвищеної вологості та ін.) 

 Облаштування приямків: а) план; б) розріз 
Якщо поверхню землі необхідно зрізати більш ніж на 0,70 м, то для 
збереження кореневої системи рослини треба залишити незмінним масив 
землі розміром не менше ніж діаметр крони дерева. Для закріплення цього 
масиву можна улаштовувати укоси, але кращим заходом є побудова 
декоративної підпірної стіни, яка може мати мальовничі обриси в плані зі 
створенням неподалік майданчика для відпочинку . Підпірну стіну 
необхідно розташовувати на відстані не меншій одного радіуса до крони 
дерева. 
 

 

 
а)                                                                              б) 

 
 
 
Рис.4.36 – Улаштування підпірних стінок при збереженні зелених насаджень (план і 
розріз) : а) за умови підсипки землі; б) за умови зрізання поверхні землі 
 
 
 
Є й інші заходи щодо збереження зелених насаджень (виїмки, зміна умов 
водовідведення, планувальної структури, пересадка з грудкою та ін.), але всі 
вони потребують значних матеріальних і трудових витрат, тобто економічно 
не ефективні, а також не завжди забезпечують тривале збереження існуючих 



насаджень. 
 
               Декоруванняіснуючих споруд підземних комунікацій. 
 
При збереженні існуючих підземних мереж в умовах реконструкції, а 
також при прокладанні нових мереж каналізації та теплопостачання їхні 
оглядові колодязі, розподільні камери у деяких випадках піднімаються над 
поверхнею землі. Якщо такі споруди знаходяться на рівнинній території з 
ухилом не більше 3-4%, їх засипають землею до рівня люку, а на насипах 
створюють укоси, на яких висівають газон. При більш крутих ухилах і 
особливо на укосах такі заходи недоцільні. У цьому випадку необхідно в 
рішенні планувальної структури території, яку впорядковують, композиційно 
погоджувати місця виходу подібних споруд з іншими елементами 
благоустрою (каменистими гірками, підпірними стінами, сходами і 
елементами малої архітектури). 
Якщо оглядові колодязі розміщені на початку чи наприкінці укосу, 
можливе створення декоративних оглядових майданчиків з улаштуванням 
підпірної стіни й встановленням на люках невеликих квіткових ваз. Також 
можна декорувати такі місця за допомогою деревинно-чагарникових 
композицій, квітників, витких рослин. 

 



ЛЕКЦІЯ(3часа) 

Охорона навколишнього середовища 
 

Загальні відомості про екологію 

Екологічні проблеми є неодмінним об’єктом наукового вивчення і вирішення 
на рівні прикладних задач в галузі: 
біології, 
географії, 
соціології, 
 гігієни,  
містобудування та інших наук. 

У сфері містобудування важливе місце посідають питання визначення 
екологічно обумовлених параметрів розвитку розселення і виробництва, 
показників допустимого екологічного навантаження на різні функціональні 
території, механізму забезпечення екологічної рівноваги в умовах 
комплексного природокористування. 

Екологія (класичне поняття) - наука про взаємовідносини живих організмів 
з оточуючим їх середовищем. Термін “екологія”, який був впроваджений у 
1869 р. Е. Гсккслем, на початку стосувався тільки розділу біологічної науки. 

Екологія (сучасне поняття) - комплексний, міждисциплінарний напрямок 
науки, предметом якої є вивчення, прогнозування та управління факторами 
зовнішнього середовища у процесі його взаємодії з живими організмами. 

Існують поняття: 
 глобальна (біосферпа) екологія, 
 біологічна екологія,  
соціальна екологія,  
екологія людини і т.д.;  
у містобудівній науці :  
регіональна екологія (екологія розселення),  
урбоекологія (екологія сельбищних і промислових територій),  
рекреаційна екологія (екологія курортів, місць відпочинку),  
екологія міста (екологія середовища для проживання людини) тощо. 

Екосистема — сукупність біологічних об’єктів (організм, популяція, 
біоценоз) і середовища (натуральних і штучно створених елементів). 
Виділяються природні і антропогенні екосистеми. 



Середовище (екологічне) — загальне поняття, яке об’єднує природу і 
суспільство; охоплює поняття “довкілля”, “оточуюче”, “навколишнє” або 
“зовнішнє” середовище, “природне” і “антропогенне”, “міське” середовище 
та ін. 

Потенціал території (природно-ресурсний) - відношення між фактичною 
та максимально допустимою щільністю об’єктів, людей або явищ на даній 
території. 

Антропогенне навантаження - кількість одиниць людей або об’єктів на 
одиницю площі території природних або містобудівних комплексів. 

Екологічна рівновага - стан екологічного середовища (регіону, області, 
поселення), за якого може бути забезпечена саморегуляція і відновлення 
основних його компонентів — водних ресурсів, атмосферного повітря 

рослинного і тваринного світу тощо. 

Кризові екологічні точки — території, що підлягають концентрованому 
забрудненню з наявністю змін у природному середовищі під впливом 
розвитку промисловості, аграрного комплексу, лісогосподарської діяльності 
та експлуатації транспортно-інженерних комунікацій. 

Ємкість ресурсів — сукупність природно-кліматичних факторів (або 
фактор), які становлять базову основу господарського розвитку природного 
комплексу. 

Екологічна ємкість території - допустимий рівень господарського 
використання природних ресурсів відповідної території, який дозволяє 
зберегти екологічну рівновагу природного і антропогенного середовища. 
Об’єктами визначення екологічної ємкості можуть бути адміністративно-
територіальні одиниці (регіон, район, місто) і природно-територіальні 
одиниці (спеціалізовані райони, функціональні зони, природні комплекси). 

Різновидами екологічної ємкості є 
рекреаційні,  
курортні,  
туристські території, 
території природно-заповідного фонду (національних природних і 
регіональних ландшафтних парків,  
природних заповідників і заказників тощо),  
природних комплексів (лісів, лісопарків, парків, акваторій та ін.), 
урбанізовані (сельбищні, виробничі) і аграрні території. 



Екологічний статус території (поселення, приміської зони, курортної зони 
тощо) - це система законодавчих актів, комплекс заходів і вимог стосовно ре-
жиму природокористування та виду діяльності, порядок охорони середовища 
і соціального захисту населення. 

 
Еколого-містобудівна оцінка території 

 

Еколого-містобудівна оцінка території є різновидом комплексної оцінки і 
здійснюється для визначення сприятливості умов проживання населення з 
метою обґрунтування проектних вирішень щодо забезпечення нормативного 
життєвого середовища. 

Оцінка здійснюється в межах  
території регіону (району),  
в межах урбанізованих територій та великих міст з приміською зоною, 
в межах поселень, 
 функціональних зон,  
житлових районів тощо. 

Результати оцінки висвітлюються у розділі “Охорона навколишнього 
середовища” у складі науково- проектної документації на стадіях: 
1) схеми та проекту районного планування, 
2)генерального плану, 
3) проекту детального планування.  
Оцінка території здійснюється з метою її еколого- містобудівного 
районування на базі вивчення таких факторів: 

-екологічної ситуації (стану) навколишнього середовища за основними 
чинниками : 
атмосферне повітря;  
ґрунти;  
підземні та поверхневі води;  
санітарноепідеміологічні умови тощо),  
забруднення території; 

 

  На цій підставі визначаються проблемні ареали, розробляється стратегія 
містобудівних заходів щодо досягнення нормативно-сприятливих умов 



проживання населення, а також виділяються відповідні етапи еколого-
містобудівної організації території. 

З допомогою еколого-містобудівної оцінки території визначаються: прогноз 
стану навколишнього середовища; проблемні інженерно-екологічні ситуації; 
конкретні заходи щодо досягнення нормативно-комфортних умов 
проживання; етапність здійснення та розробка інвестиційно-містобудівних 
програм реалізації цих заходів. 

На основі еколого-містобудівної оцінки території складається карта 
екологічного стану природно-територіальної одиниці з показниками 
змінюваності окремих її ділянок, антропогенних навантажень з відтво-
ренням кризових екологічних точок, природно-заповідного фонду , 
  Ця карта є базовим матеріалом для створення програми заходів щодо 
заборони та обмеження використання одних ділянок і для користування 
іншими ділянками. На цій карті повинні бути визначені межі окремих 
природно-антропогенних комплексів, які вимагають обов’язкового 
проведення спеціальних природоохоронних (захисних) заходів і які повинні 
бути вилучені з площі території під час розрахунків її екологічної ємкості. 

Результатом такої оцінки території є її еколого-містобудівне районування з 
визначенням районів (зон): 

- на міському рівні - сельбищних, виробничих, ландшафтно-рекреаційних; 

- на регіонально-районному рівні - урбанізованих, аграрних, природних. 
(рекреаційних, заповідних) 

Еколого-містобудівна оцінка деталізується і має такі завдання:  
для житлового району оцінюється комфортність проживання в цілому 
стосовно міжмагістральної території і розташування житлового об’єкта в 
структурі забудови, де має значення температурний показник (Цф) і рівень 
загазованості та зашумлення території міським транспортом. 

Рівень комфортності мікрокліматичних умов житлових районів (Ц>. від 
+25°С до +30°С в літній період  
від +20°С до — 10°С в зимовий період) визначається в межах: сприятливий, 
якщо цими показниками охоплено більше 50 % території житлового 
утворення; відносно сприятливий від 30 до 50 %; несприятливий -менше 30 
% території. 

Рівень дискомфортності екологічних умов житлових районів визначається 
залежно від зашумлення, забруднення:  



більше 50 % житлових територій надмірно дискомфортна ситуація; 
 30-50 % території — дискомфортна ситуація;  
30 % і менше — відносно дискомфортна ситуація. 

У проектній практиці в межах урбанізованих територій така оцінка 
здійснюється за схемою, структура якої охоплює три блоки: 
1) аналітичний (факторна оцінка за чинниками забруднення та елементами 
містобудівного освоєння території);  
2)конструктивно- оціночний (аргументація комплексу заходів стосовно 
оздоровлення, відновлення, захисту середовища)  
 3)директивно-регулятивний (система поетапного формування нормативно-
комфортного середовища проживання). 

Забруднення навколишнього середовища - це внесення негативних 
руйнувань у довкілля чи виникнення нових (не характерних для середовища) 
фізичних, хімічних, інформаційних чи біологічних агентів, які спричиняють 
дисбаланс в системі “природа - людина”. 

Репродуктивна властивість території визначається мірою відновлення 
основних елементів природного середовища (атмосферного кисню, води, 
рослинності). 

Геохімічна активність території визначається мірою перетворення та 
винесення продуктів техногенезу за межі дослідної ділянки. Стійкість 
території до фізичних (антропогенних) навантажень визначається 
показником, який характеризує опір ландшафтів до антропогенного впливу - 
рекреаційного, транспортного, виробничого і т.п. 

Найважливішими результатами еколого-містобудівної оцінки території є 
встановлення реальних значень таких показників: 

- показника екологічного конфлікту, що розраховується методом підрахунку 
економічних збитків у зв’язку з погіршенням здоров’я населення, стану 
матеріальних об’єктів тощо; 

- показника соціально-містобудівної шкоди, що оцінюється в відносних, 
безрозмірних величинах і визначається як добуток значень агрегованих 
показників забруднення та інтегрального показника містобудівної цінності 
території; 

- показника небезпеки забрудненої території, що визначається сумою 
показників за окремими чинниками (шумовим, повітряним, електро-
магнітним забрудненням); 



- інтегрального показника еколого-містобудівної цінності території, що 
визначається як сума показників даної території з позиції концентрації 
виробничих фондів, населення, природно-ресурсного та рекреаційного 
потенціалу тощо. 
 

Захист навколишнього середовища від забруднення 
 

Соціально необхідні охоронні заходи поділяються на 

організаційні,  
економічні   
містобудівні. 

Організаційні заходи забезпечують на законодавчому рівні використання 
територій, форми власності, правовий захист територій, створення системи 
адміністративно-господарського управління територіями та спеціальної 
екологічної служби їх охорони. 

Економічні заходи забезпечують впровадження ресурсозберігаючих 
технологій, введення штрафних санкцій за порушення норм 
природокористування, визначення платежів і податків за використання тери-
торій, надання пільгових кредитів виробникам екологічно чистої продукції 
тощо. 

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за 
рахунок раціонального функціонального зонування території, створення 
санітарно-захисних зон, визначення територій природно-заповідного фонду, 
забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих 
територій. 

Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища 
такі : 

- збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів -  
дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного 
навантаження на природне середовище та санітарних нормативів в місцях 
забудови; 

-     виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, 
історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони; 



-     встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел 
водопостачання і мінеральних вод, покладів лікувальних грязей, морських 
пляжів тощо. 
     Для захисту найбільш цінних елементів території навколишнього 
середовища вживаються заходи, спрямовані на заборону в їх межах не 
властивої для них містобудівної діяльності (крім будівництва об’єктів, що 
пов’язані з функціональною експлуатацією цих територій). Це стосується 
природних заповідників, заказників, природних національних парків, 
водоохоронних зон, зелених зон міст, зон санітарної охорони курортів 
       Не допускається містобудівна діяльність на площах залягання корисних 
копалин (до погодження з органами державного гірничого нагляду), в 
районах розміщення породних відвалів вугільних шахт (ближче 200-500 м 
залежно від характеристик терикону), на земельних ділянках, забруднених 
органічними і радіоактивними відходами, у небезпечних зонах зсувів, селе-
вих потоків снігових лавин, у зонах можливого затоплення, у сейсмічних 
районах тощо. 

Для охорони навколишнього середовища міських і сільських поселень у 
межах приміських зон на землях лісового фонду формуються “зелені зони” у 
складі лісопаркової та лісогосподарської частин, місць відпочинку, 
заповідних об’єктів.  
Навколо міських і сільських поселень, які розташовані у безлісих районах, 
створюються вітрозахисні і берегоукріплювальні лісові смуги завширшки 
500 м (для найзначніших і значних міст), 100 м (для великих і середніх міст) і 
50 м (для малих міст і сільських поселень). 

Історичне середовище з пам’ятками історії та культури зберігається і 
захищається на засадах створення спеціальних зон, які охоплюють місця 
концентрації пам’яток, зони регулювання забудови, які прилягають до 
охоронних зон, зони ландшафту, що охороняється, заповідні зони. 

Конкретні заходи щодо захисту навколишнього середовища вживаються 
відповідно до специфіки окремих джерел забруднення 
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                                             Атмосфера 
 
Головними джерелами забруднення атмосфери (атмосферного повітря) є 
промисловість,  
автотранспорт,  
сільськогосподарські об’єкти,  
комунальне господарство  
 
Концентрація шкідливих домішок у приземному шарі визначається 
показником "потенціалу забруднення атмосфери" (ПЗА), який залежить 
від метеорологічних  умов і має такі градації: 

-  низький ПЗА (приземна інверсія до 35 % на рік, швидкість вітру 0-1 
м/сек, повторюваність туманів менше 10 %); 

-  помірний ПЗА (приземна інверсія до 40 %, швидкість вітру 10-20 
м/сек, тумани до 10 %); 

-  підвищений ПЗА (приземна інверсія до 40 %, слабкі вітри і тумани до 
20 %); 

Рівні забруднення атмосферного повітря на території поселення 
визначаються в натуральних показниках концентрації шкідливих речовин 
(мг/м3) або у відносних показниках гранично допустимої концентрації (ГДК), 
серед яких визначаються:  
допустимі показники (нижче ГДК),  
низькі - 1,0-5,0 ГДК,  
помірні - 5,0-10,0 ГДК   
високі показники забруднення — більше 10 ГДК. 
З урахуванням показників ПЗА і ГДК вживаються такі захисні заходи при 
взаємному розміщенні житлової забудови і народногосподарських об’єктів: 

-  промислові і сільськогосподарські об’єкти розміщуються з 
підвітряного боку по відношенню до сельбищних територій; 

-  будівництво підприємств І і II класів на ділянках з високим ПЗА, у 
глибоких котлованах, нижче за греблі водосховищ, у місцях утворення 
туманів і смогів не дозволяється; 

-  нове житлове будівництво на територіях з рівнем забруднення, що 
перевищує ГДК, не дозволяється; на ділянках розміщення курортно-
рекреаційних закладів, установ охорони здоров’я тощо рівень забруднення 



може становити не більше 0,8 ГДК; 
Санітарно-захисні зони (розриви) від промислових підприємств (хімічних, 
металургійних, машинобудування і металообробки, будівельної і легкої 
промисловості, з переробки тваринних продуктів тощо), які є джерелами 
забруднення навколишнього середовища, приймаються для підприємств: 
 І класу — 1000 м, 
 II класу — 500 м,  
 III класу - 300 м,  
 IV класу - 100 м,  
 V класу - 50 м. 

Територія цієї зони не повинна використовуватись як резервна ділянка для 
розвитку підприємства. 

У межах санітарно-захисної зони дозволяється розміщення споруд 
аналогічного виробництва з нижчим класом шкідливого впливу, 
адміністративно-господарських, науково-проектних та інших закладів (крім 
спортивних, дитячих, лікувально-оздоровчих закладів, парків і пляжів 
Територія санітарно-захисної зони являє собою озеленену смугу з 
елементами благоустрою. З боку сельбищної зони на території санітарно-
захисної зони розміром більше 100 м створюється смуга деревно-ча-
гарникових насаджень завширшки не менше 30 м, а при розмірах 50-100 м — 
завширшки не менше 10 м. 
  
                                              Водні об’єкти  
Водні ресурси річок, водойм, водосховищ України використовуються у 
промисловості (до 50 % загального об’єму води), комунальному (до 17 %) і 
сільському господарстві (до 29 %) та на інші потреби (до 4 %). Вода 
використовується як Теплоносій для виробництва електроенергії, для 
господарсько-питного водоспоживання, для зрошення і обводнення земель. 
 
 Основними джерелами забруднення водних об’єктів (річок, водойм, моря 
тощо) є скиди стічних вод промисловості, сільського і комунального 
господарства, в яких знаходяться забруднюючі речовини: сполуки азоту, 
пестициди, нафтопродукти, феноли тощо. 

Мінімальний показник техногенного навантаження на воду (до 5 т/км2) 
спостерігається в західних, а максимальний (більше як 20) - у східних 
областях України 
 



Важливими заходами запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод 
є впровадження:  
замкнутих систем водоспоживання,  
значне зменшення скидів стічних вод, 
дотримання норм гранично допустимих концентрацій (ГДК) речовин у 
водних об’єктах питного призначення. 
 

 
Містобудівні заходи щодо захисту водойм, водотоків, морських акваторій 
полягають у вимогах стосовно розміщення різних водозахисних об’єктів і 
створення відповідних водоохоронних зон: 

—  сельбищні території міських і сільських поселень, курортні зони і 
зони масового відпочинку розміщуються вище за течією відносно 
виробничих і господарсько-побутових стічних вод; 

—  промислові підприємства розміщуються у прибережних смугах водойм 
виключно за технологічної необхідності об’єкта; портові споруди, вантажні 
причали, пристані розміщуються за течією ріки нижче 100 м від сельбищної 
території; 

—  сільськогосподарські підприємства, якщо вони розміщуються на 
прибережних ділянках, відділяються від водойм озелененою смугою 
завширшки 40-100 м; склади мінеральних добрив і хімічних засобів захисту 
рослин розміщуються на відстані не менше 2 км від рибогосподарських 
водойм; 

—  у водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах забороняється 
розміщення полігонів для твердих побутових відходів, складів 
нафтопродуктів, мінеральних добрив тощо. 
 

Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально 
розробленими проектами. Орієнтовно розміри водоохоронних зон можна 
приймати: для водосховищ - 500 м, малих рік завдовжки до 50 км - 100 м, 
рік завдовжки 50-100 км - 200 м, для рік завдовжки 100-200 км – 300 
 
Для охорони водних об’єктів від забруднення вздовж морів, річок, навколо 
озер і водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються 
прибережні захисні смуги. Вони встановлюються по обидва береги річок та 
навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих 



водних об’єктів (площею до 3 га) - 25 м, середніх (понад 3 га) - 50 м, великих 
— 100 м. 

Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина 
прибережної захисної смуги подвоюється. 

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна 
захисна смуга завширшки не менше 2 км від урізу води. 
 

                                       Земельні та лісові ресурси 
До земельних ресурсів належать пахотні землі, лісові площі, пасовища і 
сіножаті, болота, землі для несільськогосподарських потреб (будівництва) 
тощо. 
 
 Основними чинниками забруднення ґрунтів різних видів земель є  
тверді промислові та побутові відходи,  
пестициди,  
викиди шкідливих речовин промисловості,  
енергетики і транспорту, 
 
 а чинниками деградації грунтів -  
затоплення,  
заболочення,  
засолення земель,  
ерозійні та інші процеси 
                              Заходи захисту грунтів такі: 

—  відродження деградованих ерозією грунтів методами контурно-
меліоративної системи землеробства; 

—  виконання протиерозійних робіт згідно з проектами землеустрою 
території , спорудження водоскидних валів, валів-канав, валів-терас, валів-
доріг, водоскидних споруд (лотків, перепадів, загат тощо), протиерозійних 
ставків та ін.; 

—  рекультивація земель з відновленням їх грунтового покриву і 
подальшим використанням для сільськогосподарських угідь, лісових 
насаджень, під забудову та в рекреаційних цілях; 



—  зменшення негативного впливу пестицидів і мінеральних добрив за 
рахунок застосування нових технологій нормування сільськогосподарських 
культур, біологічного методу захисту рослин; 

—  запобігання незадовільним наслідкам зрошувальної та осушувальної 
меліорації, що призводить до корінної зміни екосистем - підтоплення і 
перезволоження земель, забруднення грунтових вод нітратами або 
пересушення і просідання грунтів  
 

Значну частину земельних ресурсів займають ліси, які мають особливе 
екологічне значення, естетичну і рекреаційну цінність і становлять базу для 
розвитку мережі природно-заповідних територій. 

Негативний техногенний і антропогенний вплив на ліси особливо чітко 
виявляється в зонах великих промислових центрів. Джерелами забруднення 
лісів є викиди промислових підприємств і теплових електростанцій, 
лісогосподарська діяльність, рекреаційне навантаження  
                               
                             Заходи захисту лісів такі: 

—  лісовідновлення та лісорозведення, створення протиерозійних 
насаджень, лісосмуг, насаджень вздовж  рік і водосховищ; 

—  охорона лісів від пожеж у зв’язку з рекреаційним використанням та 
перебуванням місцевого населення, створення  патрульних служб; 

—  боротьба з біологічним забрудненням, ураженням лісів шкідливими 
комахами та хворобами (дубовий шовкопряд, американський метелик та ін.) 
 

. Для охорони всіх видів земель - сільськогосподарського призначення, 
населених пунктів, промисловості та транспорту, природоохоронного, 
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, 
лісового та водного фондів, земель запасу — необхідно дотримуватись 
вимог земельного законодавства України. 
 

                                        Санітарна очистка 
Санітарна очистка передбачає організацію збирання, знешкодження і 
використання відходів з метою забезпечення нормальних санітарно-
гігієнічних умов і охорони навколишнього природного середовища. 



Норми накопичення твердих побутових відходів приймаються: для поселень, 
що розташовані у 1- кліматичній зоні - 280-300 кг/рік на одну людину, для 
поселень  II зони — 300-330 кг/рік на 1 людину. Для районів, що не мають 
каналізації, норма накопичення рідких відходів - 2-3,5 м3/рік на 1 людину.  
 
Система видалення відходів повинна бути переважно планово-регулярною із 
залученням спец. автотранспорту. Необхідна кількість спец. автотранспорту 
приймається:  
сміттєвозів - 20 на 1000 люд., 
 прибиральних машин — 60 на 1 млн. м2 площі покриття, 
 малогабаритних тротуароприбиральних машин — 20 на 1 млн. м2 
покриття, асенізаційних машин — І на 5 тис. люд. для неканалізованих 
районів. 
 
 Зберігання і обслуговування цих видів автотранспорту передбачається 
спеціалізованими базами, що розміщуються у комунально-складських зонах з 
розрахунку 80 м2 на 1 машину. 

. 

Для знешкодження відходів застосовуються утилізаційний і ліквідаційний 
методи.  
Утилізаційний метод передбачає максимальне використання корисних 
властивостей відходів шляхом виділення вторинної сировини і горючих 
фракцій з наступним використанням їх як палива, а також переробку в 
органічне добриво (біогумус) або біопаливо.  
Ліквідаційний метод грунтується на похованні відходів на удосконалених 
звалищах-полігонах, у відпрацьованих кар’єрах, спалюванні без 
використання тепла тощо. Для міст з кількістю населення понад 250 тис.люд. 
і курортів загальнодержавного значення необхідно передбачати застосування 
утилізаційного методу на підприємствах промислового типу. 

Полігони і поля асенізації не повинні розміщуватися на території першого та 
другого поясів зон санітарної охорони джерел господарсько-питного 
водопостачання і мінеральних джерел, усіх трьох зон округів санітарної 
охорони курортів, у місцях масового відпочинку населення та на території 
оздоровчих дитячих установ, на ділянках виходу на поверхню тріщинуватих 
порід або фунтових вод у виді джерел, на території, що затоплюється 
паводковими водами, та на  заболоченій території  завглибшки понад 1 м. 

¬ 



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

	
викладач	Бондарева	Т.Д.	

	
Теми:	«Організація	мережі	культурно‐побутового	обслуговування»»	

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		

4травня	
 

. 
Агулов	Я.	

1)Які	об’єкти	належать	до	мережі установ	і	підприємств	культурно‐
обслуговування?	

2) Містобудівні	умови	для	дошкільних	установ.	

	Будаєв	О.	
1)Які	об’єкти	відносяться	до	навчально	–виховних	установ?	

2)Які	об’єкти	відносяться	до	епізодичного	обслуговування	населення?	

Вербицький	М.	
1) Містобудівні	умови	для	шкільних	установ.	

2)Перелікуйте	установи	культури,	мистецтва	та	культури.	

Веретнов	О.	
1) Перелікуйте	установи	охорони	здоров’я,	спортивні,	фізкультурно‐

оздоровчі	та	масового	відпочинку	і	туризму.	Вимоги	до	них	
2)Перелікуйте підприємства	комунального	господарства.	Вимоги	до	них.	

	



Гарбузова	В.	
1) Перелікуйте	підприємствами	побутового	обслуговування.	Вимоги	до	

них	.	
2)Умови	розміщення	установ	масового	відпочинку	і	туризму.	

Глущенко	В.	
1)Перелікуйте	установи	масового	відпочинку	і	туризму.	

2)Як	розміщуються підприємства	торгівлі,	громадського	харчування,	
побутового	обслуговування	та	комунального	господарства.	

Демченко	К.	
1)Умови	розміщення підприємств	повсякденного,	періодичного	та	

епізодичного	обслуговування.	
2)Перелікуйте	навчально	–	виховні	установи.	

Єгорова	К.	
1) Містобудівні умови для шкільних установ. 

2) Вищі навчальні заклади. 
Іванова К. 

1)Перелікуйте установи охорони здоров’я, спортивні, фізкультурно-
оздоровчі та масового відпочинку і туризму. Умови їх розміщення 

2)Підприємства періодичного попиту. 
Ільченко Є. 

1)Підприємства епізодичного попиту. 
2)Перелікуйте підприємства комунального господарства. Умови їх 

розміщення 
Калинцева Ю. 

1) Підприємства торгівлі, громадського харчування. 
2) Установи культури, мистецтва та культури. 

Каюрова Д. 
1)Чим відрізняються кафе та їдальні закритого типу від відкритого типу. 

Де їх розміщують? 
2) Вищі навчальні заклади. 

Ковальчук В. 
1)Що таке ступінчата система обслуговування? 

2)Перелікуйте об’єкти мережі установ і підприємств культурно-
обслуговування . 
Козаченко А. 

1) Містобудівні	умови	для	шкільних	установ	
2)Які об’єкти відносяться до епізодичного обслуговування населення? 

 



Кузьменко О. 
1)Підприємства епізодичного попиту. 

2)Перелікуйте підприємства комунального господарства. Вимоги до них 

Кучеренко М. 
1)Перелікуйте	установи	масового	відпочинку	і	туризму. 

2)Підприємства періодичного попиту. 
Окунєва Н. 

1) Назвіть установи епізодичного попиту. Умови їх розміщення. 
2) Що таке ступінчата система обслуговування? 

П’яткова Д. 
1)Які об’єкти належать до мережі установ і підприємств культурно-

обслуговування? 
2) Містобудівні умови для дошкільних установ. 

Постика З. 
1)Що таке ступінчата система обслуговування? 

2) Вищі навчальні заклади. 

Сердечний В. 
1) Підприємства торгівлі, громадського харчування. 

2)Підприємства епізодичного попиту. 
Холодулькина К. 

1)Чим відрізняються кафе та їдальні закритого типу від відкритого типу. 
Де їх розміщують. 

2)Установи охорони здоров’я, спортивні, фізкультурно-оздоровчі та масового 
відпочинку і туризму. 

Хробатенко К. 
1)Підприємства повсякденного попиту. 

2)Перелікуйте підприємства комунального господарства. Вимоги до них. 
Цап І. 

1) Містобудівні умови для шкільних установ 
2)Які об’єкти відносяться до епізодичного обслуговування населення? 

Черкес А. 
1)Що таке ступінчата система обслуговування? 

2)Перелікуйте об’єкти мережі установ і підприємств культурно-
обслуговування 

 
 



Чубик Р. 
1) Назвіть установи епізодичного попиту. Умови їх розміщення. 

2) Містобудівні умови для шкільних установ. 
Шахмурзова К. 

1) Підприємства торгівлі, громадського харчування. 
2)Перелікуйте підприємства комунального господарства. Вимоги до них. 

 

 

 



1Самостійна	робота	для	студентів	групи	АР‐304	
з	дисципліни	«Планування	та	благоустрій	населених	місць»	

	
викладач	Бондарева	Т.Д.	

	
Тема:	«Охорона навколишнього середовища»,  	

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  
7травня	

	

Агулов Я. 
1) Екологія (класичне поняття), екологія (сучасне поняття). 

2) Рівень дискомфортності екологічних умов житлових районів. 
Оцінка дискомфортності урбанізованих територій. Перелікуйте методи 

оцінки. 
3)В яких місцях не допускається містобудівна діяльність ? 

 

Будаєв О. 
1)Що таке «зелені зони»? Де їх розташовують? 

2)Що таке ПЗА? Назвіть градації ПЗА. 
3)Містобудівні заходи захисту водойм. 

 

Вербицький М. 
1)Земельні та лісові ресурси. 

2) Утилізаційний і ліквідаційний методи знешкодження відходів . 
3) Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища. 

 

 

 



Веретнов О. 
1)Санітарно-захисні зони 

2) Що таке забруднення навколишнього середовища? 
Які показники використовують для визначення забруднення ? 

3) Кризові екологічні точки. Визначення. 
 

Гарбузова В. 
1) Антропогенне навантаження. Екологічна рівновага. Визначення. 

2)На яких стадіях проєктної документації визначається оцінка території. 
 3)Водоохоронна зона. 

 

Глущенко В. 
1)Заходи захисту грунтів. 

2) Захист навколишнього середовища від забруднення. Які заходи 
застосовують? 

3) Середовище (екологічне) .Визначення. 
 

Демченко К. 
1)В яких галузях вирішують проблеми екології? Перелікуйте. 

2)Основні принципи захисту навколишнього середовища. 
3)Де не дозволяється розміщення нового житлового будівництва? 

 
Єгорова К. 

1).Перелікуйте поняття «екологія» в містобудівній науці 
2)Перелікуйте в яких межах робиться  еколого-містобудівна оцінка території . 

3) Економічні заходи Захист навколишнього середовища від забруднення. 
 

Іванова К. 
1) Містобудівні заходи  захисту водойм. 

2) Земельні та лісові ресурси. 
3) Ліквідаційний метод санітарної очистки. 

 

Ільченко Є. 
1) Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища. 
2)При якому ПЗА не дозволяється будівництво підприємств І і II класів. 

3) Основні джерела забруднення водних об’єктів. 
 



Калинцева Ю. 
1) Заходи захисту лісів. 

2) Забруднення навколишнього середовища. 
3)Оцінка рівня дискомфортності екологічних умов житлових районів. 

 
 

Каюрова Д. 
1) Екологічна рівновага. Поняття. 

2) Що таке «зелені зони»? Де їх розташовують? 
3) Санітарна очистка. 

 

Ковальчук В. 
1) Утилізаційний і ліквідаційний методи знешкодження відходів. 

2) Заходи захисту грунтів. 
3)На яких площах не допускається містобудівна діяльність. 

 

Козаченко А. 
1) Геохімічна активність території. 

2) Екологія (класичне поняття), екологія (сучасне поняття).Визначення 
3)По яких показниках оцінюють комфортність проживання . 

 

Кузьменко О. 
1) Рівень дискомфортності екологічних умов житлових районів. 

2) Еколого-містобудівна оцінка території. 
3) Екологічна рівновага. Визначення. 

 

Кучеренко М. 
1) Антропогенне навантаження. Визначення. 

2) Екологічна ємкість території. 
3)Карта екологічного стану території. 

 

Окунєва Н. 
1) Потенціал території.Визначення. 

 2) Заходи захисту грунтів. 
3) Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища. 

 



П’яткова Д. 
1)Що таке «зелені зони»? Де їх розташовують? 

2) Рівень дискомфортності екологічних умов житлових районів. Оцінка 
дискомфортності урбанізованих територій. Перелікуйте методи оцінки 

3) Утилізаційний і ліквідаційний методи знешкодження відходів . 

 
Постика З. 

1)Санітарно-захисні зони. 
2) Екологічна рівновага. Визначення. 
3)Карта екологічного стану території. 

 
Сердечний В. 

1)В яких стадіях проєктної документації висвітлюють проблеми екології. 
2) Утилізаційний і ліквідаційний методи знешкодження відходів. 

3)Джерела забруднення атмосфери. 
 

Холодулькина К. 
1)Рівні забруднення атмосферного повітря. 

2)Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища. 
       3)На яких площах не допускається містобудівна діяльність. 

 

Хробатенко К. 
1)Якими показниками визначається забруднення навколишнього 

середовища? 
2)Кризові екологічні точки. Визначення. 

 3) Санітарна очистка. 
 

Цап І. 
1) Екологічна рівновага. Поняття. 
2) Екологічна ємкість території. 

3)По яких показниках оцінюють комфортність проживання . 
 

 

 

 



 

Черкес А. 
1)Екологічна ємкість території . 

2)Атмосферне забруднення. 
3).Містобудівні заходи захисту водойм. 

 

Чубик Р. 
1).Перелікуйте поняття «екологія» в містобудівній науці. 

2)Економічні заходи Захист навколишнього середовища від забруднення. 
3)Земельні та лісові ресурси. 

 

Шахмурзова К. 
1)Карта екологічного стану території. 

2)Перелікуйте в яких межах робиться  еколого-містобудівна оцінка території. 
3)Водоохоронна зона. 

. 

 



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

	
викладач	Бондарева	Т.Д.	

	
Тема:	«Основні	завдання	вертикального	планування	міських	

територій»,  	
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  
7травня	

	
	

Агулов Я. 
1)Які	задачі	вертикального	планування	розв’язують	під	час	інженерного	

благоустрою?	
2)Обгрунтуйте	улаштування	укосів.	

	

Будаєв О. 
1)Розрахуйте довжину сходів. 

2)Обґрунтуйте улаштування сходів і пандусів. 
 

Вербицький М. 
1)Обґрунтуйте улаштування підпірних стін. 

2)Чим відрізняються прості та складні укоси? 
 

Веретнов О. 
1)Завдяки яким прийомам вирішують окремі завдання вертикального 

планування 
2)Які способи зміцнення укосів? 

 



Гарбузова В. 
1)Які способи декорування підпірних стін 
2)Вертикальне планування .Визначення. 

 

Глущенко В. 
1)Категорії оцінювання території в залежності від крутості рельєфу. 

2)прийоми збереження зелених насаджень при зміні рельєфу. 
 

Демченко К. 
1)Які задачі вертикального планування розв’язують під час інженерного 

благоустрою? 
2)Як використовують існуючий рельєф? 

 
Єгорова К. 

1)Обґрунтуйте улаштування підпірних стін. 
2)Чим відрізняються прості та складні укоси? 

 
Іванова К. 

1)Розрахуйте довжину сходів. 
2)Обґрунтуйте улаштування сходів і пандусів. 

 
Ільченко Є. 

1) Поздовжні та поперечні ухили проїздів і майданчиків 
2) Природний рельєф. Визначення 

 
Калинцева Ю. 

1)Які задачі вертикального планування розв’язують під час інженерного 
благоустрою? 

2)Обґрунтуйте улаштування укосів. 
 

Каюрова Д. 
1) Найбільші поздовжні ухили вулиць і доріг. 

2) Прийоми для вирішення деяких задач вертикального планування  
при інженерному благоустрою. 

 
Ковальчук В. 

1)Обґрунтуйте улаштування підпірних стін. 
2)Чим відрізняються прості та складні укоси? 



 
Козаченко А. 

1)Особливості плаского рельєфу. 
2)Обгрунтуйте улаштування укосів. 

 
Кузьменко О. 

1)Що таке –«геопластика»? 
2)Підпірні стіни. Особливості улаштування. 

 
Кучеренко М. 

1)Які задачі вертикального планування розв’язують під час інженерного 
благоустрою? 

1)Розрахуйте довжину сходів. 
 

Окунєва Н. 
1)Обґрунтуйте улаштування підпірних стін. 

2)Чим відрізняються прості та складні укоси? 
 

П’яткова Д. 
1)Особливості плаского рельєфу. 

2)Обгрунтуйте улаштування укосів. 
 

Постика З. 
1)Оцінювання території залежно від крутості поверховості. 

2)Що таке мікрорельєф? 
 

Сердечний В. 
1)Особливості плаского рельєфу. 

2)Чим відрізняються прості та складні укоси? 
 

Холодулькина К. 
1)Які способи декорування підпірних стін? 

2)Які способи зміцнення укосів? 

 

 

 



Хробатенко К. 
1)Обґрунтуйте улаштування підпірних стін. 

1)Що таке –«геопластика»? 
 

Цап І. 
1) Поздовжні та поперечні ухили проїздів і майданчиків. 

2) Природний рельєф. Визначення. 
 

Черкес А. 
1)Які задачі вертикального планування розв’язують під час інженерного 

благоустрою? 
1)Розрахуйте довжину сходів. 

 

Чубик Р. 
1)Найбільші поздовжні ухили вулиць і доріг. 

2)Які способи зміцнення укосів? 
 

Шахмурзова К. 
1)Як використовують існуючий рельєф? 

2)Оцінювання території залежно від крутості поверховості. 
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