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РОЗДІЛ 6. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 

6.1. Загальні положення 
 

При розробленні проектної документації для будівництва 
враховується чинна містобудівна документація. 

Не допускається розроблення проектної документації без інженерних 
вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А.2.1-1 на 
нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті 
об'єктів – без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та 
інструментального обстеження об'єктів. 

Проектувальники при розробленні проектної документації мають 
забезпечувати відповідність проектних рішень: 

- архітектурним і містобудівним вимогам, визначеним у 
містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки; 

- вихідним даним; 
- вимогам чинних будівельних норм та нормативних документів, 

зокрема ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-4, ДБН В.2.2-17, ДСТУ Б А.2.2-7; 
- основним вимогам до об'єктів щодо забезпечення механічного 

опору та стійкості;  
- дотримання вимог пожежної безпеки;  
- забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту 

навколишнього природного середовища;  
- забезпечення безпеки експлуатації;  
- забезпечення захисту від шуму;  
- економії енергії; 
- вимогам з охорони праці та експлуатаційної надійності. 
Шляхи досягнення основних вимог до об'єктів зазначаються у 

пояснювальній записці до проектної документації у розділі із забезпечення 
надійності та безпеки. 

Оформлення проектної документації здійснюється згідно з 
нормативними документами комплексу А.2.4 «Система проектної 
документації для будівництва». 

До складу вихідних даних належать: 
- містобудівні умови й обмеження забудови земельної ділянки; 
- завдання на проектування. 
Завдання на проектування:  
1. Назва та місцезнаходження об'єкта. 
2. Підстава для проектування. 
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3. Вид будівництва. 
4. Дані про інвестора. 
5. Дані про замовника. 
6. Джерело фінансування. 
7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій. 
8. Дані про генерального проектувальника. 
9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії 

(визначається спільно замовником та проектувальником). 
10.  Інженерні вишукування. 
11.  Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні 

ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо). 
12.  Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики 

запроектованого об'єкта. 
13.  Черговість будівництва, необхідність виділення пускових 

комплексів. 
14.  Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії 

складності та установленого строку експлуатації; 
15.  Вказівки про необхідність: 
1) розроблення індивідуальних технічних вимог; 
2) розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і 

на конкурсних засадах; 
3) попередніх погоджень проектних рішень; 
4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень 

інтер'єрів, їхній склад та форма; 
5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних 

робіт у процесі проектування і будівництва; 
6) технічного захисту інформації. 
16. Дані про вид палива та попередні погодження щодо його 

використання, якщо передбачається власне теплопостачання. 
17. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма. 
18. Вимоги до благоустрою майданчика. 
19. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів. 
20. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на 

навколишнє середовище». 
21. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності. 
22. Дані про технології та (або) науково-дослідні роботи, які 

пропонує застосувати замовник. 
23. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці. 
24. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів 
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цивільного захисту (цивільної оборони). 
25. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта. 
26. Вимоги до розроблення спеціальних заходів. 
27. Призначення нежитлових поверхів. 
28. Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі 

комплексу. 
Перелік вихідних даних та технічних умов, які надаються 

замовником: 
1. Містобудівні умови й обмеження забудови земельної ділянки. 
2. Фрагмент чинної містобудівної документації: генерального 

плану, детального плану або плану зонування території (за наявності 
останньої), схеми планування району (за наявності). 

3. Вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-
технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у разі 
необхідності. 

4. Пропозиції та дані про імпортні будівельні конструкції, вироби, 
обладнання з показниками енергоефективності, якщо це відомо замовнику. 

5. Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів 
місцевого самоврядування про знесення і характер компенсації за будинки 
та споруди, зелені насадження, які підлягають знесенню (у разі 
необхідності). 

6. Дані для розроблення рішень з організації будівництва і 
складання кошторисної документації. 

7. Дані про види застосовуваного палива та дозвіл на його 
використання. 

 
6.2. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний 

розрахунок (ТЕР) 
 

ТЕО (ТЕР) розробляється на підставі завдання замовника для об'єктів 
виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури, які потребують детального обґрунтування відповідних 
рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва об'єкта. 

ТЕР застосовується для технічно нескладних об'єктів виробничого 
призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. 

ТЕО (ТЕР) обґрунтовує основні проектні рішення, потужність 
виробництва, номенклатуру та якість продукції, якщо вони не задані 
директивно, кооперацію виробництва, забезпечення сировиною, 
матеріалами, напівфабрикатами, паливом, електро- та теплоенергією, 
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водою і трудовими ресурсами, включаючи вибір конкретної ділянки для 
будівництва, вартість будівництва та основні техніко-економічні 
показники. 

При підготовці ТЕО (ТЕР) має здійснюватись усебічна оцінка 
впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС) 
згідно з ДБН А.2.2-1; рекомендовані рішення ТЕО (ТЕР) мають 
обґрунтовуватися результатами ОВНС; матеріали ОВНС, оформлені у 
вигляді спеціальної частини (розділу) документації, є обов'язковою 
складовою ТЕО (ТЕР). 

ТЕР виконується у скороченому обсязі порівняно з ТЕО відповідно 
до характеру об'єкта та вимог завдання. 

ТЕО складається, як правило, з таких розділів: 
Для об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів  
інженерно-транспортної інфраструктури: 
1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність нового будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту або технічного переоснащення об'єктів. 

2. Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо 
її збуту. 

3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 

4. Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними 
матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з 
обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. 

5. Дані інженерних вишукувань. 
6. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). 
7. Схеми генплану та транспорту. 
8. Схема зведеного плану інженерних мереж. 
9. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту 

об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів. 
10. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні 

рішення. 
11. Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння 

варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з 
охорони праці. 

12. Основні положення з організації будівництва. 
13. Заходи щодо технічного захисту інформації. 
14. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування 
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працюючих. 
15. Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва. 
16. Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони). 
17. Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної 

небезпеки. 
18. Доступність території об'єкта для маломобільних груп населення 

(крім об'єктів виробничого призначення). 
19. Обґрунтування ефективності інвестицій. 
20. Висновки з визначенням обраного варіанту запропонованих 

рішень та пропозиції. 
21. Проектні терміни будівництва. 
22. Техніко-економічні показники. 
23. Кошторисна документація. 
 
 ТЕР складається, як правило, з таких розділів: 
1. Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та 

економічна доцільність нового будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту або технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення 
та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. 

2. Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного 
асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо 
її збуту. 

3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць 
виробничого персоналу. 

4. Дані інженерних вишукувань. 
5. Схеми генплану та транспорту з мережами. 
6. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту 

об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів. 
7. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні 

рішення. 
8. Основні рішення та показники з енергоефективності, з охорони 

праці. 
9. Основні положення з організації будівництва. 
10. Заходи щодо технічного захисту інформації. 
11. Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування 

працюючих. 
12. Доступність території об'єкта для маломобільних груп населення 

(крім об'єктів виробничого призначення). 
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13. Висновки з визначенням обраного варіанту запропонованих 
рішень та пропозиції. 

14. Проектні терміни будівництва. 
15. Техніко-економічні показники. 
16. Кошторисна документація. 
Матеріали ТЕО (ТЕР) передаються замовнику на паперовому (в 

чотирьох примірниках) та електронному носієві. 
 

6.3. Ескізний проект (ЕП) 
 

ЕП розробляється на підставі завдання замовника для принципового 
визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних 
та функціональних рішень об'єкта, підтвердження можливості створення 
об'єкта невиробничого призначення. 

У складі ЕП для обґрунтування прийнятих рішень за завданням 
замовника виконуються розрахунки основних проектних рішень, 
кошторисної вартості та обґрунтування ефективності інвестицій, а також 
можуть додатково виконуватися інженерно-технічні розробки, схеми 
інженерного забезпечення об'єкта. 

До складу ескізного проекту (ЕП )входять: 
Загальні положення 
1. Вихідні дані для проектування. 
2. Коротка характеристика об'єкта. 
3. Дані інженерних вишукувань. 
4. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси. 
5. Визначення вимог до містобудівних рішень. 
6. Доступність об'єкта для маломобільних груп населення. 
7. Основні техніко-економічні показники. 
8. Кошторисна документація. 
Основні креслення: 

- ситуаційний план у масштабі 1:2 000 або 1:5 000; 
- схема генерального плану в масштабі 1:500 або 1:1 000; 
- схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності); 
- плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд; 
- за завданням замовника принципові схеми влаштування інженерного 

обладнання, технологічні компонування, конструктивні рішення. 
 

6.4. Проект (П) 
 

 П розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, 



 79

художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень 
об'єкта, кошторисної вартості будівництва. 

П розробляється на підставі завдання на проектування вихідних 
даних та схваленої при тристадійному проектуванні попередньої стадії. 

 Розділи П необхідно подавати у чіткій і лаконічній формі, без 
надмірної деталізації, у складі та обсязі, достатньому для обґрунтування 
проектних рішень, визначення обсягів основних будівельних робіт, потреб 
в обладнанні, будівельних матеріалах та конструкціях, положень з 
організації будівництва, а також визначення кошторисної вартості 
будівництва. 

  До складу проектної продукції, що передається замовнику, не 
входять інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші 
розрахунки, матеріали проектів-аналогів, а також матеріали інженерних 
вишукувань. Ці матеріали зберігаються у проектувальника згідно з 
вимогами нормативних документів. 

 Склад  розділів П  на  будівництво об'єктів невиробничого 
призначення  

Пояснювальна записка 
1. Вихідні дані для проектування. 

2. Коротка характеристика об'єкта, дані про його проектну потужність  
(місткість, пропускна спроможність). 

3. Дані інженерних вишукувань. 

4. Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії, 
заходи щодо енергозбереження тощо (згідно з ДСТУ Б А.2.2-8). 

5. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси. 

6. Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на 
довкілля (земельні, водні та інші ресурси), їхня мінімізація та компенсація. 

7. Рішення з інженерного захисту територій і об'єктів. 

8. Доступність території об'єкта для маломобільних груп населення. 

9. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони) відповідно до ДСТУ Б А.2.2-7. 

10. Розділ із забезпечення надійності та безпеки. 

11. Основні техніко-економічні показники. 

12. Економічний розрахунок ефективності інвестицій. 

13. Розділ із науково-технічного супроводу (за потреби). 

14. Відомості з обсягами робіт. 

15. Розрахунок категорії складності. 
Архітектурно-будівельні рішення 
1. Рішення та основні показники генерального плану, благоустрою та 

озеленення. Короткий опис і обґрунтування архітектурних рішень та їхня 
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відповідність функціональному призначенню з урахуванням містобудівних 
вимог, монтажні схеми, категорії відповідальності конструкцій та їхніх 
елементів. Розрахунки основних несучих елементів будинків і споруд. Рішення 
щодо оздоблення будинків і споруд. 

2. Основні рішення із прийнятої конструктивної схеми об'єктів 
(матеріали стін, перекриттів, покрівлі), обґрунтування застосованих типів 
фундаментів та інших конструкцій, теплоефективність огороджувальних 
конструкцій та теплофізичні характеристики, прийняті архітектурні й інженерні 
рішення щодо захисту приміщень від зовнішнього і внутрішнього шумів (гулу). 

Технологічна частина 
Рішення вбудовано-прибудованих приміщень та об'єктів невиробничого 

призначення. 
Рішення з інженерного обладнання 
1. Принципові рішення із внутрішнього та зовнішнього інженерного 

обладнання: опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, газопостачання, 
водопостачання і каналізації, електрообладнання, електроосвітлення, захисту від 
блискавок, зв'язку, пожежної та охоронної сигналізації, сигналізації, 
радіофікації, телебачення, автоматизації санітарно-технічних пристроїв, 
диспетчеризації, обладнання замково-переговорними пристроями (для житлових 
будинків), вимоги щодо енергозбереження. 

2. Заходи щодо захисту від блукаючих струмів та антикорозійного 
захисту. 

3. Інженерні рішення щодо протипожежних заходів. 
Основні креслення 

1. Ситуаційний план у одному з таких масштабів 1:2 000, 1:5 000 або        
1:10 000. 

2. Генеральний план на топографічній основі у масштабі 1:500 або 1:1 000. 

3. Принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та 
озеленення. 

4. Схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності). 

5. План трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій. 

6. Плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них. 

7. Плани фундаментів, поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд із 
схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій у 
одному з таких масштабів 1:50, 1:100 або 1:200; основні вузли спряження 
конструктивних елементів, схеми армування монолітних залізобетонних 
конструкцій, деталі огороджувальних конструкцій у масштабі 1:25. 

8. Інтер'єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із 
завданням на проектування). 

9. Каталожні аркуші при використанні проектів (проектних рішень) 
повторного застосування. 
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10. Плани поверхів, фасади і розрізи при використанні проектів (проектних 
рішень) повторного використання. 

11. Принципові схеми влаштування інженерного обладнання (опалення, 
вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, 
електрообладнання, газо- та холодопостачання, кондиціювання повітря, зв'язку 
та сигналізації, автоматизації інженерного обладнання, пило- та димовидалення, 
сміттєвидалення), принципові рішення щодо впровадження заходів з 
енергозбереження. 

12. Технологічні компонування з планами розміщення (розташування) 
основного устаткування. 

13.Вихідні дані на розроблення конструкторської документації з обладнання 
індивідуального виготовлення. 

Організація будівництва 
Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються 

відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5. 

Кошторисна документація 
Зведення витрат та зведені кошторисні розрахунки вартості 

будівництва з об'єктними та локальними кошторисами й кошторисними 
розрахунками. 

6.5. Робочий проект (РП) 
 

РП розробляється для технічно нескладних об'єктів, а також об'єктів 
із застосуванням проектів (проектних рішень) повторного використання. 

РП розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, 
художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень 
об'єкта, кошторисної вартості будівництва і виконання будівельних робіт. 

РП є інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин - 
затверджувальної та робочої документації. Склад і зміст затверджувальної 
частини відповідний до складу проекту. 

 
6.6. Робоча документація (РД) 

 

Стадія РД розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії. 
Склад робочої документації: 

1) робочі креслення; 
2) паспорт опоряджувальних робіт; 
3) кошторисна документація; 
4) специфікації обладнання, виробів і матеріалів; 
5) опитувальні аркуші та габаритні креслення на відповідні види 

обладнання та виробів; 
6) робоча документація на будівельні вироби; 
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7) ескізні креслення загальних видів нетипових виробів.  
Окрім того, до складу Р для будівництва мають входити: 

1) переліки робіт, для яких необхідне складання актів на приховані 
роботи та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; 

2) вихідні вимоги щодо розроблення конструкторської документації на 
обладнання індивідуального виготовлення (включаючи нетипове та 
нестандартизоване обладнання), за яким вихідні вимоги на попередніх 
стадіях не розробляються. 

Після затвердження П за рішенням замовника робоча документація 
може розроблятись автором проекту або іншим проектувальником. 
Укладання робочої документації іншими проектувальниками здійснюється 
з дотриманням авторських рішень затвердженого П та додержанням 
авторських прав. 

Р розробляється після затвердження попередньої стадії проектування, 
крім випадків, коли за рішенням проектувальника та замовника, який 
затверджує проектну документацію, може розроблятись робоча 
документація до затвердження попередньої стадії проектування. В окремих 
обґрунтованих випадках, що передбачаються договором, за рішенням 
замовника та генпроектувальника стадія Р може розроблятися до 
затвердження попередньої стадії проектування. 

При проектуванні об'єктів з особливо складними конструкціями і 
методами провадження робіт (що обов'язково має бути обґрунтовано в 
пояснювальній записці проекту) можуть бути включені робочі креслення 
на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки. Зазначені 
креслення та кошторис розробляються на підставі обґрунтування, яке 
направляється генеральним проектувальником замовнику. 

 
6.7. Кошторисна документація 

 

 Кошторисна документація на об'єкти будівництва в цілому та за 
окремими складовими обчислюється за нормативами з ціноутворення. 

 
 
Контрольні запитання 
 

1. Назвіть основні стадії містобудівного проектування. 
2. Для яких об'єктів необхідно ТЕО інвестиції? 
3. На якій підставі може здійснюватися проектування об'єкта? 
4. Із ким узгоджується проектна документація на стадії робочого 

проекту? 
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РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ                                     

У МІСТОБУДІВНОМУ ПРОЕКТУВАННІ 
   

7.1. Географічне середовище містобудування 
 

При виборі території для будівництва міста слід враховувати: 
природні умови; вимоги охорони середовища; вимоги до виробничого, 
житлового та транспортного будівництва; умови взаємного розташування 
основних зон міста; місце міста у системі розселення; умови інженерного 
обладнання; вимоги економіки будівництва. 

Територія, яку вибирають для будівництва нового чи розвитку 
існуючого міста, повинна мати: достатні розміри, що дозволять будувати 
житло, промисловість, громадські будови, зробити озеленення; сприятливі 
умови для взаємного розміщення  окремих частин міста різного 
функціонального призначення з урахуванням приєднання до мережі 
залізних автомобільних доріг і водних шляхів та ін.; близькі джерела 
енерго- та водопостачання. 

Для житлової забудови відводять ділянки зі сприятливими 
природними та санітарними умовами, поблизу рік, водоймищ, масивів 
зелені. При розробці генерального плану виробничу та сельбищну 
територію вибирають одночасно, при цьому порівнюють декілька 
варіантів. 

Не допускається розміщення забудови: в зонах інтенсивної дії зсувів, 
лавин; у І поясі зони санітарної охорони джерел водопостачання, охорони 
курортів; у спеціальних зонах промислових підприємств; у лісі приміської 
зеленої зони та на території лісопаркового поясу; на ділянках, забруднених 
органічними та радіоактивними відкидами; на території археологічних та 
ін. заповідників, охоронних зон пам'ятників культури; на територіях з 
родовищами кам'яного вугілля та руди, в зонах обрушень. На основі всіх 
аналізів та карт (рельєфу, геології) розробляється схема планувальних 
обмежень для будівництва міста. 

Місто проектується, будується, функціонує у визначеному 
географічному середовищі. Географічне середовище — це сукупність 
природних, технічних, техногенних, соціальних і економічних умов життя. 
Елементами цього середовища є три верхніх шари земного оточення — 
гідросфера, літосфера й атмосфера, які об'єднано називають географічною 
чи ландшафтною оболонкою Землі. 

У процесі господарської діяльності людина змінює деякі компоненти  
в першу чергу, рельєф, рослинність, ґрунти, водний режим, склад фауни і 



 84

т. д. Подібні зміни порушують сформовані в ландшафтному зв'язку 
взаємини та взаємодії між природними компонентами. На їхньому місці 
виникають нові. Вивчення ландшафтів має супроводжуватися глибоким 
дослідженням зв'язків і взаємодій між  компонентами, з'ясуванням 
характеру, спрямованості й темпу природних процесів. Це дозволить 
передбачити позитивні й негативні явища, що виникають у ландшафті 
після зміни його людиною. 

 
7.2. Аналіз придатності рельєфу 

 

Рельєф — сукупність нерівностей поверхні земної кори, 
різноманітних за масштабом й формою. Рельєф складається з 
елементарних форм, серед яких виділяються опуклі (пагорби) й увігнуті 
(яри, балки) форми. Рельєф знаходиться у стані безупинної зміни під 
впливом одночасного впливу на нього внутрішніх і зовнішніх сил. 

Придатність території для розміщення будівництва за характером 
рельєфу оцінюється  залежно від крутості схилів, обумовленої 
максимальним ухилом  на досліджуваній ділянці. До форм рельєфу, 
незручних чи непридатних для міського будівництва, належать гірські 
хребти, кряжі, осипи  і зсувні схили з ухилом більше 20 %. Аналіз 
придатності територій з погляду геоморфологічних умов, виконується  на 
основі 1:10 000 при проектуванні генплану міста, в масштабі 1: 500 — 1: 
2000 — при розробці проектів зонінга, детального планування і забудови 
житлових районів і мікрорайонів. 

На підставі результатів аналізу природних факторів при розробці 
проекту планування міста складається схема планувальних обмежень, що 
використовується як основа при виборі території для розміщення 
елементів міської структури. Території обираються за комплексною 
містобудівною оцінкою, що одержана в результаті розробки й порівняння 
варіантів територіального розвитку міста. 

Території з погляду інженерного освоєння за природними умовами 
розподіляють  на три категорії: сприятливі, несприятливі й особливо 
несприятливі. При цьому до природних включаються такі фактори: 
рельєф, що оцінюється за величиною ухилу; несуча здатність і 
деформативність ґрунтів, гідрогеологічні умови, затоплюваність, 
заболоченість, наявність ярів, зсувів, можливість розмиву берегів 
водотоків і водоймищ, карстові явища, сейсмічність, характеристика 
ґрунтів. 

Практика містобудування показує, що майже немає територій, цілком 
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не придатних для міської забудови. Багато міст розвивають нове 
будівництво на дуже несприятливих територіях, здійснюючи попередньо 
заходи щодо їхньої інженерної підготовки і благоустрою. З іншого боку, 
немає  територій, цілком придатних для забудови в їхньому природному 
стані (табл. 7.1). 

Слід зазначити, що міста, розташовані на території з різко вираженим 
пересіченим рельєфом, завжди мають дуже мінливі термічні й вітрові 
умови. 

Найбільше зручно виділяти території з градацією ухилів схилів,             
‰:  0‒5, 5‒30, 30‒60, 60‒100, 100‒150, понад 150. 

 
Таблиця 7.1 ‒ Характеристика рельєфу за ступенем придатності для 

будівництва 
 

Призначення 
території 

Характеристика    території 

сприятливі несприятливі особливо несприятливі 

Для житлового 
будівництва 

Ухил поверхні 
0,005 — 0,10 

Ухил поверхні 
менше 0,005, понад 
0,10 до 0,20, а в 
гірських 
місцевостях до 0,30 

Ухил поверхні понад 0,20 і 
в гірських місцевостях 
понад 0,30 

Для 
промислового 
будівництва 

Відносно рівні 
площадки з 
ухилом              
0,003 — 0,05 

Злегка горбисті 
площадки з 
загальним ухилом 
більше 0,05 або 
менше 0,003 

Сильно горбисті площадки 
з загальним ухилом більш 
0,05, а також площадки 
практично без ухилів 

Для 
комунально-
складських зон 

Відносно рівні 
площадки з 
ухилом              
0,003 — 0,05 

Злегка горбисті 
площадки з 
загальним ухилом 
більше 0,05 чи 
менше 0,003 

Сильно горбисті площадки 
з загальним ухилом більш 
0,05, а також практично 
що не мають ухилів 

Для 
розміщення 
садів і парків 

З  ухилами             
до 0,1 

З ухилами від 0,10 
до 0,30 

З ухилами більш 0,30 

 
Багато характеристик клімату мають векторні, спрямовані значення. 

Їхня взаємодія з елементами рельєфу залежить від взаємної спрямованості, 
обумовленої напрямком певної характеристики й напрямком (орієнтацією, 
експозицією) елементів рельєфу. 

Зазвичай експозиція елемента рельєфу включає орієнтацію його за 
сторонами горизонту й нахил цього елемента до горизонтальної поверхні. 
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Орієнтація схилу як елемента рельєфу оцінюється за восьмирумбовою 
схемою — П, ПС, С, ПС, П, ПЗ, З, ПЗ.  

При визначенні взаємодії окремих елементів клімату з рельєфом 
місцевості слід враховувати, що окремі елементи рельєфу створюють 
велику розмаїтість форм рельєфу — пагорби, сідловини, улоговини, 
ущелини, витягнуті долини і т. д. Ці форми змінюють вітровий режим,  
сприяють застійним явищам, змінюють температурний та інсоляційний 
режими, сприяють стоку чи нагромадженню опадів.  

 
7.3. Вибір території для   розвитку існуючого й будівництва нового 

міста 
 

Складання проекту планування міста починають із вибору території 
для будівництва. У випадку коли розширюється вже існуюче місто, 
обирають нові території для розвитку житлової забудови й розміщення 
інших видів міського будівництва. Коли створюється цілком нове місто, 
вибирають місце будівництва для всього міста, у межах відведеної 
території відбирають придатні ділянки для різних частин міста: 
виробничої, жилої (сельбищної), зон відпочинку й ін.  

При виборі території для будівництва нового міста й розширення 
існуючого необхідно враховувати: природні умови місця, найбільш 
придатні для життя людей; вимоги охорони навколишнього середовища; 
вимоги промислового, житлового, транспортного й іншого видів 
будівництва до якості ділянок; умови взаємного розташування основних 
зон міста виходячи із завдання забезпечення сприятливих   умов   для   
виробничої діяльності промислових підприємств і найбільших зручностей 
для життя населення; місце міста в системі розселення; умови інженерної 
підготовки й інженерного встаткування території; вимоги економіки 
будівництва  (рис. 7.1).  

Територію для нового міста обирають на основі матеріалів районного 
планування. При цьому територія, обрана для будівництва, повинна мати: 

• достатні розміри для розміщення всіх видів будівництва з 
урахуванням можливості подальшого розширення міста й забезпеченням 
населення  загальною житловою площею; 

• природні дані, що дозволяють будувати промислові, житлові й 
громадські будинки, а також здійснювати озеленення; 

• сприятливі умови для доцільного взаємного розміщення 
окремих частин міста різного функціонального призначення з урахуванням 
зручного приєднання відповідних частин міста до мережі залізниці й 



 

автомобільних доріг, а також
будується біля судноплавних

 
 

 

Рис. 7.1 ‒ Топографія
2 ‒ місто в гавані; 3
5 ‒ місто на пагорбі
 

 

Географічні фактори

клімат місцевості. До них
над рівнем моря, розчленування
орографія, далекість від океанів
океанічні течії, характер
рослинний, сніжний і крижаний

Інсоляція – приплив
поверхню. 

Інсоляція схилів –
площини горизонту. Вона
поверхні щодо сторін світу
про інсоляцію стін, тобто вертикальних

Клімат міста — місцевий
(порівняно з заміською зоною
тобто забудовою, покриттям
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доріг а також до водних шляхів сполучення
судноплавних рік і водойм).  

фія як детермінанта форми міста: 1‒ 
в гавані; 3 ‒ оборонне місто; 4 ‒ полога гірська гряда
на пагорбі; 6 ‒ похила місцевість 

7.4. Клімат міста 

фактори клімату — географічні умови, що
місцевості До них належать: географічна широта місцевості

моря розчленування підстилаючої поверхні на сушу
далекість від океанів і морів, рельєф місцевості різних

характер поверхні ґрунту, розподіл водойм
сніжний і крижаний покрив. 

приплив сонячної радіації, прямої чи сумарної

– інсоляція земної поверхні, що має
Вона залежить від кута нахилу і від орієнтування

сторін світу (від експозиції). Аналогічно можна
стін тобто вертикальних поверхонь. 

місцевий клімат великого міста, особливості
заміською зоною) визначаються самим існуванням

абудовою покриттям вулиць, промисловими підприємствами

сполучення (якщо місто 

 

‒ місто на річці; 
полога гірська гряда;  

географічні умови, що визначають 
широта місцевості, висота 
поверхні на сушу й море, 
місцевості різних градацій, 
розподіл водойм на суші, 

прямої чи сумарної, на певну 

поверхні що має нахил до 
нахилу і від орієнтування  

Аналогічно можна говорити 

міста особливості якого      
самим існуванням міста, 

промисловими підприємствами, 



 88

транспортом і ін. До таких особливостей належать: підвищені середні 
температури в центральних районах міста, зменшення випар, порушення в 
атмосферній циркуляції, у тому числі так називаний міський бриз, велике 
забруднення повітря і зменшення припливу прямої радіації, посилення 
конвекції та збільшення хмарності, а також повторюваності й сум опадів у 
теплий період, збільшення повторюваності й інтенсивності туманів у 
холодний період і ін. Усередині міського клімату як типу місцевого 
клімату (мезоклімату) спостерігається велика кількість типів мікроклімату, 
у залежності від топографії вулиць, наявності площ, замкнутих дворів, 
зелених насаджень, висоти й характеру забудови, розміщення промислових 
підприємств. 

Технологічні процеси індустрії й енергетики, робота міського 
транспорту і різноманітних установок із двигунами внутрішнього 
згоряння, викиди в повітря відпрацьованих газів й аерозолів змінюють 
газовий склад атмосфери, поважно впливаючи на її стан. У зв'язку з цим 
над містом істотно змінюється метеорологічний режим і утворюється свій 
особливий місцевий клімат: 

• на 10‒25 % зменшується приплив прямої сонячної радіації до 
діяльної поверхні; 

• унаслідок ефективного випромінювання окремих ділянок 
діяльної поверхні, в тому числі від енергетичних установок, в  міському 
середовищі утворяться «острови тепла», у яких частка техногенного тепла 
може доходити до половини радіаційного;  

• температура повітря в місті у зв'язку з цим може бути вище 
навколишньої на 7‒15 °С; 

• унаслідок наявності ядер конденсації, аерозолів у повітрі 
кількість атмосферних опадів над містом збільшується взимку на 50 %, 
улітку на 15 % і простежується на 40‒50 км ; 

• порівняно з передмістям у добовому ході опадів спостерігаються 
два максимуми — рано  в ранці та ввечері; 

• поверхневий стік атмосферних опадів із міських територій через 
штучні покриття в кілька разів перевищує стік із ґрунтових покривів 
передмість; 

• повітря над містом сухіше в середньому на 5‒10 %; 
• повторюваність туманів у промисловому місті буває в 1,5‒2 рази 

більше, ніж на його околицях. 
Міський острів тепла – площа у внутрішній частині великого міста, 

що характеризується підвищеними  порівняно з периферією 
температурами повітря. Центр міського острова тепла зазвичай зрушується 



 89

від центра міста у той бік, куди  здебільшого спрямовані вітри. 
«Тепловий ковпак» міста через зниження тиску в повітрі «притягує» 

верхні шари охолодженої атмосфери разом із хмарами. Тому нижня межа 
хмар над містом виявляється нижче, ніж в околицях, а висхідні потоки 
утворюють місцеву хмарність.  

Мікроклімат міських територій поряд з метеорологічними факторами 
визначається головним чином вітровим режимом, особливостями і 
характером підстилаючої поверхні. 

 
7.5. Формування клімату міста. Гігієна середовища 

 

З розвитком суспільства межі поняття гігієни розширюються. На 
додаток до традиційної санітарії в умовах особистої, сімейної і 
комунальної життєдіяльності тепер набула поширення оцінка шкідливого 
впливу основних екологічних параметрів середовища, що стимулюють 
розвиток патологічних відхилень в організмі людини. З'явилася нова наука, 
що охоплює цю галузь знань, названа валеологією (від лат. уа1еге - бути 
здоровим). 

Природно-штучне середовище житлової забудови ототожнюють із 
мікрокліматом на території. Поняття мікроклімату досить широке. Його 
трактують як сукупність тепло-вологості, екологічної чистоти повітря, 
води, ґрунту з зоровим комфортом. У приміщенні тепловологісний режим 
дуже важливий, що пов'язано з метаболізмом — біологічними процесами, 
які протікають з утворенням і виділенням тепла через шкіру людини. 

Тепловий баланс із навколишнім середовищем забезпечується, коли 
виділене тілом тепло цілком розсіюється. Це відбувається при температурі 
поверхні шкіри в межах від 31 до 34 °С. Але відчуття комфортності 
залежить не тільки від температури повітря, яку показує «сухий» 
термометр, але і зволоження, тобто відносної вологості, також від 
швидкості руху повітря  і променистого теплообміну. Несприятливе 
поєднання цих факторів ускладнює теплообмін, викликають посилену 
діяльність терморегуляції, позначається на м'язовому і психологічному 
тонусі людини. 

Відносна вологість повітря впливає на швидкість випаровування. У 
сухій атмосфері волога з поверхні шкіри випаровується значно швидше, 
ніж з вологої, але при вологості менше 20 % пересихає слизова оболонка і 
зростає сприйнятливість до інфекції.                               

 При вологості, що перевищує 85 %, насичене парами повітря 
перешкоджає випарним процесам,  тому людина не може почувати себе у 
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такій атмосфері комфортно. 
Аераційний режим істотно позначається на почутті людей, що 

перебувають на території. Рух повітря сприяє провітрюванню забудови, 
впливає на теплообмін людини, посилює розсіювання тепла  на поверхні 
шкіри за рахунок конвекції. Це відбувається, якщо температура повітря не 
досягає 40 °С. У застійній атмосфері не тільки концентруються шкідливі 
домішки. Дотичний зі шкірою нерухомий повітряний шар швидко 
насичується виділюваною нею вологою і перешкоджає подальшому 
випаровуванню. При швидкості повітря до 0,1 м/с середовище викликає 
почуття духоти, при швидкості більше 0,1 м/с ‒ здуває вологий шар, чим 
забезпечує неперерване  розсіювання тепла. 

Вплив променистого теплообміну на людину ще недостатньо 
вивчений. У різних джерелах висловлюються дещо суперечливі думки, але 
всі автори сходяться на припущенні, що безпосередній вплив променевої 
енергії більш істотний, ніж середня температура повітря. Так, якщо 
теплове випромінювання сонячних променів підвищує так звану середню 
радіаційну температуру на 0,5—0,7 °С, то це може бути компенсовано 
зниженням температури повітря, але вже на 1 °С. Установлено, що 
радіаційна температура є комфортною, якщо вона перевищує температуру 
повітря приблизно на 2 °С. Коли вона нижче на 2 °С й більше, то викликає 
відчуття холоду. 

Екологічну чистоту середовища містобудівники оцінюють у двох 
аспектах. Це забруднення повітря різними домісями зв'язане з оточенням 
забудови, та ‒ оцінюють вібраційні, електромагнітні й інші негативні 
явища. 

 Під чистотою повітря мають на увазі  забруднення, при якому 
наявність газоподібних і твердих домішок не перевищує нормативних меж. 
У повітрі міст є багато газоподібних часток, концентруються так звані 
фонові хімічні токсичні речовини. Це продукти згоряння автомобільного 
палива, виробничі відходи й викиди в атмосферу, що утворюються в 
результаті технологічних процесів перетворення токсичних елементів. 

У повітрі деяких міст концентруються радіоактивні речовини й гази. 
Їхні межі припустимої концентрації (ГПК) можуть перевищувати норму в 
кілька разів, а опромінення людей викликає необоротні наслідки. 
Порушується  діяльність організму, що може призвести навіть до смерті 
людини. 

Токсичні речовини концентруються в земельному покрові планети, 
басейнах підземних вод і відкритих водоймищ. Скидання недостатньо 
очищених відходів промислових і сільськогосподарських виробництв, 
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гербіцидів й інших хімічних речовин, застосованих добрив викликає 
нагромадження шкідливих речовин у земному покриві, водному басейні  
передається біосфері. В активних містах промислово розвинених країн 
таке нагромадження вже переступило ГПК,  викликало зростання 
захворювань, появу неповноцінного потомства та інші екологічні 
негаразди. 

Державна й муніципальні влади вживають заходи, що забезпечують 
скорочення негативного впливу продуктів життєдіяльності міст, 
зменшення наслідків функціонування «шкідливих» підприємств, 
забезпечення очищення виробничих відходів, перехід на безвідходні 
технології. Приймаються державні й місцеві закони, розробляються норми 
й інші підзаконні акти. Населення й громадськість борються за екологічну 
чистоту міського середовища. 

Але як установлено фахівцями, цих заходів недостатньо. Земля, 
водний і повітряний басейни забруднені. Атмосфера багатьох міст несе в 
собі багато шкідливих домішок. Необхідно ліквідувати або в крайньому 
разі кардинально скоротити кількість викидів, а в  квартальних територіях 
забезпечити належне провітрювання. 

Аераційний режим забудови насамперед залежить від напрямку й 
швидкості вітру. Ці параметри, звичайно, бувають відбиті на розі вітрів, де 
на  відповідних векторах румбів відкладена повторюваність (у %) вітрів 
певного напрямку. 

Вважають, що аераційна комфортність забудови забезпечена, якщо 
на території гарантовані оптимальні для певного кліматичного району  
швидкості вітру. Вони знаходяться в межах I‹ν‹4 м/с. Ділянки, де 
швидкість вітру менше 1 м/с, належать до не провітрюваних, а більше         
4 м/с ‒ до зон продування, занадто інтенсивного провітрювання. 

Інсоляція території ‒ це ефект опромінення поверхонь прямими 
сонячними променями. Цьому фактору приділяють особливу увагу, 
оскільки сонячні промені створюють гігієнічну дію та  психологічний  
вплив на людину. Ефект сонячного опромінення залежить від тривалості 
процесу, тому інсоляцію вимірюють у годинах. Нормативну тривалість 
задають на літню пору року (звичайно, період від дня весняного 
рівнодення до осіннього). 

Норма залежить від кліматичної зони розміщення території й 
безперервності інсоляції. У зоні, розташованій південніше 58° п. ш., 
тривалість безупинної інсоляції у період з 22 березня по 22 вересня може 
бути обмежена 2,5 год. у день. Для північних широт вище 58° цей час 
збільшують до 3 год. на період з 22 квітня до 22 серпня. 
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Коли  територія чи будинки частково затінені якими-небудь 
об'єктами й опромінюються з перервою, нормами передбачене збільшення 
сумарної інсоляції на 0,5 год., а в умовах щільної та історичної забудови 
мінімальну тривалість допускають скоротити, але не більше ніж на 0,5 год. 
У новій забудові тривалість інсоляції регулюють орієнтацією будинків 
щодо сторін світу. У кліматичних зонах із помірним кліматом, де 
небезпека перегріву практично відсутня, будинки розташовують на 
місцевості так, щоб максимально збільшити тривалість інсоляції. У зонах 
із жарким кліматом до цього прийому підходять з обережністю. 
Враховують можливість порушення тепловогісного режиму за рахунок 
перегріву під дією сонця, а також передбачають сонцезахисні заходи у 
вигляді влаштування навісів, зелених насаджень з густою кроною, що 
скорочують час прямого сонячного опромінення території. 

Біологічний вплив  ‒ це вплив фізичних факторів на організм людини. 
До них належать звукові, вібраційні, радіаційні й електромагнітні явища, 
що виникають при роботі машин і приладів, при транспортуванні рідини та 
електроенергії по трубопроводах, кабелях й інших лініях передач. 

Шумове забруднення  ‒ пов'язане зі звуковими коливаннями повітря. 
Вони виникають, якщо джерела шуму знаходяться поблизу забудови. Це 
можуть бути зовнішні збудники, наприклад, автотранспорт, чи внутрішні, 
що знаходяться в будинку. Суть впливу зовнішніх джерел шуму на людину 
описана нижче, при розгляді звукового комфорту. 

Вібрація — наслідок роботи несправного або недостатньо якісного 
обладнання, наприклад, насоса з не відцентрованими обертовими вузлами. 
Їхня вібрація передається опорним конструкціям і коли вони ще і 
резонують, то підсилюють коливання, перетворюючи в потужне джерело 
забруднення. Такі джерела вібрації можуть розташовуватися не тільки 
всередині будинків, але і зовні. Зовнішні — це обладнання промислового 
підприємства, розташованого поблизу забудови, і особливо вуличний і 
позавуличний транспорт. Найбільш несприятливий вібраційний вплив 
справляє рейковий транспорт. Так, зона дії  потяга поширюється на 50—70 
м від залізничних колій. 

Найбільш небезпечні коливання, що знаходяться в дозвуковому 
спектрі (менше 20 Гц). Вони чинять сильний фізіологічний вплив, можуть 
порушити просторову орієнтацію, викликати відчуття втоми, шлункові 
розлади, запаморочення і навіть порушення зору. 

Коливання частот 7—8 Гц часто є причиною серцевих нападів. Вони 
провокують явище резонансу системи кровообігу. Фахівці вважають, що 
підвищена нервовість міських жителів є наслідком інфразвукового 
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випромінювання, навіть слабко вираженого. Боротьба з ним досить складна 
в місті, насиченому технікою. 

 Радіаційне опромінення дуже небезпечне, тому що викликає 
необоротні процеси руйнування людського організму. Електромагнітне 
випромінювання як термін використовується в містобудуванні відповідно 
до дії електричних і радіохвиль, теплових, інфрачервоних і космічних 
променів. На території міст електромагнітні випромінювання виникають 
від зовнішніх джерел. Якщо забудова розташована поблизу радіо-
телевізійних комплексів, локаційних установок та інших випромінювачів 
енергії, ліній електропередач і промислових генераторів, то попадає в зону 
дії електромагнітного поля. Існують і внутрішні джерела. Це телевізори, 
комп'ютери й інші побутові прилади, але вони мають локальну дію і на 
прибудинкові ділянки не поширюються. 

Електромагнітні випромінювання негативно позначаються на 
здоров'ї людей, якщо вони тривалий час перебувають поблизу від 
випромінювача енергії. Дія електромагнітних  променів або, як їх 
називають у побуті, блукаючих струмів подібна до наслідків радіаційного 
опромінення, й людина починає хворіти. Для захисту від цих струмів 
використовують різні  екрани і захисні конструкції, але більш дієвий захід 
— це утворення так званих санітарних розривів навколо випромінювачів. 
У сформованій забудові такий захід часто нездійсненний. Тоді будинки 
трансформують в установи короткочасного перебування людей. 

Зоровий комфорт — це сприйняття людиною зовнішнього вигляду 
середовища. Залежно від настрою - це відчуття ізоляції від  оточення або, 
навпаки, причетності до життя міста. Навколишнє місце проживання – це 
доглянуте  середовище, упоряджені двірські фасади будинків, зелені 
насадження, малі архітектурні форми, красива перспектива, що створюють 
гарний настрій. 

Зорова ізоляція приміщень також має значення. Приміщення 
квартири, що не є доступними оку сусідів через вікна, створюють у людей 
відчуття комфортності, тому що задовольняють закладену в генах потребу 
в особистому просторі. 

Звуковий комфорт є одним із головних факторів, що визначає 
гігієнічний стан навколишнього середовища. Від того, який звуковий 
режим у приміщеннях квартири, на території  двору  чи мікрорайонного 
саду, залежить стан людини. Унаслідок закладених у людей природою 
особливостей сторонні звуки діють на нервову систему, а організм погано 
адаптується до цього зовнішнього подразника. 

Звук як фізичне явище являє собою доцентровий хвильовий   рух 



 94

пружного середовища. Як фізіологічний процес він є відчуттям, що 
виникає під час впливу звукових хвиль на органи слуху й організм у 
цілому. 

Органи слуху людини здатні сприймати звуки в межах                                   
16 < ƒ < 20000 Гц й оцінювати не  абсолютне значення зміни частоти, а 
відносне. 

 Містобудівними прийомами досить ефективно вирішуються питання 
оптимального інсоляційного режиму і проблеми аерації території 
забудови, що дозволяють, у свою чергу, оптимізувати температуру і 
вологість, сприяти очищенню повітряного басейну, вирішувати деякі інші 
завдання. 

Раціональне зонування і забудова житлових територій з урахуванням 
умов інсоляції забезпечують підвищені санітарно-гігієнічні, економічні, 
екологічні показники забудови.  

 
 
Контрольні запитання 
 

1. Назвіть характеристики рельєфу території за ступенем 
придатності для будівництва. 

2. Назвіть містобудівні фактори, що визначають клімат міста. 
3. Назвіть містобудівні прийоми вирішення питань оптимізації 

інсоляційного та аераційного режиму забудови. 


