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РОЗДІЛ 13.   РОЗМІЩЕННЯ І СТРУКТУРА СЕЛЬБИЩНОЇ ЗОНИ 

МІСТА 

 

13.1. Історичний досвід 
 

До першої світової війни в Західній Європі переважав модерн - 

стиль, що тяжіє до більш вільної композиції будівлі, асиметричного 

компонування мас, об'ємів, форм. 

Незабаром після війни в Німеччині виникла архітектурно-художня 

школа Баухауз ("Дім будівництва"). Її засновником і директором став 

Вальтер Гропіус, який висував на перше місце в архітектурному 

проектуванні функцію будівлі. Функція, вважав він, сама по собі красива. 

Вибудувана за його проектом будівля Баухауза, яка відрізнялася 

простотою форм, чіткістю призначення приміщень, розумністю їх 

комбінацій, мусила продемонструвати перевагу створеного ним стилю - 

функціоналізму.  

Нова стильова течія – конструктивізм. Родоначальник цього стилю  

видатний французький архітектор Ле Корбюзьє (справжнє ім'я Шарль-

Едуард Жаннере, 1887–1985). Корбюзьє ввів в архітектуру нові технічні і 

естетичні елементи. Ле Корбюзьє висунув ідею забудови міста 

хмарочосами, з новою транспортною системою і раціональним 

зонуванням, різноманітно виявленим призначенням кожного будинку 

(діорама 1922 р. – «Сучасне місто на 3 мільйони жителів», план 

реконструкції центру Парижа – «План Вуазен», 1925)  (рис 13.1). 

Його проекти рішуче ламають старі уявлення про міську забудову, 

що збереглася з епохи феодалізму, і намічають нові масштаби і просторову 

організацію міста 20 в. Проект ідеального міста сучасності був викладений 

ним у книзі «Урбанізм».   Сміливий експериментатор і фантаст, він мріяв 

про спорудження "Променистого міста", де все було б підлегле зручності 

життя і інтересам людей: і прекрасні квартири, і безшумні ліфти, і зелені 

майданчики, та солярії на даху будинку. В експериментальному                       

17-поверховому житловому будинку в Марселі (1947–1952) він прагнув 

вирішити проблему «ідеального дому», що є лише частковим здійсненням 

проекту «Променистого міста».  Однак вартість їх була не по кишені не 

тільки бідноті, але і людям середнього достатку. 

Конструктивізм запанував в архітектурі в кінці 20-х – початку                

30-х рр.   Поряд з адміністративними будівлями, готелями, санаторіями, 

спортивними та видовищними спорудами проектується і будується для 

багатих власників безліч заміських будинків – вілл, котеджів, дачних 
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павільйонів. Побудовані за індивідуальними проектами, вони 

відрізняються оригінальністю і багатством авторської фантазії. 
 

 
 

Рис 13.1 – Ле Корбюзьє. Проект реконструкції центру Парижа 

("План Вуазен»). 1925. Макет 

 

Спочатку вірні послідовники Ле Корбюзьє, молоді модерністи з 

різних країн, відомі як Група Десяти, повстали проти твердості 

планувальних структур, що проповідували їхні вчителі. Програмною 

метою стало створення вільної структури, що розвивається в часі. Після 

того, як схематизм Ле Корбюзьє втратив своє зачарування, модерністи 

зробили спробу об'єднати його ідеї з деревоподібним малюнком 

"органічного" розвитку.   

У Британії  Пітер й Алісон Смітсони розробили власну концепцію 

житлової структури міста. Вони  спроектували й побудували в Шеффілді 

складну систему з ряду багатоповерхових будинків, зв'язаних "вулицею-

палубою", тобто  галереєю, з якої влаштовані всі входи у квартири. На 

думку авторів, це мусило забезпечити пішохідний зв’язок "сусідства", тоді 

як сходовим площадкам у сміттєпроводу приділялася роль "сільського 

колодязя", біля  якого збираються побалакати жінки, улучив хвилину волі 

від домашньої турботи. Автори діяли із кращих спонукань і тому були 

чимало збентежені,коли з'ясувалося, що галереями стали носитися підлітки 

на моторолерах, а легкий доступ до вікон квартир із цих галерей став 

джерелом цілком обґрунтованого неспокою для всіх мешканців. 
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У Франції Вудс і Канділіс створили Тулузу-Мірай – нову Тулузу, 

навпроти Тулузи-древньої. На площі,  що майже дорівнювала старій 

Тулузі, виникла деревоподібна структура, де грона (кластери) будинків 

зв'язані разом пішохідними вулицями, а ті, у свою чергу, вливаються в 

"стовбури" бульварів (рис 13.2). Свідома подібність із Мединою – 

середньовічним містом ісламського Сходу, впадає в око при першому ж 

погляді на план, і не позбавлений гіркої іронії той факт, що в цей час 

Тулуза-Мірай заселена майже винятково іммігрантами - вихідцями з 

Північної Африки. 

 

 
 

а) б) 

 

Рис. 13.2 – Тулуза - Мірай: а)  конкурсний проект паралельного міста з 

населенням 100 тис. жителів. Проект складений Жоржем Канділісом за 

участю С. Вуда, П. Доні і інших архітекторів (1962 р.). Автори намагалися 

покласти в основу планування інтереси пішохідного руху. Білим кольором 

показані підняті над землею пішохідні вулиці, на які виходять ділові і 

торгові будівлі; на їх відгалуженнях розташовуються школи, оточені 

житловими будинками; б) макет 
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Цей відхід від ортодоксального модернізму збігся за часом із хвилею 

протесту проти руйнування старих міських кварталів, і вже в 1962 р. 

міністр культури, поет й історик Анрі Малро домігся прийняття закону про 

охоронювані зони міст із забороною реконструкції або нового     

будівництва, здатного порушити їхній історичний вигляд. Аналогічні 

закони були прийняті в США  (1966 р.) і Великобританії, рік по тому. 

Кендзо Танге висунув відважну ідею створення другого Токіо над 

морською затокою. Вартість реалізації цієї ідеї виявилася, однак, настільки 

високою, що всерйоз обговорювати концепцію Танге відмовилися. Як й 

"Променисте місто" Ле Корбюзьє, проект Танге варто розглядати скоріше 

як теоретичне висловлення, розраховане на піар-ефект. Сучасний Дубай – 

лише наслідування. 

Модернізм був явищем інтернаціональним - не дивно, що й реакція 

на нього відразу ж набула міжнародного характеру. 

Після так званої  Революції Мейдзі 1861 р., Японія стрімко 

модернізувалася, запозичаючи всі види технологій, до кінця століття 

включивши в цей ряд міське планування й західні форми архітектури. 

Природно, спочатку це було еклектичне з'єднання нових транспортних 

систем, відповідно, прокладки нових, широких вулиць. Потім спроби 

з'єднання американського варіанта Ар-Деко з національною культурною 

традицією. З поїздок до Європи японські архітектори привозять ідеї                  

Ле Корбюзьє і  в умовах післявоєнного відновлення економіки (не без 

впливу Групи Десяти), Кендзо Танге висуває власну концепцію 

модернізації міст. Кількома словами  цю концепцію можна звести до 

наступного. 

Місто не має проектуватися як завершена планувальна система, 

постійно зберігаючи можливість вільного розвитку. Ні місто-сад, ні міста-

супутники не можуть вважатися вдалим виходом з положення, оскільки 

неминуче наростає маятникова міграція між робочими місцями й місцями 

проживання. Майбутнє за великим, навіть крупнішим містом, отже, слід: 

перейти на лінійну систему; злити воєдино систему швидкісних 

комунікацій, планувальну структуру й організацію будівництва. Головною 

віссю такого міста стає швидкісна траса, сполучена з дуговими дорогами, 

розташованими в іншому рівні й    "житлові одиниці, що підключають до 

неї," площею порядку 1 кв. км. Нові будинки слід будувати над старим 

містом, у вигляді свого роду мостів на високих опорах, а розвиток столиці 

варто вести над водами Токійської затоки. При цьому каркас, що нагадує 

формою традиційну для Японії покрівлю, створював би можливість 
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зводити терасами індивідуальні житла з максимальним використанням 

елементів заводського виготовлення. 

При всій екстравагантності проектної ідеї під нею лежала реальна 

підстава. Якщо в Лондоні або Парижі частка поверхні вулиць, бульварів і 

доріг на початок 60-х років становила порядку 25 %, у Нью-Йорку – біля 

третини, а у Вашингтоні – всі 40 %, то в Токіо – менш однієї десятої, що в 

кожному разі означало необхідність радикальної реконструкції вуличної 

мережі. Намагаючись довести раціональність своєї концепції, Танге зробив 

наступний крок і запропонував програму формування Мегалополіса 

Токайдо, що з'єднує Токіо, Осаку й Нагою в єдине ціле таким чином, щоб 

залишити недоторканим основну територію як коштовний історичний 

ландшафт. Танге розробив проект реконструкції токійського району 

Цукідзи у вигляді гігантських просторових ґрат, надбудованими над 

існуючими кварталами. Жоден  із проектів не був реалізований, але 

"мегаболісти", як стали йменувати Танге і його учнів, одержали широку 

популярність, і в 1965 р. Танге виграв оголошений ООН закритий конкурс 

на відновлення югославського міста Скоп’є, зруйнованого землетрусом. 

Перший варіант генерального плану нагадував ранній проект Токіо в 

мініатюрі (населення Скоп’є  складало 170 тис. чоловік). Другий варіант 

уже мав ознаки компромісу з економічними можливостями, але в обох 

випадках є виразне з'єднання утилітарної концепції із заново осмисленим 

стилем. Ключем до просторової структури ставали "Міська брама": 

підземний залізничний та автобусний вокзали, від яких розходяться 

автомобільні й пішохідні шляхи. Уздовж протяжної еспланади 

вишикувалися "Міські стіни" з високих будинків, що поєднують квартири 

на верхніх поверхах, школи й магазини – по нижніх і т. д.  

 На іншому кінці світу, але теж на периферії щодо традиційних 

центрів західної цивілізації, післявоєнний час закріпив феномен 

шведського соціалізму, суть якого ясно виразив один з його творців Геста 

Рен: "Нашою метою є не ослаблення ринкових сил, але створення 

середовища, що стимулює динаміку ринкового, мікроекономічного 

поводження в конкуруючих виробництвах. Завдання в тім, щоб 

підштовхнути ринок до того, щоб він функціонував згідно з вимогами до 

нього, віддаючи свої творчі сили множенню благополуччя людини". Ідея 

гарна, сутужніше з фактом. 

Особливо істотно підкреслити, що умови життя в Стокгольмі й 

інших великих містах аж до середини 50-х років XX ст. були гірші, ніж в 

інших європейських столицях: у половині квартир не було ванних кімнат, 

чверть не мала туалетів і сучасного опалення, третину становили 
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однокімнатні з кухнею, значна частка житлового фонду вимагала 

капітального ремонту. Вартість наймання двохкімнатної квартири з 

кухнею віднімала 40 % заробітної плати кваліфікованого робітника, або  

низького рангу, що служить. 

Ще на початку  минулого століття Стокгольм викупив значні ділянки 

землі за своєю межею, але вони довго пустували, за винятком двох малих 

міст-садів, життя в яких було доступне лише заможним. Утім, у 1926 р. 

місто почало здійснювати програму "самобудівництва", надаючи 

бажаючим будівельні матеріали, проекти й докладні інструкції до них. 

Стандартизація конструкцій давала економію в 10 %, стільки ж дала 

економія за рахунок оптової покупки матеріалів і конструкцій, і ще стільки 

ж – за рахунок внеску праці майбутнього власника, тоді як іпотечний 

кредит склав 90 %. У такий саме спосіб було побудовано 3500 котеджів, 

що, однак, не могло вирішити проблему в необхідному обсязі. 

У 1958 р. уряд сформував Національний фонд, що цільовим 

спрямуванням інвестує в муніципальне будівництво житла. Головним 

результатом роботи фонду стало те, що до кінця 60-х років "сині комірці" 

витрачали на знімання квартир лише 17 % свого доходу, а "білі комірці"  

18 %. Не без підстав, розраховуючи на сильну електоральну підтримку, 

соціал-демократи, що правили у Швеції десятиліттями, усіляко 

підтримували єдину Асоціацію квартиронаймачів. При цьому Асоціація 

домовласників об'єднала лише п'ятьох зі ста. У результаті виникла добре 

відрегульована система з метою забезпечення всіх соціальним житлом 

гідної якості. Проте, хоча за десять років було побудовано 650 тис. квартир 

(близько 50 млн.  кв. м), швидка урбанізація [12, 25] відтягала рішення 

житлової проблеми ще надалі. 

До 1965 р. обсяг будівництва у Швеції вже досяг рівня 1 кв. м на 

людину в рік, однак молодій подружній парі  доводилося чекати 

одержання квартири протягом  десяти років. До 1970 р. більшість 

пенсіонерів і половина квартиронаймачів одержували субсидії. Тільки      

10 % житла в Стокгольмі (20 % разом із передмістям) склали власні 

будинки, тоді як все інше - квартири в багатоповерхових будинках, будь те 

соціальне житло або кооперативи, тому що вважалося, що такі будинки 

дешевші. І все ж  проблема  кількості житла  і його якості залишала бажати 

кращого. 

Ще в 1945 р. був розроблений генеральний план розвитку 

Стокгольма, розроблений під керівництвом Свена Маркеліуса, і через два 

роки закон визнав його офіційним нормативним інструментом. Ключовою 

ідеєю було створення нових самокерованих поселень на околицях столиці, 
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нанизаних на нові лінії метро - кожне із чисельністю від десяти до 

п'ятнадцяти тисяч жителів. Багатоповерхові зводити в радіусі не більше 

500 м від станцій метро, односімейні будинки (не більше 15 % від 

загального обсягу) – не далі кілометра. Група таких районів, загальною 

чисельністю до 100 тис. жителів, мусила одержати громадський центр із 

повним набором міських послуг, включаючи театр; нижче рівнем - 

загальний центр на два поселення; усередині нього - два-три підцентри, що 

обслуговують від чотирьох до семи тисяч чоловік. Оскільки ставилося 

завдання уникнути нарощування  кількості нових автобусних маршрутів, 

висока щільність і високі будинки стали необхідністю. До 1961р. два міста-

супутники, Валлінгбі й Фарста, були завершені й заселені. 

Валлінгбі з населенням 42 тис. чоловік забудований 

багатоквартирними будинками на 69 %, таунхаусами на 17 %, тільки 14 % 

на односімейні будинки. Однак уже до 1966 р. населення Валлінгбі 

досягло 55 тис. чоловік. І тут, і в більш пізньої  Фарсти була почата в 

цілому успішна спроба досягти розмаїтості міського середовища. Так, у 

Фарсті 13 % жителів заселили будинки баштового типу, від 10 до 15 

поверхів; 19 % – жили у восьмиповерхових "пластинах", 45 % – у 

триповерхових "пластинах", і 23 % – в односімейних будинках. При 

ретельній роботі архітекторів удалося досягти високого рівня злиття з 

ландшафтом. Однак  надії на те, що більшість жителів знайде роботу на 

місці, не виправдалися, таких найшлося менш чверті. 

Ще в 1959 р. ліберали, що прийшли до влади в Стокгольмі, одержали 

право вести забудову за міською межею, але за умови, що це приймуть 

місцеві влади. Протягом  декількох років між містом й околишніми 

муніципалітетами було укладено десять угод, що в цілому дозволило 

побудувати понад 30 тис. нового житла за умовою збереження 70 % у 

власності міста. Однак із кризою 70-х років шведська модель почала 

тріщати «по швах». При великому обсязі будівництва його якість 

викликала усе більше нарікань, і кількість  квартир, що пустують, 

наростала. На відміну від Валлінгбі й Фарсти, прагнення будувати багато й 

швидко привело до добре відомого нам результату, коли планувальні 

рішення стали наслідком зручності прокладки підкранових колій, а не 

міркуваннями комфорту для майбутніх жителів. Уряд почав значні зусилля 

з реновації старого житлового фонду, і дійсно щільність істотно 

скоротилася, однак систему субсидування звів до того, що у виграші 

виявилися нечисленні мешканці великих квартир. Із цього з неминучістю 

виплив дефіцит нового житла в центральних районах столиці, зростання 

чорного ринку суборенди й скандали, пов'язані з корупцією чиновників. 
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Події в США розвивалися за особливим сценарієм. Тривала  боротьба 

між прихильниками й супротивниками муніципального будівництва 

завершилася компромісом до 1949 р., коли Конгрес прийняв Житловий 

Акт. Супротивники твердо переконані, що єдиним засобом вирішення 

житлової проблеми є державне страхування іпотечних внесків, погодилися 

з тим, що концепцію муніципального житла можна прийняти як 

тимчасовий засіб полегшення положення нових безробітних. Розрахунок 

був на те, що при пожвавленні економіки вони зможуть купити житло 

самостійно. Колишні бідні, у більшості чорні, виявлялися за рамками 

програми, оскільки вона не передбачала витрати на зміст житла. Через 

кілька років умови були вирівняні, але з катастрофічними наслідками, 

тому що фінансові умови залишилися без змін - субсидіювалися тільки 

покупка землі й будівництво. При цьому реконструкція старих кварталів 

була виведена з-під юрисдикції агентства муніципального будівництва, 

внаслідок чого взяла гору установка часток девелоперів на ліквідацію 

старого житла й будівництво досить дорогих нових будинків. З 1949 р. по 

1957 р. Нью-Арк затратив на відновлення міського середовища у два рази 

більше, ніж усі інші міста країни разом узяті. Квартал за кварталом 

обводилися "червоною лінією", що  мовою бізнесу означало: жодного  

банківського кредиту, щоб гранично прискорити руйнування будинків, 

зайнятих біднотою. Процес полегшувався тим, що в безлічі випадків 

домовласники воліли тихо зникнути, щоб не сплачувати податок на 

нерухомість, оскільки квартплата бідних мешканців не покривала витрат. 

У Нью-Хейвені була знесена значна частина міста, населена  переважно 

чорною біднотою, і на її місці виникла група висотних офісів. Те ж 

відбулося в Піттсбурзі, де офіси зайняли місце, в якому раніше жило 

більше 5 тис. родин з низьким доходом. Однак у Сан-Франциско такий же 

натиск удалося зупинити групі городян на чолі із Джорджем Вульфом, що 

зумів виграти судову битву з корпорацією редевелопмента й змусити її 

будувати малобюджетне житло для жителів, яких витісняють із колишніх 

своїх районів.  

До середини 60-х років опір набрав силу. Впливові соціальні критики 

зуміли показати, що багато  зі знесених районів аж ніяк не були руїнами, 

але лише в конкретних приватних інтересах були позначені саме так. Що 

програма означала виселення біля мільйона людей, яким доводилося 

платити більше за гірші умови проживання на новому місці. Що більше   

40 % розчищених площ призначалися для будівництва офісів і паркувань, 

унаслідок чого кількість новозведеного  житла вчетверо поступала 

кількості житла  знесеного. 
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Книга Джекобс  увінчала значний корпус соціальної аналітики, 

будучи виданою у вдалий час. Саме тому вона зробила настільки сильне 

враження на громадську думку.  Джекобс насмілилася завдати удару в 

саме серце ідеології модернізму, стверджуючи, що найкраще  дати старому 

місту спокій, піклуючись за ремонт і поліпшення його озеленення. Вона 

стверджувала, що висока щільність аж ніяк не є перешкодою гідному 

існуванню, що невеликі квартали  більш привабливі ніж великі  зони 

"вільного планування", що особливою цінністю володіє змішування 

функцій і співіснування старого й нового.  

Хоча в порівнянні із Британією, не говорячи вже про Швецію, у 

США було побудовано небагато муніципального житла, його все ж  

будували, і будували "по Корбюзьє". У Сент-Луїсі, у Нью-Йорці, у Чикаго 

виросли величезні масиви багатоповерхових будинків, але до кінця 70-х 

років у них пустувало від 30 до 40 % квартир, і саме слово development [12] 

стало сприйматися як знак лиха. 

Не тільки район Прют-Айгоу в Сент-Луїсі, але й інші райони 

багатоповерхової забудови, у яких, як передбачалося, люди, що живуть на 

соціальну допомогу, зможуть підняти свій статус. Владі довелося визнати, 

що вони не взяли до уваги невідповідність рівня й способу життя 

мешканців і вартості  обслуговування  будинків, що місто не бажало брати 

на себе. 

Символом катастрофи стали мікрорайони Прют й Айгоу в Сент-

Луїсі, побудовані в 1955 р. за проектом відомого архітектора Мінору 

Ямасаки й (у цьому є гірка іронія) відзначено. вищою, Пулітцеровською 

архітектурною премією США. На рівній, порожній площадці, нічим не 

відокремленої від автомагістралі, вишикувалися 33 однакові корпуси 

висотою 11 поверхів, у сумі 2800 квартир. Щоб  знизити витрати, 

реалізація була здійснена за мінімумом – у майже точній відповідності 

рівню комфорту радянських дев'ятиповерхових панельних будинків 

початку 60-х років. Район проектувався для "нових бідних", але на початку 

50-х Сент-Луїс був ще містом, сегрегірованим за расовою ознакою, і 

будинки Прют-Айгоу були заселені тільки чорними. Після того, як 

рішенням Верховного Суду США сегрегіровання житла за расовою 

ознакою було заборонено, місцеві  органи влади намагалися вирівняти 

заселення будинків, але із цього нічого не вийшло – білі родини бігли з 

мікрорайону. Незабаром з'ясувалося, що лише менш половини родин жили 

на трудовий заробіток, жінки були главами родин в 62 % випадків, а 

половину населення Прют-Айгоу склали діти молодше 12 років. Скільки-

небудь дієздатні родини залишали Прют-Айгоу з першою нагодою, так що 
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обсяг комунальних платежів продовжував знижуватися, і до 1970 р. 

пустувало вже 65 % розорених квартир з вибитими дверима й вікнами. 

Влада змирилися з поразкою:  мешканців, що залишилися, розселили, а всі 

будинки підірвали. Попри все, те будівництво Прют-Айгоу, як всяка 

казенна витівка, обійшлося бюджету надзвичайно дорого – за ціною житла, 

у новій нашій термінології іменованого "елітним". 

Це, зрозуміло, крайній випадок, і до кінця століття усе ще можна 

було бачити чиказькі мікрорайони двадцятиповерхових будинків, де 

половина вікон була забита фанерою, а до під'їздів не ризикували 

наближатися не тільки таксі, але й машини швидкої допомоги. Подібна 

ситуація склалася й у Філадельфії, і в Нью-Арці. На початку 70-х років 

відомий соціальний аналітик Оскар Ньюман  справедливо підкреслював, 

що із двох ліній модернізму, одну із яких можна назвати соціально-

методологічною, а іншу – метафізично-стильною, у США імпортували 

тільки другу. Знадобилося ще два десятиліття, щоб ситуація істотно 

змінилася. Послідовники Джекобс і Ньюмана,  сприйнявши новий 

британський досвід, зуміли консолідувати зусилля безлічі нових 

професіоналів, які виявилися в стані формувати досить успішні керуючі 

компанії, що крок за кроком, квартал за кварталом, вели роботи з 

моніторингу технічного стану житлового фонду, організації 

обслуговування й ремонту – з активним залученням жителів до цього 

процесу. 

Коли набридають формалістичні холодні будівлі "білого 

модернізму", скупі форми "мінімальної архітектури" функціоналізму, 

культ техніки і конструкцій "хай-тек", деякі архітектори роблять спробу 

змінити формальну мову архітектури, повернувши форми з минулих 

століть, виключивши з практики орнамент, колір та інші "зайві" елементи. 

Але було б невірно обмежувати суть нового руху одним лише 

ностальгічним зверненням до історичних форм минулого, хоча воно 

відіграло велику роль у складанні нового стилю, названого його 

теоретиками постмодернізмом. Головне, що спробували архітектори 

постмодернізму повернути в архітектуру, – це вигнати з неї багато 

десятиліть тому образність, що робить її не просто процесом створення 

просторових структур, а видом мистецтва. 

Архітектори постмодернізму спробували внести в архітектуру ще й 

інші закони, крім функціональної відповідності і максимального 

спрощення основних форм – вигадку, фантазію, театральний ігровий 

початок, складні образні асоціації. Ще одна якість, яка відрізняє 

архітектуру постмодернізму, особливо в європейських країнах – це 
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усвідомлене бажання пов'язати нові споруди з історичним міським 

оточенням, не зіпсувавши його новими включеннями, відчути міський 

контекст майбутніх будівель. Іноді цей напрямок постмодернізму 

називають контекстуалізмом. Звернення до історичних форм в 

постмодернізмі ніколи не носить характеру прямого цитування, замість 

цього з'являється гра в натяки на прообрази, зашифрована символіка і 

складні асоціації. 

Між тим у Радянському Союзі, що відгородився від іншого світу, 

проблема нестачі житла в містах у повоєнний час продовжувала наростати, 

і відносно невеликі, затишні житлові райони, що здійнялися на периферії 

Москви або в Севастополі, і тим більше окремі великі будинки на 

магістралях не могли всерйоз змінити ситуацію. Перелом, позначений 

епохою Хрущова, породив відомі ефекти. Спочатку це були великі 

квартали уздовж магістралей, які – до недавнього процесу "точкової" 

забудови й ущільнення - були найбільш привабливими для жителів, що, 

при відсутності ринку житла, надійно відслідковувалося через хроніку 

обмінів квартир. З 1956 р. в "залізній завісі" з'явилися перші просвіти. 

Радянські архітектори стали бувати за кордоном, у бібліотеках з'явилися 

перші закордонні журнали. Нарешті в 1958 р. у Москві відбувся конгрес 

Міжнародного Союзу Архітекторів, присвячений темі планування міст. 

Виставка до конгресу, доповіді й виступи західних колег зіграли величезну 

роль - стало очевидно, що аж ніяк не тільки державна власність на землю 

дозволяє здійснювати великі роботи з реконструкції старих міст і 

будівництву нових. Радянські професіонали виявилися чуйними й 

сприйнятливими слухачами. Майже відразу ж, самостійно розвиваючи 

ідею мікрорайону, радянські планувальники, відмовившись від класичного 

кварталу, сприйняли концепцію "вільного" планування. Нормативні 

вимоги до комплексної забудови мікрорайонів, включаючи школи, дитячі 

сади, поліклініки й магазини першої необхідності, виконувалися 

неухильно, хоча звичайно й із запізнюванням щодо планів уведення 

квадратних метрів житла. Пред'являти сьогодні претензії до вбогості 

п'ятиповерхових будинків, спочатку цегельних, потім панельних, 

несправедливо, якщо взяти до уваги, що «житловий голод» у нас був 

істотно гостріше, ніж у Британії. Мільйони родин мешкали в комунальних 

квартирах, у кімнатах, де до восьми чоловік існували на 12–15 квадратних 

метрах [12]. 

На всіх етапах розвитку й забудови міст відбувались творчі пошуки 

соціалізації житлового середовища: це і будинки-комуни в 20-х роках, і 

соцмістечки в 30-х роках, і будинки нового побуту в 60-х роках минулого 
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століття.  

На протязі останніх десятиліть в Україні запроваджується ряд заходів 

щодо підвищення житлових стандартів споживачів. 

Ця тенденція тісно пов'язана з переходом лідерства в житловому 

будівництві від державного сектора до приватного, переходом від 

задоволення  вимог  загальних критеріїв якості та створення підвищеного 

комфорту до вимог формування й реалізації нового способу життя. Більше 

того, споживачі висувають  вимоги до якості не тільки житла, але і до 

якості навколишнього житлового простору. 

В останні роки все гостріше постає необхідність будівництва не лише 

квадратних метрів житлових будинків, а створювати оптимально 

комфортне середовище проживання, гуманізацію житлового середовища.   

В оселі завжди спостерігався взаємозв'язок безлічі різних функцій. 

Отже, багатофункціональність (місце проживання, роботи, відпочинку, сну 

та ін.) – це один з найважливіших принципів організації житлового 

середовища. Трансформувався і розвивався даний принцип разом з 

еволюцією суспільства, обумовлюючи різні пріоритетні форми і функції 

житла в різні історичні епохи. 

У цілому житлова інфраструктура склалася практично одночасно із 

самим житлом. Ще з давніх часів торгівля, будучи одним з найважливіших 

містоутворюючих елементів практично завжди була тісно взаємопов'язана 

з житловими приміщеннями. Унаслідок чого можна сказати, що історія 

виникнення житла з обслуговуванням налічує не одне тисячоліття. 

Протягом усієї історії розвитку суспільства і, відповідно, житла, 

спостерігаються етапи об'єднання й розділення різних функціональних 

груп приміщень в його структурі. Протягом багатьох століть житло 

людини являло собою односімейний будинок, який об'єднував у собі 

житловий будинок та місце трудової діяльності людини. 

Зростання промислового виробництва, торгові та ділові установи 

(магазини, ресторани, салони тощо), що з'явилися при цьому, зумовили 

доцільне й раціональне їх блокування і вбудовування в структуру житла. 

Таким чином, процеси, що визначили у свій час відокремлення 

виробництва від житла, згодом стали причиною об'єднання і виникнення 

нових типів багатофункціональних будівель і комплексів. У проектах 

перших житлових комплексів передбачалося будівництво шкіл, 

дошкільних установ, магазинів, будинків культури в безпосередній 

близькості до житла [12]. 

У проектуванні і будівництві багатоповерхових житлових 

комплексів  можна виділити наступні етапи: 
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У 1920-х рр. набула поширення у світовій практиці архітектури і 

містобудування ідея будинка-комуни і житлового кварталу (площею            

1,5–2 га). У цей період основна частина проектованого житла 

створювалася для проживання робітничого класу, людей з невеликим 

рівнем доходів. 

У 20-ті роки активно розвивалася концепція будинку з колективним 

обслуговуванням (використанням допоміжних площ – кухонь, ванних, 

пралень та ін.) Принциповими характеристиками будинків такого типу 

з'явилися: виділення з квартири функцій харчування, виховання дітей, 

прання – це виражалося в усуспільненні побуту. При цьому вважалося, що 

колективне обслуговування значно здешевлює житло. 

Ці будинки були придатні, скоріше, для тимчасового проживання 

людей, ніж для постійного. Саме тому деякі будинки-комуни після 

реконструкції стали готелями і гуртожитками. 

У даний період можна виділити основні тенденції: 

- комплексний підхід до забудови житлової території; 

- розвантаження центральних районів міст шляхом створення на 

околицях і в приміський зоні житлових комплексів типу спальних 

районів; 

- розширення номенклатури об'єктів проектування; 

- розвиток окремої галузі проектування та містобудівних перетворень - 

міських комплексів швидкомонтованих житлових будинків масового 

будівництва, формування принципів планування і забудови даних 

комплексів; 

- створення нових типів забудови для поліпшення життя робітників. 

Групи житлових будинків поєднуються з підприємствами побутового 

обслуговування, при цьому утворюючи однотипні комплекси 

приблизно однакової величини, що включають необхідні види послуг; 

- житлові будинки з обслуговуванням – будинки-комуни створювалися, 

скоріше, для контролю над робітниками і усуспільнення їх побуту, 

ніж для зручності проживання людей. 

У даний період можна виявити наступні недоліки: 

- житло набувало інше трактування, сім'я залишалася своєрідним 

осередком суспільства – комуною, з усуспільненою власністю і 

загальним режимом дня; 

- теоретики архітектури відстоювали принципи колективізму, рівності 

умов життя – усуспільнення побуту; 

- будинки-комуни з колективним обслуговуванням не знайшли 

широкого розповсюдження серед населення – це сталося внаслідок 
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того, що суспільна функція заміняла звичний побут; 

- в основі організації обслуговування лежала ідея максимально 

"раціонального" використання вільного часу людини – і денного, і   

нічного – заради тотального контролю над його життям та 

особистістю. Створювався єдиний ритм повсякденного життя членів 

нового суспільства [63]. 

У 1950-х рр.  нові міста, нові райони міст створювалися на основі 

мікрорайонної системи і розглядалися як діловий центр і спальні 

периферійні житлові райони, де квартира віддалялася від насиченого 

громадським життям міського центру, масове житло при цьому було 

житловим комплексом. Житло створюється вже не для контролю над 

людьми, а для зручності проживання, але так само, як і в попередній 

період, призначається для робітничого класу (в даний період не 

розглядалося поняття рівня доходів населення). 

Розвиток системи соціально-побутового обслуговування призвів до 

ще більшого укрупнення кварталу і групи кварталів (від 7–8 до 12–16 га) з 

диференціацією їх територій за функціональним призначенням: 

- характерна риса післявоєнного радянського містобудування - 

формування міських ансамблів; 

- житлова забудова стала відповідати принципу організації вулиць і 

магістралей, квартали утворювали житлові групи із напівзамкнутими 

дворовими просторами; 

- в середині кварталів розміщувалися школи та дитячі дошкільні 

установи за принципом мікрорайону; 

- магазини та установи побутового обслуговування часто 

влаштовувалися на перших поверхах житлових будинків по фронту 

вулиць; 

- функціональне зонування території житлових комплексів/ укрупнених 

кварталів передбачало виділення зон з обслуговуючими будівлями, а 

житлова забудова і раніше розміщувалася по периметру. 

Характерним недоліком даного періоду є той фактор, що методи 

будівництва залишалися традиційними для довоєнного періоду і не могли 

вирішити гостру житлову проблему і проблему обслуговування у зв'язку з 

недостатніми обсягами будівництва. 

У 1960-х рр.. зародилася ідея багатоповерхових житлових комплексів 

як альтернативний принцип організації гуманної міської житлової 

забудови, що відбиває вимоги збільшення її щільності, інтеграції життя, 

укрупнення і багатопрофільності ділових центрів та обслуговування. 

Міське функціональне зонування послужило виділенню зі структури 
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житла більшій частині функціональних процесів і сприяло розподілу міста 

на житлову та ділову зони, що пізніше негативно позначилося на 

соціальній структурі міста, виникли проблеми з транспортом. Вимоги, що 

пред'являються до організації обслуговування житлових кварталів, 

зумовили появу підприємств наближеного обслуговування населення 

(першого ступеня обслуговування), що включають необхідний набір 

установ обслуговування (господарсько-побутових, торговельних, 

фізкультурно-оздоровчих, освітніх, дитячих, рекреаційних та ін) – так 

стали з'являтися житлові комплекси з обслуговуванням. 

У цей період відбувається формування основних концепцій житлових 

комплексів з обслуговуванням. 

Почалася реформація концепції мікрорайонування на користь 

створення високощільного багатопрофільного міського середовища. Саме 

в цей період склалася концепція багатофункціонального житлового 

комплексу,  що відповідає всім вимогам організації житлового середовища, 

як на територіях нового будівництво, так і при реконструкції сформованої 

забудови (рис 13.3)  [62]. 

Основні принципи планування і забудови мікрорайонів 

1. Мікрорайон / житловий комплекс має створюватися як єдине 

планувальне ціле, структура якого визначається: 

- системою необхідного повсякденного обслуговування (дитячими 

садами, школами, підприємствами харчування, торгівлі, спорту, 

господарсько-побутового обслуговування); 

- зручністю транспортних і пішохідних зв'язків з місцями прикладення 

праці, громадськими центрами і зонами відпочинку; 

- сприятливими умовами побуту і відпочинку населення (формування 

місць для господарських цілей та відпочинку всіх вікових категорій 

населення). При цьому забудова обумовлюється соціально-демо-

графічним складом населення, найкращою організацією його побуту. 

2. При проектуванні мікрорайону (житлового комплексу, його 

планувального рішення та забудови) мають враховуватися місцеві 

природно-кліматичні особливості з метою створення найбільш 

сприятливих санітарно-гігієнічних умов. При цьому необхідно формування 

розвинутої системи озеленення, що включає всі елементи ділянок 

громадських установ, житлових будинків, спорту, пішохідних алей, 

пов'язаних між собою в єдину систему, що сприяє поліпшенню 

мікроклімату. 

3. Планувальне рішення має ґрунтуватися на раціональному 

використанні території (яке визначається оптимальною щільністю 
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житлового фонду), економіці будівництва та експлуатації будівель, 

інженерного обладнання та благоустрою. 

Недоліки даного періоду: 

- міське функціональне зонування в 60-ті роки XX століття 

послужило виділенню зі структури житла більшій частині функціональних 

процесів і сприяло розподіленню міста на житлову і ділову зони, що 

згодом призвело до проблем у транспортній структурі і негативно 

позначилося на соціальній структурі міста; 

- місце розташування установи обслуговування влаштовувалося, 

виключно виходячи з радіусів обслуговування, при цьому практично не 

враховувалася їх наповненість. 

Розвиток концепції житлових комплексів з обслуговуванням у нашій 

країні пов'язано з розвитком урбанізації. На відміну від зарубіжної 

практики, багаторівневі суперурбанізовані структури були відсутні. 

Адміністративно-діловий елемент в комплексах такого типу практично не 

розвивався. Вся практика такого типу будівництва носила 

експериментальний характер (наприклад - Олімпійське село в Москві). 
 

а)  

б)  
 

Рис. 13.3 – Житловий район Хімкі-Хавріно в Москві: 

а)  Схема планування 1 та 2  мікрорайонів. Забудовувалися  в 1960-ті рр.; 

б)  фото 

http://dic.academic.ru/pictures/bse/gif/0276033046.gif
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Один з найбільш цікавих міських житлових комплексів, створених 

радянськими зодчими, – житловий район Лаздінай під Вільнюсом (в 

основному завершений в 1973 р.; планування арх. В. Чеканаускаса і               

В. Бредініса та ін.) Цікавий він тим, що тут здійснено багато прийомів 

планування і забудови. Територія Лаздінай являє собою горбисту, порослу 

лісом місцевість. Житловий район Лаздінай розгорнувся на території 

площею 1,88 км², складається з чотирьох мікрорайонів, які  з'єднує 

кільцева вулиця протяжністю 3,5 км. Для житлової забудови була 

розроблена уніфікована серія 5 – і 9-поверхових житлових будинків. 

Кожен з будинків серії компонувати з декількох секцій, з урахуванням 

складного ландшафту, і всього вийшло 9 типів будинків цієї серії. У той же 

час були побудовані 12-поверхові будинки. До кожного будинку ведуть 

дороги і тротуари від основних вулиць. На додаток до цього для 

індивідуального транспорту на околиці I і II мікрорайонів були побудовані 

напівпідземні гаражі оригінальної конструкції – у формі розімкнутих 

окружностей. Значне місце в більшості дворів займали дитячі майданчики; 

а також спортивні майданчики. Архітектурні споруди органічно 

вписуються в рельєф і як би складають єдине ціле із зеленими 

насадженнями, знаходяться в гармонії з навколишньою природою                   

(рис. 13.4) [14].  

У 1970-1980-ті роки в СРСР стали активно проводитися конкурси на 

розробку багатоповерхових житлових будинків / комплексів з розвиненою 

системою соціально-побутового обслуговування. Складаються основні 

прийоми проектування житлових комплексів із закритою і відкритою 

системами обслуговування. 

Визначається оптимальний склад приміщень обслуговування в 

структурі житлових будинків / комплексів. У результаті 

експериментального проектування була виявлена номенклатура приміщень 

обслуговування в багатоповерхових житлових будинках / комплексах, 

також була виявлена сумарна площа всіх приміщень обслуговуючих 

установ (приймалася з розрахунку 0,5–0,75 м² на одну людину, з 

урахуванням місткості дому / комплексу та прийнятої системи 

обслуговування). У даний період житлове будівництво було невіддільне 

від розв'язання системи соціально-побутового обслуговування населення. 

Житлове будівництво здійснювалося переважно у вигляді великих 

житлових комплексів, що включають не тільки житлові будинки, але також 

споруди культурно-побутового обслуговування населення (дитячі установи,  
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магазини, спортивні споруди тощо). Архітекторами було виявлено, що 

комплексний метод забудови житлових територій створює значні переваги 

в організації житлового середовища, обслуговування населення, 

здійснення благоустрою та інженерного оснащення території і всього 

методу будівництва в цілому. 
 

 

  

  
 

 

Рис. 13.4 – Житловий район Лаздінай під Вільнюсом 

 
У цей період виявлено такі недоліки: 

 процес урбанізації, ще активніше триваючий і на початку 

нового століття, проявився в надмірній концентрації людей, об'єктів і 

продуктів життєдіяльності на окремій невеликій території великих і 

найбільших міст; 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_1980-%D1%85.svg&page=1&uselang=ru
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 центральні частини міст стають високонасиченими різними 

функціями, відмінними рисами яких є скорочення горизонтальних зв'язків, 

швидке зростання поверховості і широке використання підземного 

простору, при цьому периферійні райони міста залишаються менш 

насиченими різними функціями; 

 організація обслуговування на міжмагістральних територіях 

характеризується урбанізацією, інтенсивним розвитком територій, 

збільшенням особистого автотранспорту. Відсутність комплексності та 

збалансованості забудови, майнове розшарування міського населення та 

недосконалість системи культурно-побутового та комунального 

обслуговування. 

У цілому будівництво окремих житлових будинків і великих груп 

застосовувалося тільки на обмежених ділянках у сформованих районах. 

Проектна практика 70-80-х років у значній мірі відобразила різні 

теоретичні концепції. Багатоповерхові житлові комплекси дали досить 

велику різноманітність поєднань житлових і громадських елементів [14]. 

У 1990-і рр.. здійснюються перші проекти багатоповерхових 

житлових комплексів як «місто в місті», висотні житлові комплекси з 

розвиненою соціально-побутовою структурою, що задовольняють усім 

вимогам сучасної людини. У цей період створюються житлові комплекси, 

доступні виключно людям з високим рівнем доходів, які повністю 

відповідають вимогам даної категорії населення, при цьому житло такого 

типу практично недоступне людям із середнім рівнем доходів і недосяжне 

для людей з низьким рівнем доходів. Підвищення ефективності 

використання міських земель і комфортне середовище для проживання, 

завдяки оптимальній функціональній насиченості, зумовили велике 

поширення багатоповерхових житлових комплексів з обслуговуванням на 

даному етапі. 

У цей період відзначена різноманітність функціонального складу 

установ обслуговування в структурі багатоповерхових житлових 

комплексів. Відзначені наступні зони багатоповерхових житлових 

комплексів: житлова (житло), офісна (офіси, відділення банків, бюро            

і т. д.), обслуговуюча (ресторани, концертні зали, спортзали, магазини            

і т. д.) і гараж-стоянка (інші технічні приміщення). Виявлено деякі 

закономірності в їх формуванні та ряд відмінностей, в першу чергу, цінові 

та архітектурно-будівельні, пов'язані з місцем розташування будівлі. 

Території можливого розміщення житлових комплексів: вільні ділянки        

і території, що звільняються в процесі реконструкції (рис 13.5). 
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а)  

  
б) в) 

 

Рис. 13.5 –  а) Проект житлового комплексу у верхній частині урочища 

Вознесенський яр м. Київ. У житловій частині комплексу 138 

комфортабельних квартир. Комплекс має свої дитячі майданчики, 

центральну внутрішню площу з фонтаном і зеленою зоною. Крім того в 

новому житловому комплексі передбачений дитячий садок і  дитячий клуб, 

б, в) багатофункціональний житловий комплекс в Мінську в безпосередній 

близькості від станції метро "Кам'яна Гірка".  
 

Архітектурний вигляд склався під впливом образу горбисто-

гірського ландшафту.  Саме тому "природний образ створений за рахунок 
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плавних форм, використання зелених стін і покрівлі. Металеві панелі з 

кортеновської сталі, алюмінію і керамічні панелі створюють відчуття 

гірського масиву. Комплекс сприймається як пагорб з вежами житлових 

будинків. Дипломним проектом передбачено три групи житлових будинків 

змінної поверховості, торгово-розважальний, офісний та виставкові 

центри, а також художні майстерні 

 

13.2. Структура сельбищої зони міста 
 

Сельбищна зона складає одну з основних частин планувальної 

структури міста (60-80% площі території).  

Для розміщення сельбищних територій міста відводять ділянки з 

найбільш сприятливими природними й санітарними умовами, по 

можливості поблизу водоймищ і масивів зелені. Основні кліматичні дані, 

що необхідні при плануванні міста, розглядались у 7 розділі. 

У сельбищній зоні розміщають житлові будинки, установи і 

підприємства обслуговування, суспільні й культурні центри, навчальні 

заклади, спортивні комплекси, науково-дослідні й проектні інститути, 

підприємства, що не завдають шкідливого впливу на навколишнє 

середовище, також зелені насадження, вулиці, площі. 

Для визначення необхідних розмірів сельбищної території при 

проектуванні міста виходять з  укрупнених показників в залежності від 

поверховості забудови – 7–20 га на 1000 чол. [58]. 

Зручність проживання в місті визначають правильним розміщенням 

житлових утворень стосовно природних факторів, місць  прикладання 

праці й відпочинку, зв'язку із системою суспільного обслуговування.  

Характер і структура сельбищної території знаходиться в тісній 

залежності від величини міста, його функціональної характеристики 

(промислове, курортне, місто науки і т.д.); природно-кліматичних 

особливостей. Але загальною основою формування просторової структури 

сельбищної зони є східчастий принцип формування системи суспільного 

обслуговування. За якого установи розміщають відповідно до їх 

призначення і частоти, із якою ними користується населення, що 

обумовлює радіуси дії цих установ, а отже, і території обслуговування. 

Крім того, організація сельбищної зони передбачає виділення 

компактних утворень житлової забудови, ізольованих від несприятливого 

впливу міського транспорту та у той же час зручно зв'язаних з його 

зупинками. 

З огляду на ці вимоги сельбищної території міст послідовно 
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підрозділяють на структурні елементи: мікрорайон (збільшений квартал), 

житловий район, планувальний район. 

У найзначніших, значніших і великих містах, територію яких 

членують природні (водойми, яри, масиви зелені) і штучні рубежі 

(залізниці, автодороги, канали й ін.), створюють найбільш великі 

структурні елементи сельбищної зони – планувальні (міські) райони. Розмір 

таких районів, їхній функціональний склад і конфігурація в кожному 

конкретному випадку визначають відповідно до даної містобудівної 

ситуації. Кількість населення цих районів має становити від 100 до 300 

тис. чол. у великих та значних містах; у найзначніших містах треба 

формувати праце- та соціально збалансовані сельбищно-виробничі 

утворення – планувальні зони, кількість населення яких не має 

перевищувати 450–900 тис. чол.  

У межах планувальних районів розміщають кілька (відповідно до 

місцевих особливостей) житлових районів, межами яких служать, крім 

природних і штучних рубежів, магістральні вулиці міського значення 

(рис.13.6). 

 
Рис. 13.6 – Планувальна структура сельбищної зони в містах різної 

величини: а) мале місто на 30 тис. жителів; б) середнє  на 100 тис. жителів;       

в) велике на 500 тис. жителів;  центри:1 – мікрорайонів; 2 – житлових  

районів; 3 – сельбищних районів; 4 – центр міста 
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13.3. Структурно-планувальна організація житлових утворень 

 

13.3.1. Житловий район 
 

Житловий район – структурний елемент сельбищної території, 

площею 80 – 400 га, у межах якого формуються житлові квартали, 

розміщуються установи та підприємства радіус обслуговування яких не 

більш 1500 м. 

 У середніх і малих містах сельбищну територію підрозділяють 

безпосередньо на житлові райони. Середнє місто, звичайно, складається з 

двох-трьох житлових районів, мале, як правило, – з одного. 

Чисельність населення житлового району приймається у великих і 

середніх містах від 25 до 40 тис. чол., у значних і найзначніших від 40 до 

80 тис. чол.  Розрахункову щільність населення на території житлового 

району рекомендується приймати від 110 – 170 чол./га, (малі міста) до    

190 – 220  чол./га (найзначніші міста) відповідно до зон міста різної 

містобудівної цінності (периферійної та центральної).  

У межах житлового району формується система магістралей 

районного значення, житлових вулиць і пішохідних алей, що забезпечують 

зручний підхід до підприємств обслуговування  й зупинок громадського 

транспорту. 

Проектування житлових районів здійснюється  на основі 

генерального плану міста, в якому вирішена система функціонального 

зонування, визначене розміщення сельбищних зон, установлені межі 

планувальних районів, система магістральних вулиць, намічене місця 

розміщення загальноміських центрів, поверховість забудови (рис. 13.7). 

Загальна планувальна ідея формування житлових районів 

визначається в залежності від величини міста, обрисів сельбищних 

територій, природних факторів.  

Осмислення просторових завдань  

Результат підготовчого етапу формування житлових районів має 

виражатися в осмисленні конкретних функціональних й архітектурно-

просторових завдань. До них надають визначення місця й значення району 

в місті, умов його сприйняття з боку основних під'їздів, видів громадського 

транспорту, що обслуговує район, можливого розміщення зупинок 

громадського транспорту, розміщення місць праці й напрямку 

найкоротших пішохідних зв'язків до місць  застосування праці й зупинок 

транспорту. Відбуваються також вивчення рельєфу території, орієнтації 

схилів, розміщення існуючих зелених насаджень, водних поверхонь і т.п.  
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Поряд із графічним аналізом території на цьому етапі проводять 

попередній розрахунок чисельності населення району й функціональне 

зонування території. 

 

Рис. 13.7 – Схема планувальної структури сельбищної території міста, за  

В. Анікіним: 1 – загальноміський центр; 2 – паркова територія; 3 житловий 

район; 4 – центр житлового району; 5 – магістраль загальноміського 

значення; 6 – магістраль районного значення 

 

Наступний етап роботи орієнтований на розробку серії варіантів 

планувального рішення житлового району. Кожен варіант повинен бути 

заснований на певній містобудівній ідеї його функціональної організації й 

архітектурно-просторової композиції, В основі пошуку містобудівної ідеї 

повинні бути об'єктивні передумови, що характеризують дану конкретну 

ситуацію. Вони одержують вираження в авторській пропозиції. 

Основними напрямками творчого пошуку при розробці ескізного 

проекту планування забудови житлового району можуть бути такі 

актуальні проблеми, як ефективність використання території, поділ руху 

пішоходів і транспорту, створення житлових комплексів з розвиненим 
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обслуговуванням, доцільне використання підземних рівнів, архітектурне 

рішення житлових вулиць й алей у межах межмагістральної території й ін. 

Результатом другого етапу є розробка ескізу, що фіксує основну ідею 

проекту й містить ясну містобудівну пропозицію архітектурно-просторової 

організації житлового району. Здійснюють попередній вибір типів 

житлових і громадських будинків і прийомів їхнього розміщення. 

Наступний етап присвячений творчій розробці й уточненню 

прийнятого ескізу. На цій стадії повинні бути враховані композиційні 

сторони й промальовування проекту, а також перевірено відповідність 

проекту діючим проектним і навчальним нормативам, перевагам й 

обмеженням. 

Для цього рекомендується скласти наступні схеми, що 

характеризують ухвалене рішення: схему розміщення архітектурних 

акцентів і формування відкритих просторів громадської зони; схему руху 

пішоходів і транспорту (включаючи стоянки й гаражі); схему розміщення 

об'єктів культурно-побутового обслуговування й озеленення, а також 

схему балансу території житлового району. 

На цій стадії доцільне проведення окремих розробок для уточнення 

прийнятого прийому житлової забудови на прикладі одного з мікрорайонів 

(див. розділ 13.3.3). 

Зв'язок  окремого житлового району з іншими житловими районами, 

промисловими підприємствами, центром, зонами відпочинку й іншими 

важливими для населення частинами міста здійснюється магістральними 

вулицями. Сполучення усередині житлового району лягає на місцеві 

вулиці і внутрішні проїзди, рух пішоходів  пішохідними алеями. 

Виділення магістральних вулиць дозволяє провести концентрацію на 

них основного міського руху. У той же час місцеві вулиці звільняються від 

наскрізного руху і призначаються лише для переміщення усередині 

житлової забудови з виходами до магістральних вулиць (рис. 13.8,  13.9).  

Вуличну мережу мають прокладати, враховуючи систему тальвегів і 

балок, що відіграють роль природних водостоків. Невеликі тальвеги, при 

пристрої підземних водостоків, сполучають із вулицями, широкі й глибокі 

тальвеги відводять під зелені насадження. 

Планувальну структуру житлових районів проектують на 

прямокутній основі, або на пейзажній. Кожне з цих рішень не може бути 

правильно оцінене без розгляду умов рельєфу. Треба прагнути до того, 

щоб планування й забудова житлового району відповідали характеру 

місцевості. Відповідність топографічним умовам треба розуміти не як 

пасивне положення, а як перетворення природи в інтересах архітектурної 
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виразності забудови, зручності для жителів і найкращих санітарно-

гігієнічних передумов.  У місцевостях із сильними вітрами при плануванні 

житлового району варто уникати прямих вулиць великої довжини за 

напрямком пануючих вітрів і застосовувати такі прийоми розташування 

будинків, що зменшують продувність забудови.  При розташуванні 

житлового району на березі водного басейну загальне композиційне 

рішення планування району, композиція центру і прилеглої до нього 

забудови мають відповідати берегу басейну. Якщо центр проектується у 

віддаленні від водяного басейну, бажано композиційними засобами 

зв'язати їх. 

При проектуванні необхідно організувати житлову забудову в 

мікрорайони в межах житлового району, а в межах мікрорайонів – у 

житлові групи, намітивши місце центру обслуговування житлового 

району, центрів обслуговування  мікрорайонів. Мікрорайонна структура 

житлового району є загальновизнаною  і тому її варто дотримуватись. 

Однак цілком можливі й інші рішення (рис. 13.10).  

Заслуговує на увагу збільшення житлових груп для того, щоб 

житловий район, минаючи розмежування на мікрорайони, складався 

безпосередньо з таких укрупнених житлових груп. При цьому кожна 

проектується з розширеним блоком обслуговування. 

Рис. 13.8 – Схема дорожньої мережі житлових районів: а)  житловий район, 

який розмежовують на мікрорайони; б) житловий район у вигляді 

збільшеного мікрорайону; 1 – міська швидкісна автодорога,                               

2 – магістральна вулиця міського призначення, 3 – те ж районного 

призначення, 4 -  житлова вулиця, 5 – мікрорайонні проїзди, 6 – пішохідні 

доріжки, 7 – територія центру житлового району, 8 – зелені насадження 
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Рис. 13.9 – Схеми структури житлового району: а)   на 50–60 тис. чол. з 

розподілом на мікрорайони; б) на 25-30 тис. чол. у вигляді збільшеного 

мікрорайону; 1 – магістральні вулиці міського призначення, 2 – 

магістральні вулиці районного призначення, 3 – житлові вулиці, 4 – межа 

мікрорайонів, 5 – група будинків, 6 – центр житлового району, 7 – центр 

мікрорайону 

 

Композиція житлових комплексів, що поєднанні в район, має 

будуватися за принципом окремих закінчених утворень. З'єднання 

будинків у групи укрупнює масштаб забудови, одиницею якої стає не 

окремий будинок, а група будинків. Задача проектувальника уникнути 

поділу забудови на ізольовані одна від іншої частини. Домогтися її 

цілісності можна ритмічним розташуванням житлових будинків і їхніх 

груп, виділенням магістралей строгими прийомами забудови, об'єднанням 

житлових груп навколо внутрішніх вільних просторів і іншими 

композиційними засобами (рис. 13.10). 

Складаючи з містом єдине ціле, житлові райони неминуче 

здобувають індивідуальні риси в залежності від їхнього розташування в 

місті, топографії, будівельного зонування. Наприклад, якщо житловий 

район є центральним і в ньому розташовуються загальноміські будинки 

адміністративно-громадського й культурного призначення, планування й 

забудова такого житлового району одержують специфічні риси, що 

відрізняють його від інших районів. Регулярний початок також більш 
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властивий центральним районам міста, де переважає багатоповерхове 

будівництво. 
 

 
 

 
Рис. 13.10 – Проект мікрорайону № 6 «Північний» м. Бердянськ 
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Рис. 13.11 – Вільне розташування житлових груп серед зелених насаджень. 

Проект забудови району Венузіо в м. Матера (Італія) 

 

  Планування периферійних районів садибної забудови, 

розташовуваних на пересіченому рельєфі, може вирішуватися без 

побоювань деякого ускладнення плану в окремих частинах забудови, що 

додає загальну мальовничість композиції (рис. 13.11).  Ці мальовничі 

якості можуть бути не самоціллю художнього порядку, а як наслідок 

функціональних вимог. Мальовничі рішення забудови характерні для міст-

курортів, особливо якщо вони розташовані в гірських районах. 

При проектуванні житлового району необхідно прагнути до 

інтенсивного використання території, тобто до збільшення виходу 

загальної (корисної) площі житлових будинків  на 1 га території і 

відповідному скороченню витрат на інженерне обладнання та благоустрій. 

Інтенсивність використання території виражається через показник 

щільності «брутто» житлового фонду – кількості метрів загальної 

(корисної) площі житлових будинків на 1 га території житлового району. 

Щільність житлового фонду – найважливіший критерій 

економічності планувального рішення. Однак підвищену щільність слід 

розглядати не як визначальний принцип, а як одну з вихідних позицій, з 

урахуванням якої треба приймати те чи інше архітектурно-просторове 

вирішення. 

Однією з відповідей на це завдання можна вважати освоєння 

підземного простору для проїздів, складів, гаражів та інших потреб 

комунального обслуговування.  
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Метою виконання проекту є забезпечення жителів міста ділянками 

під забудову житловими садибними будинками, будівництва 

багатоповерхових житлових будинків, визначення земельних ділянок для 

будівництва підприємств та установ обслуговування: 

а) детальний план території; 

б) об’ємно-просторова модель забудови [63]. 

Таким чином, можливості підвищення інтенсивності використання 

території полягають у застосуванні нових типів житлових будинків, в 

перерозподілі функціональних зон, в «багатоярусності» рішення споруд і 

територій, тобто фактично в збільшенні «поверховості» території. 

Для оцінки інтенсивності використання території, а також 

забезпеченості населення ділянками для розміщення житлових будинків, 

закладів обслуговування, зелених насаджень і спортивних споруд 

необхідно складати баланс території. 

В цілому планувальне рішення житлових районів зводиться до 

взаємозв'язку двох основних зон - житловий, тобто території мікрорайонів, 

і громадської, тобто територій громадського центру, саду, бульварів.  

 

13.3.2. Квартал 
 

Основним  містоформуючим елементом сельбищної території є 

квартал. Квартал має старовинну історію. 

   У V столітті до нашої ери складається давньогрецька містобудівна 

теорія. Формуються принципи регулярного планування міста з 

прямокутними кварталами. Винахід регулярного міста Аристотель 

приписує мілетскому архітектору Гіпподаму (приклад – портове місто 

Пірей, Мілет, Пергам, Ефес) (дивись розділ 2). 

 Ще раніше ніж у древній Греції римські міста одержали регулярне 

планування з чіткою прямокутною сіткою вулиць, що бере свій початок від 

планування римського військового табору (дивись рис. 2.1, 2.2). 

Етимологія містобудівного терміна «квартал» (від нім. quartal, лат. 

quarta - четверта частина, чверть) сходить до епохи античності, до 

планувальної організації римських військових поселень, заснованої на 

системі двох взаємно перпендикулярних, суворо орієнтованих по сторонах 

світла, магістралей (декуманус і кордо), що проходять через центр 

розділяють  територію на чотири рівні частини (чверті) - квартали, які в 

свою чергу поділяються на більш дрібні квартали пересічними, як правило, 

під прямим кутом другорядними вулицями. На Русі, в глибокій давнину, 

«місто поділялося на частини (кінці), а частини на квартали (чверті)». 
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У такий спосіб в основу планувальної сітки вулиць була покладена 

маленька структурна одиниця – квартал, площею 2–5 га (рис 13.12, 13.13). 

Квартал, що формується одночасно і в зв'язку з вулично-дорожньою 

мережею,  утворює основу комунікаційного каркаса і є найбільш стійким 

неподільним елементом планувальної структури міста,  використовується в 

містобудівній практиці в якості первинної облікової одиниці міського 

середовища. 

У тридцяті роки термін «квартал» отримав додаткове, якісно нове 

значення. Квартал став розумітися не просто як межвуличний  простір, але 

також  як новий об'єкт містобудування, як об'єкт комплексного освоєння 

території під житлову забудову з елементами культурно-побутового 

обслуговування, благоустрою, озеленення та інженерного обладнання. Ідея 

комплексної забудови кварталів і їх груп (житлових утворень) 

розглядалася як прогресивна альтернатива «вибіркового» будівництва. 

Сакральну забарвлення термін «квартал» придбав в середині 30-х років 

минулого, заідеологізованого століття, як символ соціалістичних 

перетворень старих міст, що відрізняються «Хаотичної переущільненою, 

невпорядкованою, неблагополучної в санітарно-гігієнічному відношенні 

забудовою», як засіб створення «ансамблевої» забудови.  

Розвиток цивілізації викликає необхідність переоцінки прийомів 

планування й забудови міст.   

Система будівництва кварталами, що застосовувалася до цього  не 

забезпечувала оптимальних умов для розвитку транспорту й організації 

життя населення.  

Недоліки квартальної забудови: 

- із ростом автомобілізації (100–150 авто на тисячу жителів) 

розмежування міста на квартали стає неприйнятним, потрібна зовсім інша 

система вуличної мережі; 

- виросла поверховість будинків. Неможливо розмістити висотну 

забудову з обліком усіх  санітарних норм на маленькій території кварталу; 

- неможливо здійснити грамотне функціональне зонування 

(неповний перелік установ та закладів місцевого значення). 

Таким чином виникла необхідність знайти в системі міста 

утворювання іншого типу, яке змогло б замістити житловий квартал в ролі 

низової ланки міста. Таким первинним утворюванням повинен стати 

житловий мікрорайон, розглянутий як група житлових кварталів і 

будинків, пов'язаних загальною мережею первинних підприємств 

культурно-побутового обслуговування (школа, дитячі установи, сад або 

сквер, торгівля та інше).  
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Рис. 13.12 – Типова квартальна забудова ХVІ – ХІХ ст.: а)  забудова центру 

Москви ХV- ХVІІ ст., б) забудова району вздовж р. Фонтанки у Санкт-

Петербурзі, ХVІІІ ст.,  в) типовий квартал старої Москви, 1915 р. 

 

 

в) 

б) 

а) 
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. 

 
Рис. 13.13 – Приклади квартальної забудови: 

 а) Спуск Пассіонарії м. Харків;  

 б)  центр міста 

 

13.3.3.  Мікрорайон (житловий комплекс) 
 

Мікрорайон значною мірою усунув недоліки кварталу: його площа 

значно більша – до 50 га; отже є можливість розмістити установи 

повсякденного обслуговування; збільшити поверховість і довжину 
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будинків; збільшити відстань між перехрестями вулиць, що підвищує 

безпеку руху транспорту і сприяє зниженню загазованості території. 

Мікрорайон має свої недоліки: це складна орієнтація через глибину 

забудови, що призводить до необхідності вводити індексацію будинків, а 

також соціальний фактор – мікрорайон знеособив систему взаємин людей. 

Мікрорайон являє собою закінчений архітектурний організм. Усі 

будинки й спорудження мають бути гармонічно ув'язані між собою і 

природним оточенням  і мають бути забезпечені найбільш сприятливі 

умови для життя населення. 

Теоретичні положення ієрархічної структурної побудови планування 

сельбищної території були опрацьовані на початку 30-х років в Англії і 

США (див розділ 13.1). До проблеми житлового мікрорайону проявився 

серйозний інтерес і з точки зору раціональної організації системи 

транспорту в сучасному місті. У місто вторгся швидкісний автомобільний 

транспорт, захарастив міські вулиці, погрожуючи безпеки руху пішоходів, 

порушуючи тишу і забруднюючи місто.  

У свою чергу, сучасне місто, будучи непристосованим до настільки 

потужного і інтенсивного автомобільного руху, ускладнює останнє, 

перешкоджає його розвитку, зменшує його швидкість. Ці обставини 

спонукають планувальників шукати шляхи    відведення авторуху на 

спеціальні автомобільні магістралі захищаючи житлові райони міста від 

транзитного авторуху. Містобудівники враховували постулат, що 

основною проблемою формування житлової території міста ХХ ст. є 

організація умов проживання і побуту населення всередині територій, 

обмежених транспортними магістралями [63]. 

Відродження ідей мікрорайонування в СРСР було пов'язано з 

орієнтацією держави на розворот масового житлового   будівництва, 

метою якого ставилося наступне: забезпечити кожну сім'ю окремою 

квартирою.  В кінці 50-х років почалася епоха індустріалізації будівництва, 

масштаби якого вимагали освоєння вільних  територій. Пошуки концепцій 

містобудівної організації територій масового житлового будівництва 

змусили ще раз повернутися до теорії мікрорайонування.  

В кінці п'ятдесятих років були проведені всесоюзні конкурси на 

експериментальний житловий район, на ідею планування і забудови 

житлових мікрорайонів. В Україні перші проекти мікрорайонів 

розроблялися інститутом містобудівництва Академії будівництва і 

архітектури УРСР: для багатоповерхової (5 поверхів) на вільному від 

забудови майданчику 40 га «Бабурка» в м. Запоріжжя (арх. І.  О. Фомін), 

для малоповерхової – 2-3- поверхові будинки з прикватирними ділянками 
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в м. Воскресенську (арх. Н. М. Дьомін) 1958-59 рр. Перший в СРСР 

мікрорайон на території колишньої підмосковній села Черемушки (який 

став називним для новобудов багатьох радянських міст в шістдесяті роки).  

Мікрорайон зайняв міцне місце в містобудуванні як об'єкт 

проектування і будівництва, в основі якого лежали головні принципи 

мікрорайонування: 

1. Принцип цілісності, який полягає в тому, що мікрорайон в 

цілому, його функціональні та планувальні елементи складають органічну 

єдність населення з його повсякденними потребами та середовища 

проживання, що забезпечує реалізацію цих потреб. 

2. Принцип чіткого функціонального зонування, сенс якого 

полягає в строгій, де це необхідно, спеціалізації території мікрорайону за 

ознакою переважаючих видів діяльності. 

3. Принцип забезпечення населення повним комплексом установ 

культурно-побутового обслуговування в радіусі пішохідної доступності 

(включаючи  зупинки громадського транспорту) - 300-500 м. 

4. Принцип поділу пішохідних і транспортних шляхів виключає 

в'їзд на територію мікрорайону всіх видів транспорту, за винятком 

спеціального. 

5. На території мікрорайону не можуть розміщуватися виробничі 

або ділові установи та підприємства, громадські установи, які не 

відносяться до системи обслуговування населення даного мікрорайону. 

Ці принципи, а також правила взаємного розташування    

функціональних зон, будівель і споруд на території мікрорайону, 

включаючи проїзди, майданчики для занять фізкультурою, відпочинку 

дітей та дорослих,  паркінги, сміттєзбірники, елементи благоустрою та 

озеленення; встановлені техніко-економічні показники, структура балансу 

території строго регламентувалися офіційними нормами і відстежувалися 

органами архітектури і державної експертизи [58, 59]. 

Ідеї мікрорайону в СРСР стали дуже до речі в період розгортання 

масового житлового будівництва на вільних територіях 60-90-х років. 

Принципи мікрорайонування, гранично прості і зрозумілі, дозволяли 

пов'язати в єдину функціонально-планувальну систему параметри 

магістральної мережі транспортно-планувальної структури та мереж сфери 

громадського обслуговування – соціально-планувальної структури; 

обґрунтувати функціональний зміст, правила внутрішньої організації та 

планувальні параметри містобудівного модуля як основи конструювання 

містобудівних систем, сформулювати вимоги та містобудівні обмеження 
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до типології та номенклатурі найбільш масових типів громадських 

будівель і споруд повсякденного обслуговування. 

Для житлового мікрорайону характерний не строго певний його 

розмір, для нього характерна певна планувальна організація,  яка створює 

можливості повного задоволення жителів у межах району первинною 

мережею обслуговування,  яка захищає його від основних магістралей і 

дозволяє тим самим поєднувати безсумнівні переваги великого міста з 

його своєрідним стилем і темпами життя з настільки ж безсумнівними 

позитивними якостям  району з його більш рівним і спокійним побутовим 

укладом. 

 Композиційна побудова мікрорайону, його візуальне сприйняття, 

складається із зовнішніх просторів, що розкривають видові перспективи 

входу і в'їзду в мікрорайон при підході до нього, і перспектив, що 

відкриваються при русі в напрямку до школи, дитячим установам, 

торгових і комунальних об'єктів. 

Розміри мікрорайону залежать від розмірів і   планувальної структури 

міста, можливостей будівельників.   

Населення мікрорайону залежить від розмірів міста, розмірів 

території мікрорайону, прийнятої поверховості. Розрахункову щільність 

населення мікрорайону з повним комплексом установ обслуговування 

місцевого значення треба приймати в межах 180 – 430 чол./га. 

Межами мікрорайону служать магістральні та житлові вулиці. 

Територія мікрорайону має функціональні зони: 

1) зона житлової забудови. Займає 60–70 % території 

мікрорайону. Розміщається, головним чином, у крайок мікрорайону, 

формуючи в такий спосіб забудову вулиці;                                          

2) зона шкільних установ. Ділянки шкіл переважно розміщати в 

центральній частині мікрорайону а іноді недалеко від червоних ліній 

вулиць з розривом не менше 15 м;   

3) зона дитячих дошкільних установ. Призначена для розміщення  

дитячих садів і ясел. Розміщують у глибині території, найчастіше поруч із 

житлом, для обслуговування якого призначені; 

4) зона відпочинку – сад мікрорайонного значення,  бульвар чи 

система бульварів, що проходять через територію мікрорайону з  

розміщенням поблизу об'єктів відпочинку й спорту. 

5) зона обслуговуючих підприємств. Це ділянки для розміщення 

торгових і побутових підпрємств повсякденного обслуговування населення 

(продовольчі й промтоварні магазини, пункти побутового обслуговування і 
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та ін.) розміщені  роздільно чи об'єднані в громадсько- торговий центр 

мікрорайону; 

6) господарська зона. Територія, де розміщуються гаражі для 

індивідуальних автомобілів, господарський блок.  

 У мікрорайонах не завжди в наявності усі перераховані зони. Іноді 

відсутній сад  і господарська зона може проектуватися одна на кілька 

мікрорайонів 

В основі принципу мікрорайонування лежить організація оптимальної 

системи обслуговування населення – найбільш зручна організація його 

побуту. Групова побудова мікрорайону в більшому ступені відповідає 

організації побутових процесів, вносить чіткість і закономірність у його 

функціонально-структурну організацію, визначає загальну об'ємно-

просторову архітектурну композицію мікрорайону в цілому. 

Головне завдання планування й забудови житлових районів і 

мікрорайонів є створення в них найбільш сприятливого життєвого 

середовища. Рішення цього завдання ґрунтується на принципах побудови 

їхніх планувальних структур і комплексного обліку різнорідних вимог.    

Етапи роботи над проектом 

В основі загальної композиційної ідеї будь-якого житлового 

комплексу (мікрорайону) найчастіше  лежить необхідність виявлення 

засобами архітектури функціональних, житлових і громадських зон і 

шляхів руху до них. У сучасній практиці містобудування подібні 

комунікації трактуються як основа внутрішньої структури житлового 

комплексу. У зв'язку із цим композиційні просторові зв'язки житлового 

комплексу організуються відповідно до  основних напрямків пішохідного 

руху. На цьому принципі засновані композиції нових, найцікавіших  

житлових утворень, де громадські будинки – магазини, школи, 

підприємства побуту – розміщені в зоні пішохідних алей. Пішохідна алея є 

тут основою всієї композиції району. Це визначає характер масштабу й 

пластики забудови, а отже, і її значення в панорамі міста. Таким чином, 

основою архітектурної організації житлового комплексу є організація 

структурних форм на основі доданків функціонального процесу, його 

елементів і зв'язків. І в підсумку – пластику архітектурної форми, 

архітектурну виразність і гармонійність цілого. 

У цьому зв'язку слід зазначити, що немає альтернативи питанню про 

те, замкнутими або відкритими мають бути простори житлових 

комплексів. Форма їх складається під впливом функціонального завдання й 

умов його вирішення. Наприклад,  планувальні структури забудови різні 

для різних кліматичних умов: для північних районів характерне компактне 
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планування житлового масиву з невеликими замкнутими дворами, 

захищеними від вітру й сніжних заметів, для південних – необхідні 

переважно відкриті, добре провітрювані внутрішньоквартальні простори. 

Процес роботи над проектом можна розпланувати на основні етапи: 

підготовчий, етап творчого пошуку, етап творчої розробки й етап 

графічного виконання. 

Підготовчий етап має на меті виховання навичок у вирішенні 

поставленого проектного завдання. Він включає: 

 вивчення завдання й ландшафтно-планувальних умов 

проектування; 

 вивчення історії питання й наявної інформації з теми 

проектування; 

 складання схем, що характеризують умови розміщення району 

в місті (класифікація магістралей, виявлення зупинок громадського 

транспорту, місць  прикладання праці й т. д. ); 

 з'ясування взаємозв'язку між соціальними вимогами й 

функціональною й планувальною організацією житлового району. 

 

13.4.  Основні вимоги до забудови 
 

Житлову забудову і її істотну складову територію сьогодні 

розглядають як систему «людина — середовище проживання». Взаємодія 

між усіма її елементами в межах житлової групи,  кварталу, чи 

мікрорайону складна, а зовнішні зв'язки, що з'єднують їх із більш 

великими системами міського і навіть регіонального порядку, істотні для 

комфортності життя населення. Як основу для оцінки планувальних систем 

використовують їхні фізико-технічні й архітектурно-просторові 

характеристики. Головною є оцінка людиною рівня комфортної 

достатності. Це і сприйняття житлового середовища людьми, і 

забезпечення ресурсами життєдіяльності, і видалення відходів, і зручність 

експлуатації, управління процесами функціонального використання 

території. 

У цій системі людських цінностей, що відносяться до житла, можна 

виділити дві групи факторів. Одна – поєднує  індивідуальні потреби 

родини і стосується квартири й будинку. Друга –  найближче оточення 

будинку, невелика частина міста. Ця територія забудови може бути: у 

вигляді  кварталу, його частини,  мікрорайону, чи жилої групи.  

Житлова забудова з її оточенням — це природно-антропогенна 

система, що створена для життєдіяльності людей: сну, їжі, відпочинку.                       
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 Показники властивостей розглядають на різних рівнях: аа 

верхньому – знаходиться інтегральне поняття якості, на інших від рівня до 

рівня його розчленовують на частки, уточнюючи зміст цього терміна. 

Наприклад, на другому рівні показники комфортності  поєднують із 

раціональністю, істотним фактором якої є економічність. Комфортність 

часто вступає в протиріччя з цим фактором: підвищення якості вимагає 

додаткових затрат. На наступному рівні розшифровують збірні поняття. 

Так, капітальність асоціюють із суспільним значенням забудови і 

концентрованих у ній матеріальних цінностей, але, насамперед, із 

довговічністю. У свою чергу критерії комфортності поділяють на три 

групи показників: гігієни, функціональності й безпеки. 

На найвищому рівні критерії властивостей прагнуть виразити 

численно. Це дозволяє чітко отримувати межі оптимальності показників, 

дати точну й безсторонню їхню оцінку, а не якісну, страждаючою 

суб'єктивністю і тому приблизну. 

Комфортні вимоги в різні історичні епохи були не рівнозначними. З 

ростом технічних можливостей суспільства, перетворенням його ідеології, 

фінансового статку людини міняються його уявлення про зручність. 

Узагалі розширюються рамки поняття, піднімається рівень і збільшується 

кількість вимог. Наприклад, із ростом автомобілізації з'явилася нагальна 

потреба стоянок при житлі, що для муніципалітетів вилилося в практично 

нерозв'язну проблему. 

Зараз ми розглядаємо комфортність не вузько, як гігієну і 

функціональні зручності в будинку і довкола нього, але надаємо значення 

далекому оточенню. У сучасному місті це оточення грає все більшу роль в 

оцінці якості забудови, оскільки може створити дуже несприятливе тло, 

звести нанівець усі переваги благоустрою будинку, квартири і прилеглої 

ділянки. Невірно розташована будівля може порушити екологічну 

рівновагу на території, а недостатньо тактовно зведений будинок — 

змінити естетичне сприйняття стародавньої вулиці і навіть цілого району 

Безпека — немаловажна умова формування відчуття комфортності, 

що у значній мірі залежить від упевненості, що перебування в середовищі 

не пов’язане з ризиком. Безпеку можна гарантувати, звівши споруду 

досить міцно й довговічно, відокремивши проїзди для транспорту  від 

шляхів пішоходів. Турботою про безпеку руху викликані й нормативи на 

ухили трас, заборона на розміщення дитячих установ поза  житловими 

територіями, що виключає перетинання вулиць на шляху до  школу чи 

дитячого садка. 
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Раціональність охоплює сукупність таких властивостей будинку, як 

капітальність та економічність. 

Фактор капітальності, як засіб оцінки раціональності, розглядають 

на ранньому етапі вивчення ідей інвестиційного проекту. Визначають, 

наприклад, наскільки капітальною має бути забудова тимчасового містечка 

будівельників промислового комбінату, що створюють у чистому полі. 

Питання – чи потрібно  за цих нестатків будувати довговічні будинки, а 

через кілька років знести їх через непотрібність. Чи може бути 

раціональним звести саме капітальну забудову й передати її потім 

працівникам комбінату. 

Економічні вимоги є додатковими умовами якості. У цих вимогах 

міститься не тільки оцінка первинних одноразових капітальних вкладень у 

благоустрій території. Їх надмірне скорочення, здатне викликати негативні 

наслідки, оскільки може привести до невиправданого підвищення 

довгострокових витрат, називаних експлуатаційними витратами. 

Наприклад,  проїзд із недовговічним покриттям потребує вкласти  кошти в 

поточний ремонт  полотна дороги. 

Такими документами є державні стандарти — ДСТУ, Будівельні 

норми і правила —ДБН, різного роду регіональні й галузеві технічні умови 

й посібники, методичні вказівки й рекомендації. 

Фахівці вважають, що твердої регламентації на рівні ДБН підлягають 

параметри безпеки, здоров'я й майна громадян, екології і 

ресурсоспоживання. Інші норми можуть не мати твердих обмежень, а 

визначатися нижня й верхня межі допустимості. Такі показники можна  

рекомендувати, але вони мають відповідати рівню технічного розвитку 

виробництва, оскільки в ринковій економіці критерієм є ціна. Фінансові 

можливості споживача визначають його запити і він буде обмежувати 

верхню межу площі, наприклад, для сміттєвих контейнерів. 

Такий підхід у сполученні з правовим законодавством, що накладає 

санкції за порушення нормативів, дозволить регулювати законами ринок 

відношень у містобудівному комплексі, відкриє широкі можливості вибору 

в частині благоустрою і комфортності території, організації навчально-

освітнього й транспортно-пішохідного обслуговування. 

Друга проблема нормування — тимчасова. Нормальні умови 

життєдіяльності в забудові залежать не тільки від якості проектування й 

добротності будівництва, але й від ефективності експлуатації будинків і 

елементів благоустрою. З цих позицій регламентації підлягають усі 

«життєві цикли продукції», що складаються з розробки ідеї, перетворення 
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її у проект, реалізації проекту в натурі, експлуатації території з її 

періодичним ремонтом і модернізацією. 

Основні соціальні вимоги включають вибір типів житлових будинків 

відповідно до величини населених місць, демографічним складом 

населення, особливостями побуту, традиціями, культурою; побудова 

мережі й розміщення установ культурно-побутового обслуговування  

населення. 

Санітарно-гігієнічні вимоги: забезпечення необхідних умов інсоляції 

житла і житлових територій, аераційного режиму відповідно до 

особливостей клімату,  захист житла й дворів від зовнішнього шуму. 

До функціональних вимог відносять раціональне розміщення 

житлової забудови й об'єктів обслуговування населення з забезпеченням 

необхідних взаємозв'язків і дотриманням санітарних, протипожежних і ін. 

умов. 

 Архітектурно-художні рішення обумовлюються єдиною 

просторовою композицією житлового району в зв'язку з навколишнім 

природним і міським ландшафтом. 

Економічні вимоги включають раціональне використання території 

економічність трас інженерних мереж, систем вулиць та ін. 

Для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов у відношенні 

інсоляції й провітрювання, забудова має розміщатися з дотриманням 

наступних основних вимог: будинки мусять бути правильно орієнтовані за 

сторонами світла. У середніх широтах найкращою орієнтацією житлових 

будинків є їхнє розташування довгою віссю в напрямку північ-південь 

(меридіональний напрямок). У південних широтах найбільш сприятливою 

орієнтацією житлових приміщень є орієнтація на південь (широтне 

розташування будинків) і найменш бажаною на захід, у вигляді перегріву 

житлових приміщень. Практично будинки приходиться ставити в будь-

якому напрямку для того, щоб кожна квартира мала житлові кімнати зі 

сприятливою орієнтацією за сторонами світла; між сусідніми будинками 

мусять влаштовуватися достатні розриви, величина яких визначається в 

залежності від висоти найбільш високого будинку; немаловажним 

фактором при виборі орієнтації житлових будинків є напрямок і швидкість 

пануючих вітрів (рис 13.14). Напрямок вулиць має сприяти провітрюванню 

міської території. Якщо ж швидкість вітру значна і вітри, несприятливі за 

своєю характеристикою (наприклад, гарячі суховії), вулиці доцільно 

прокладати  перпендикулярно чи діагонально стосовно напрямку цих 

вітрів. 
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Рис. 13.14 – Врахування вітрового режиму при проектуванні житлової 

забудови (за Ф. Л. Серебряковським) 

 

13.5.  Композиція житлових утворень 
 

Для житлових кварталів і мікрорайонів характерні різні прийоми 

забудови. Вони відрізняються неоднаковим розташуванням будинків 

стосовно   червоної лінії вулиць і лінії забудови. Червоні лінії вулиць і 

магістралей намічають для забезпечення містобудівної дисципліни при 

будівництві й реконструкції міст. Червона лінія вулиці або магістралі 

позначає умовні межі, які відокремлюють територію магістралей, 

житлових вулиць, проїздів і майданів від територій, що призначені під 

забудову.  

Лінія забудови визначає межі забудовуваної території. Відповідно до  

проектів забудови, лінія забудови може збігатися із червоною лінією, але, 

як правило, вона відступає від неї в глибину кварталів і мікрорайонів на 6 

м і більше. Простір між червоною лінією й лінією забудови 

використовують для захисних зелених смуг, що ізолює територію 

транспортних магістралей і тротуарів від будинків. 

Композиційна організація житлових утворень ґрунтується на 

загальних планувальних прийомах забудови. До них відносяться: 

периметральна, рядкова, вільна і комбінована забудова. Остання це різні 

варіанти сполучення попередніх. Периметральна і рядкова відносяться до 

прийомів регулярної забудови, вільна – до нерегулярної, заснованої на 

мальовничій гармонії (рис. 13.15).  

Можливі й різні нюанси: так, периметральна забудова може бути 

суцільною, стрічковою й з розривами, рядкова – відкритою чи закритою і 

т.д. Ці прийоми рідко використовують у чистому вигляді, тому частіше 

застосовують комбіновану забудову. 

Периметральна забудова характеризується розташуванням будинків 

уздовж ліній по всьому периметру  території. В основному її застосували 
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для забудови житлових кварталів. За допомогою цього прийому 

створювалися прості в плані композиції із замкнутим внутрішнім 

простором. В умовах периметральної забудови не завжди добре 

вирішувалися питання інсоляції, провітрювання. Будинки які звернені 

фасадами до магістралей, відкриті пагубному впливу шуму й пилу, який 

створює рух транспорту. 

 
 

Рис. 13.15 –  Приклад периметральної забудови кварталу 

 

Групову забудову характеризує сполучення декількох груп будинків 

на території одного кварталу або мікрорайону (рис. 13.16).  

 

 
 

Рис. 13.16 –  Приклад групової забудови 
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На відмінну від периметральної забудови, цей прийом забезпечує 

кращі умови зв'язку зовнішнього й внутрішнього простору, що сприяє 

гарному провітрюванню. За груповою забудовою будинки  які розташовані 

в середині групи, захищені від шуму й пилу. За груповою забудовою 

житлових кварталів орієнтація деяких будинків збігається з напрямком 

обмежуючих магістралей, що не завжди сприяє гарній інсоляції будинків і 

не забезпечує захист від шуму й пилу. Житлові групи із чітко вираженою 

композицією будинків можуть неодноразово повторюватися. Їхнє 

повторення називається великим містобудівним ритмом. Лінійний ритм 

виникає при проектуванні повторюваних груп уздовж вулиць. 

Просторовий або круговий ритм утвориться при розташуванні 

повторюваних груп будинків у внутрішньому просторі мікрорайону або 

«навколо» громадського центру. 

 

  

а) б) 

Рис. 13.17: а)  приклад рядкової забудови,   

б) Краків. Кшеславитські пагорби. Автор В. Леонович і ін. 

 

Мікрорайон на 12 тис. жителів займає територію площею 40 га. На 

сильно порізаній ділянці, що знижується до півдня (різниця рівнів між 

його північною і південною межами – близько 25 м). Забудова згрупована 

в два комплекси (східний і західний), що розділені широкою зеленою 

западиною, в якій розташовано торговий центр із школою, дитячим садком 

і іншими об'єктами. До південного заходу від мікрорайону передбачені 

плавальний басейн і спортивні споруди, а з південного в'їзду –  парк. 

Поблизу центру знаходяться п'ять дев'ятиповерхових будинків баштового 
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типу; переважна частина житлових будинків має висоту три – п'ять 

поверхів, а північна ділянка мікрорайону зайнята двоповерховою рядовою 

забудовою 

Рядкову забудову характеризує однакова орієнтація всіх будинків 

забудовуваної території (рис. 13.17). У плані будинку розміщаються як би 

"у рядок", що створює кращі умові провітрювання. При рядковій забудові 

можливий вибір оптимального варіанта орієнтації з погляду  інсоляції й 

захисту від шуму й пилу. Цей прийом використовують при проектуванні 

мікрорайонів. Застосувався він і при квартальній забудові. 

 Вільна забудова характеризується розташуванням будинків 

виразними композиціями із застосуванням змішаної забудови (рис. 13.18). 

При вільній забудові найкращим образом вирішують питання інсоляції, 

провітрювання, захисту від шуму й пилу. Вільна забудова створює 

органічний зв'язок забудовуваного простору із зовнішнім середовищем. В 

умовах такої забудови є можливість функціонального зонування й 

найбільш зручного розміщення установ культурно-побутового 

обслуговування. 

 
Рис. 13.18 – Південно-західний район у С. Петербурзі (вільна замкнута 

забудова на основі безупинного блокування будинків і акцентних кутових 

секцій підвищеної поверховості) 

 

 Комбінована забудова сполучає в собі елементи різних 

композиційних прийомів і дозволяє розмістити будинки, оптимально 

дотримуючись санітарно-гігієнічні вимоги (рис. 13.19). У цей час така 

забудова найбільш застосовується, особливо при реконструкції районів.  
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Композиція забудови мікрорайонів ґрунтується на використанні всіх 

вищевикладених прийомів житлової забудови. На вибір прийому забудови 

істотний вплив вносять природно-кліматичні умови, такі, як наявність або 

відсутність сильних вітрів й ін. 

 

 
 

Рис. 13.19 –  Проект планування території (комбінована забудова) 

 

Перехід до мікрорайонування зв'язаний з комбінованою забудовою й 

перевагою в ній вільної. Застосування рядкової забудови дозволяє 

забезпечити переважній більшості житлових будинків кращу орієнтацію, 

оптимально використовувати рельєф ділянки. Різноманітить об'ємно-

просторову композицію забудови прийом рядкової забудови  у вигляді 

протяжних житлових будинків, що розміщені паралельно, або під прямим 

кутом (''ялинка'') до червоної лінії вулиці. Широко застосовується  і 

найбільш перспективною є вільна забудова. Вона забезпечує оптимальну 

орієнтацію й інсоляцію житла, інсоляцію й аерацію міжбудинкових 

просторів, найбільш доцільне й економічне використання території 

ділянки забудови і її рельєфу, інших елементів навколишнього ландшафту. 

Застосування периметральної забудови було пов'язане з організацією 

окремих невеликих (2-3 га) замкнутих кварталів. 

Різновидності житлових будинків, структур, блок-секцій, вставок для 

міської забудови за функціонально-демографічною, соціальною і іншим 
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ознаками визначають їх різну типологічну і, отже, архітектурно-

композиційну характеристику.  

Завдяки диференціації забудови відповідно до рельєфу місцевості, 

розміщенню групи будинків підвищеної поверховості на вершині пагорба 

поруч з центром і смугою озеленення, а також різній висоті обсягів 

забезпечується розмаїтість і виразність вигляду мікрорайону, незважаючи 

на використання прийому забудови, що наближається до лінійного і 

місцями дуже схематичного.  

Компонування забудови може будуватися на використанні рівних 

висотних будинків різної довжини й форми в плані, сполученні будинків, 

контрастних за поверховістю, і, нарешті, будинків змінної поверховості.  

Вибір і розміщення в забудові будинків різної орієнтації пов'язані з 

містобудівною композицією забудови в цілому й умовами її сприйняття. 

При панорамному сприйнятті акцентні високі будинки можуть бути 

згруповані в центрі композиції, надаючи їй активний силует, у перспективі 

забудови магістралі багатоповерхові вежі можуть чергуватися із 

протяжними, утворюючи метричні членування забудови, або 

концентруватися в місцях перетинань основних магістралей, 

підкреслюючи їхнє вузлове значення в транспортній мережі міста 

(житлового району). Найбільш характерною рисою сучасної практики 

компонування багатоповерхових житлових комплексів є орієнтація на 

замкнуті й напівзамкнуті планувальні схеми, що, у свою чергу, вимагає 

різних рішень вигляду забудови з боку зовнішніх меж (магістралей, 

набережних й ін.) і її "інтер'єра"- внутрішніх просторів житлових груп- 

"дворів", які формують функціонально й психологічно необхідний 

просторовий шар між "будинком" й "вулицею". 

Одночасне застосування в житловому утворенні будинків різних 

типів, різної поверховості й об'ємно-композиційної характеристики 

(довжини, конфігурації, пластики фасадів і ін.) є композиційним прийомом 

і принципом сучасного житлового будівництва (рис. 13.20). Змішана 

забудова дозволяє кращим образом задовольнити потреби різних груп і 

категорій населення. 

Композиційне сполучення житлових будинків і структур різної 

поверховості повинне відповідати визначеному відношенню висот і бути 

досить контрастним. Оптимальним вважається співвідношення 1:3, 

співвідношення менше ніж 1:2 можна застосовувати тільки у виняткових 

випадках, наприклад, якщо підвищенню контрастності висот сприяє 

крутий рельєф ділянки. 
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Рис. 13.20 –  Проект планування території VI мікрорайону в 

Кіровському районі м. Саратова 

 

Розміщення багатоповерхових будинків баштового типу, що 

виконують роль композиційних акцентів у забудові житлового утворення, 

магістралі, може бути за регулярною системою в ряд, у шаховому  порядку 

чи вільно, підкоряючись гармонії композиційного сполучення обсягів і 

простору, в якому вони розташовані. 

Проблема поверховості житла в сучасній містобудівній практиці 

складна, та багато в чому суперечна. Вона вимагає серйозного 

теоретичного, комплексного обґрунтування як з позиції економічних, 

функціональних, інженерно-конструктивних, так і медичних, санітарно-

гігієнічних, екологічних і обов'язково, композиційних, архітектурно-

містобудівних. 

При формуванні житлового середовища варто домагатися, щоб воно 

було масштабним для людини, тобто зручно й розмірно людині величиною 

вільних просторів, обсягів будинків, споруд і ін. елементів. При 

формуванні нового житлового середовища варто враховувати загальний, 

історично сформований містобудівний масштаб міста. Це відноситься до 

масштабного співвідношення елементів забудови, поверховості й довжини 

будинків, членування елементів фасадів, сполучення з ними елементів 

благоустрою, малих форм і ін. 

Розвиток містобудівної практики останніх десятиліть привів до двох 

одночасно існуючих негативних положень: одноманітності, з одного боку, 

і до прагнення зробити всі,  навіть будинки, що стоять поруч різними, з 
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іншої (останнє в значній мірі відноситься до вибіркового будівництва у 

сформованій частині міста). При цьому губиться можливість здійснення 

всієї забудови як системи взаємозалежних ансамблів, що вимагають 

розумного обмеження в застосуванні різних складових об'єктів (їхнього 

взаємозв’язку), у той час як різнобій суперечить їхній цілісності. 

Знайти справжню рівновагу між необхідною композиційно-

стильовою спільністю і вкрай необхідною своєрідністю (а не розмаїтістю), 

індивідуальністю окремого будинку, житлового утворення чи  цілого міста 

– це і є одна з головних задач сучасності. 

Засоби архітектурної виразності 

Прийоми організації житлової забудови надзвичайно різноманітні, 

оскільки самі житлові утворення різні за розмірами, ситуаційними й 

іншими умовами будівництва. Загальним для композиції житлових 

комплексів є їхній художньо-образний зміст: у кожному випадку  їхнього 

простору мають являти собою зручне й затишне середовище для 

повсякденного життя людини. 

Гармонія і єдність є обов'язковою умовою побудови будь-якого 

архітектурного ансамблю; вони припускають використання таких 

категорій, як метр і ритм, тотожність, контраст або нюанс, симетрія й 

асиметрія, колір, пропорція, масштаб і масштабність. Метр – найпростіша 

форма ритму. М. Гінзбург у свій час говорив, що ритм – та основна сила, 

той комплекс закономірностей, що керує просторовим розподілом форм і 

створює ті або інші угруповання, збираючи й згущаючи в одному місці й 

розріджуючи в іншому, спрямовуючись нагору й тікаючи вниз. В 

архітектурно-просторовій композиції житлових районів ритм застосовують 

як засіб, що виражає спрямованість, динаміку й величину простору. 

Тотожність, нюанс і контраст (або акцент) являють собою засіб 

архітектурної гармонізації простору, що виступають у сукупності як "засіб 

побудови просторової єдності". Тотожність – повторюваність однакових 

елементів - невід'ємна властивість індустріалізації будівництва                     

(рис. 13.21).  Нюансні розходження, що проявляються в зміні деталей (на 

відміну від контрастних розходжень) не носять чітко вираженої 

архітектурної теми. 

Найбільш істотний засіб архітектурної організації простору – 

контраст, що у містобудуванні застосовують як акцент, що фіксує певне 

місце в просторі:  центр, зміна напряму руху, зупинку. Ритмічне й 

метричне розташування акцентів організує житлове середовище 

одиничність акценту вказує на розташування головного ансамблю 

множинність акцентів свідчить про більш складну просторову побудову 
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житлового середовища. Випадкове розміщення акцентів порушує ясність 

архітектурного задуму й знецінює містобудівне значення самих будинків. 

Більші можливості в композиції житлових районів відкриває 

розмаїтість пластики й форми будинків. 

До засобів архітектурної виразності й організації простору варто 

віднести симетрію й асиметрію. Усяка симетрія обумовлена тотожністю 

або нюансними відносинами її елементів щодо осі симетрії. Асиметрична 

композиція при контрастному співвідношенні основних елементів нерідко 

може мати тотожні елементи в другорядних частинах. Особливо важливо 

при асиметричному рішенні створити враження зорової, просторової 

рівноваги. Пропорції, колір, силует є другорядними засобами стосовно   

головним, перерахованим раніше: ритму, тотожності, контрасту, акценту й 

використовують для ще більшого виявлення їхнього архітектурного 

значення. 

 
Рис. 13.21 –  Проспект Перемоги м. Харків. район Алексіївка 

 

Архітектурна організація 

Створення певних умов для візуального сприйняття тих або інших 

ансамблів міста - одне з найбільш складних завдань містобудівника, 

різноманітні можливості вирішення якого пов'язані з організацією руху 

пішохода й транспорту,  можуть бути виражені у вигляді системи вільних 

просторів і внутріміських зв'язків між житловими масивами, місцями 

праці, громадськими й торговими центрами, місцями відпочинку й т.п.  
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Значну роль у цьому процесі відіграють: відкритий простір, вільне 

розміщення житлових комплексів (рис. 13.22). 

Універсальним засобом гармонізації житлового середовища й 

архітектури взагалі є колір. Вирішуючи колористичну композицію 

житлового середовища, необхідно враховувати умови її сприйняття. Здаля 

забудова сприймається  в цілому. У цьому випадку першорядного значення 

набувають об'ємно-просторова структура,  колір великих стінових площин 

і обсягів будинку в цілому. Поблизу сприймають окремі будинки і тут 

основна увага на співвідношенні колірного і фактурного вирішення, стін й 

інших елементів і деталей фасаду. Колірне рішення, має знаходитися у 

взаємозв'язку з навколишнім ландшафтом і відповідати природно 

кліматичним особливостям регіону. 
 

 
 

Рис. 13.22 –  М. Харків. Мікрорайони Північної Салтовки  

 

Проект забудови території визначає: 

 розміщення об'єктів містобудування, місцевих проїздів щодо 

червоних ліній; 

 архітектурно-просторове вирішення, призначення, щільність, 

поверховість й інші показники конкретних об'єктів містобудування; 

 показники й технічні вирішення інженерно-транспортної 

інфраструктури; 

 потреба в проведенні інженерної підготовки території й обсяг 

цих робіт; 

 місця й технічні вирішення приєднання інженерного 

встаткування об'єктів містобудування до зовнішніх інженерних мереж і 

споруджень; 

 організацію будівництва; 
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 техніко-економічні показники й загальний кошторис забудови 

території; 

 інші вимоги, що відповідають державним будівельним нормам. 

При необхідності в складі проекту забудови території може 

розроблятися проект розподілу території. 

 

13.6. Організація транспортного та пішохідного руху 
 

Особливого значення набуває організація транспортного і 

пішохідного руху в мікрорайоні, де звичайно, зустрічаються наступні види 

транспорту: 

 індивідуальні автомобілі; 

 вантажний транспорт – доставка продуктів і товарів, 

перевезення -домашніх речей,  меблів і т.п.; 

 спеціальний транспорт – машини швидкої медичної допомоги, 

машини для  вивозусміття, пожежні машини. 

Для правильної організації руху транспорту необхідно враховувати 

наступне: 

 розташування входів до житлових будинків;  

 розміщення в'їздів до мікрорайону; 

 розташування в'їздів до шкіл і дитячих установ; 

 розміщення гаражів і стоянок, площадок для обслуговування 

магазинів; 

 конфігурацію проїздів за характером руху. 

Система проїздів повинна бути простою, безпечною для руху 

транспорту й пішоходів, не перетинатися з основними пішохідними 

потоками (рис. 13.23, 13.24). 

При створенні проїздів необхідно дотримувати наступних вимог: 

 проїзди, що ведуть до груп житлових будинків з населенням більше 

3 тис. чол. у зоні багатоповерхової забудови, варто приймати 

шириною 5,5 м; 

 кільцеві проїзди довжиною не більше 300 м;  

 тупикові проїзди  довжиною не більш 150 м і мусять закінчуватися  

площадками для розвороту розмірами не менше 12 на 12 м (рис. 

13.25); 

 проїзди розміщають не ближче 5 м від стін будинків; 

 примикання проїзду до проїзної частини вулиці мусить мати ширину 

7 м і радіус заокруглення не менше 8 м. 
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В'їзди до мікрорайону з вулиць варто влаштовувати не рідше за 180 

м, а входи до мікрорайону – через 80 м. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 13.23 –  Організація проїздів і пішохідних шляхів у житлових 

утвореннях 

 
 

На території житлового району і кварталу (мікрорайону) важливе 

місце належить мережі пішохідних шляхів. Для визначення їх конфігурації 

необхідно встановити центри тяжіння, якими є зупинки громадського 

транспорту, місця прикладення праці, об'єкти обслуговування, спортивні 

споруди, місця відпочинку. Відповідно до центрів тяжіння визначають 

основні напрямки і обсяги пішохідного руху. Треба враховувати природне 

бажання пішохода до скорочення шляху, тому часто напрямки пішохідних 

шляхів не збігаються з прямокутною системою планування забудови і 

необхідно передбачати діагональні чи хордові пішохідні напрямки. 

Пішохідним потокам не властиві різкі зміни напрямку руху, тому 

відхилення від прямих напрямків не має перевищувати 30º. 

Мережа пішохідних сполучень мусить передбачати просторове 

розмежування з основними напрямками транспортного руху. 
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Рис. 13.24 – Схеми основних проїздів мікрорайону: а) кільцева,        

б) – петельна, в) – тупикова, г) – змішана 

 

 

Рис. 13.25 – Улаштування роз’їзних, тупикових та розворотних 

майданчиків 
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У зв'язку, із тим, що насичення міст автомобілями збільшується,  

потреба в місцях збереження автомобілів швидко зростає. А розміщення їх 

у мікрорайонах пов'язане з труднощами як у виділенні території, так і 

через забруднення повітряного басейну викидними газами. Стає 

необхідним і доцільним спорудження наземних і підземних 

багатоповерхових гаражів-стоянок пандусного чи патерпостерного типу з 

ліфтами (рис. 13.26). Багаторівневі парковки - найбільш ефективний і 

надійний спосіб вирішення питання по стоянці максимально великої 

кількості автотранспорту на відносно невеликій території. 

 

Рис. 13.26 – Підземні гаражі: а) скатно -гвинтового типу; б) те ж, 

роторного з обертовою навколо вертикальної осі кабіною ліфта; в) з 

підйомником конвеєром-монорейкою; 1 – машинне відділення підйомника; 

3 – установлювана машина; 4 – монорейка конвеєра; 5 – платформа для 

машин 
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Автоматизовані паркування поділяються на два види: карусельні, 

влаштовані за принципом колеса огляду, та незалежні, які не вимагають 

додаткових споруд (приямків, шахт). Площа одного машино-місця в 

одному рівні складає 25 м
2
 , у двох ярусах – 15 м

2
 , у трьох  - 10 м

2
 , у 

чотирьох – 8 м
2
 , у восьми – 4-5 м

2
  території ділянки.  

Підземні гаражі мають також екологічні переваги, оскільки їх 

шкідливий вплив розповсюджується в радіусі 20 – 25 м від виїздів та 

вентиляційних шахт. Для відкритих стоянок цей показник становить 70 –

100 м. 

Однак спорудження підземних гаражів-стоянок переважно 

обходиться майже вдвічі дорожче від наземних. 

Крім гаражів-стоянок необхідно передбачати відкриті площадки для 

короткочасних стоянок автомобілів.  

Гаражі та автостоянки у житлових районах доцільно розташовувати 

на територіях поблизу магістральних вулиць, але віддалених від місць 

відпочинку населення, шкіл та дитячих дошкільних закладів. 

Довжина пішохідного шляху до гаражів і автостоянок постійного 

зберігання легкових автомобілів від місця проживання власника не 

повинна перевищувати 800 м, а в умовах реконструкції – 1000 м. 

Віддалення автостоянок, призначених для тимчасового зберігання, до 

входів у житлові будинки не повинно перевищувати 150 м. 

 

 
 

Рис. 13.27 – План з підземного паркінгу на 77 машиномісць 
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Ділянки гаражів і автостоянок постійного зберігання необхідно 

проектувати з окремими в'їздами і виїздами завширшки не менше 3,5 м, а 

також передбачувати запасний виїзд.  

 В'їзди і виїзди з ділянок гаражів і автостоянок поєднуються з 

місцевими проїздами і сполучаються з їх допомогою з мережею 

магістральних вулиць. Такі в'їзди і виїзди від перехресть магістральних 

вулиць передбачаються на відстані 100 м, від перехресть вулиць місцевого 

руху – 35 м, від зупинок пасажирського транспорту – 30 м.
  
Допускається 

влаштування гаражів для зберігання легкових автомобілів на перших, 

цокольних та підземних поверхах багатоповерхових житлових будинків, а 

також в аналогічних поверхах у комплексі з котельними, 

трансформаторними, майстернями ЖЕК та іншими спорудами 

комунального і господарсько-технічного призначення (рис. 13.27–13.29). 
 

 

 
 

Рис. 13.28 – План житлового комплексу  з підземним паркінгом 
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Рис. 13.29:  а), б)  Приклади рішення дворового простору з підземним 

паркінгом 

 

Комунально-господарські установи та служби розташовують  у 

безпосередній близькості від житла. У композиції житлового утворення 

вони відіграють другорядну роль,  проте їхнє розташування має бути 

ретельно продуманим, щоб удало знайдена об'ємно-просторова композиція 

житлового утворення не порушувалася випадково поставленими на 

головних видових перспективах трансформаторними чи 

газорозподільними будками й іншими господарськими приміщеннями. 
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Функціонально грамотне рішення житлового утворення не є сумою 

окремих, навіть композиційно завершених архітектурних об'єктів. 

 

 

Контрольні запитання: 
 

1. Назвіть загальні планувальні прийоми забудови. 

2. Назвіть вимоги до розміщення сельбищної зони. 

3. Як  розмір міста впливає на структуру сельбищної зони? 

4. Назвіть принципи  формування  житлового району. 

5. Назвіть особливості планувальної організації мікрорайону. 

6.  Назвіть види транспорту в мікрорайоні?  

7. Які фактори треба враховувати при трасування проїздів та 

пішохідної мережі? 

 


