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– часткова переробка та захоронення.  
При розрахунках враховувалися наступні економічні чинники: 

вартість знесення або розбирання будівель; транспортування від місць 
утворення відходів до полігону; вартість поховання на полігоні; плата 
за розміщення відходів, в межах встановлених лімітів; собівартість 
переробки; сума від продажу. При проектуванні та будівництві підп-
риємств, будинків і споруд згідно ДБН А.2.2-1-2003 завдання на прое-
ктування повинно містити проектні дані про розрахункові обсяги усіх 
видів газоподібних, рідких, твердих відходів виробництва і твердих 
побутових відходів, а також проектні рішення щодо екологічної та 
санітарної безпеки утилізації чи деструкції як на об’єкті, що проекту-
ється, так і при передачі їх на інші підприємства для подальшого вико-
ристання та обробки. 
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Рекреаційна діяльність проявляється у вигляді конкретних рекре-
аційних занять або їхніх циклів. З точки зору функціональних особли-
востей і цілей, рекреаційна діяльність класифікується на види: лікува-
льно-профілактичний, оздоровчий, спортивний, утилітарний, пізнава-
льний. 

Сьогодні рекреація постає як глобальне явище, що має стабільні 
темпи зростання, тому її вважають одним із найперспективніших на-
прямів суспільно-економічного розвитку. Рекреація як біологічна фун-
кція виявляється на конкретній території шляхом дії об’єктивних умов 
та суб’єктивних чинників, які забезпечують переваги її розвитку на 
цих територіях. 

Характеристика природних умов та рекреаційних ресурсів потен-
ційної рекреаційної зони. Урізноманітнення та розширення рекреацій-
ної діяльності внаслідок розвитку туризму як масового явища є голов-
ною причиною виділення нових рекреаційних територій, а основа їх-
нього виділення – конкретні ландшафти з індивідуальним набором 
сприятливих для відпочинку характеристик та природних умов. Оцінка 
та врахування природних умов і ресурсів сприяють ефективному ве-
денню рекреаційної діяльності в кожній ландшафтній місцевості та 
правильному виділенню профілю рекреаційної зони.  
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Природні умови з огляду на їхню циклічність та періодичність 
необхідно розглядати окремо для зимових та літніх видів відпочинку. 
Основа територіальної організації туризму – наявність на цій території 
рекреаційних ресурсів. Виділяють такі їхні типи: природні, історико-
культурні та соціально-економічні. 

Природні рекреаційні ресурси формують компоненти ландшафт-
них комплексів. Їхні властивості повинні мати сприятливі для рекреа-
ційної діяльності якісні та кількісні параметрами, що відповідають 
потребам відпочинку, лікування та оздоровлення суб’єкта рекреації.  

Рельєф залежно від ступеня розчленованості сприяє формуванню 
пішохідного, гірськолижного, водного та інших видів відпочинку, зу-
мовлює естетичність території. 

Кліматичні характеристики повинні враховувати сонячний, тем-
пературний, вітровий режими, вологість повітря та опади, що оціню-
ють з урахуванням теплового стану людини та її потреб. Кліматичний 
комплекс також повинен охоплювати дані про стан повітря: чистоту, 
насиченість фітонцидами, ступінь іонізації. 

Лісові рекреаційні ресурси є однією з головних умов для визна-
чення та формування рекреаційних зон. Важливе значення має ступінь 
благоустрою лісових територій, їхній видовий та віковий склад, про-
дуктивність, загальна озелененість території. Рекреаційне використан-
ня лісових ресурсів здебільшого залежить від їхньої приуроченості до 
відповідних місцевостей. Характеристики лісових ресурсів необхідні 
для територіальної організації оздоровчих видів рекреації. 

Історико-культурні рекреаційні ресурси мають пізнавальне зна-
чення і можуть бути використані для задоволення духовних потреб 
населення. Географічне довкілля – основа життєдіяльності етносу, то-
му пам’ятки культури, історії, архітектури, народної творчості є його 
надбанням, що відрізняється унікальністю і неповторністю, тож не 
може не привертати уваги туристів, адже людині завжди було прита-
манно цікавитися культурою та надбанням інших етнічних груп. 

Соціально-економічні рекреаційні ресурси беруть участь у рекре-
аційній діяльності побічно. Вони формують матеріально-технічну базу 
перспективної території. Економічні параметри “продукції” рекреацій-
ної діяльності залежать від різновиду рекреаційного ресурсу, його міс-
цезнаходження, транспортної доступності, технології використання та 
екологічних характеристик, стану рекреаційного середовища. Ефекти-
вність рекреаційної діяльності функціональної зони значно залежить 
від розгалуженості об’єктів інфраструктури та кваліфікованих трудо-
вих ресурсів. 
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В цілому можна стверджувати, що на сьогодні більшість туристи-
чних фірм країни працюють переважно на вивіз туристів, а отже і капі-
талу, за кордон, тобто на "імпорт вражень". При цьому, сфера відпочи-
нку і туризму в Україні пройшла етап спаду та поступово покращує 
свої економічні показники. Тенденції, які намітилися за останні роки 
щодо збільшення "експорту вражень" в галузі іноземного туризму, 
виявили також проблеми, з якими стикаються туристичні організації в 
процесі своєї діяльності, і які, в основному, полягають в складності 
візових процедур, низькою якістю вітчизняних автодоріг, недостатньо 
розвиненою рекреаційною інфраструктурою, її піковим переповнен-
ням чи навіть, в окремих випадках, її відсутністю.  
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У наш час проблема нестачі зелених насаджень набирає великого 
масштабу. Міста стають все більш густо населеними і забудованими, 
дороги - більш завантаженими транспортними засобами, в той час як 
вільного навколишнього простору стає значно менше.  

Способом вирішення даної проблеми є вертикальне озеленення, 
яке здатне змінити зовнішній вигляд, а також надати особливого ви-
гляду будівлям та спорудам. Використавши вертикальне озеленення 
можна змінити зовнішній вигляд споруди, наблизити природу до жит-
лових та громадських будинків, забезпечити будівлю теплом всередині 
взимку і прохолодною температурою влітку, також вертикальне озеле-
нення здатне підтримувати особливий мікроклімат, що відбувається з-
за підвищення вологості повітря.  

Існує два типи вертикального озеленення. Щоб приховати дефек-
ти будівлі або замаскувати глухі стіни і фасади, на яких практично 
немає інших декоративних елементів, використовують суцільне верти-
кальне озеленення. Щоб прикрасити та внести декоративну функцію 
фасаду будівлі, використовують часткове озеленення, яке розташову-
ють в місцях відсутності віконних і дверних прорізів.  

Головним фактором для росту та розвитку рослин є погодні умо-
ви, кращі для кожного виду рослин: температура, орієнтація будівлі по 
сторонах світу, склад і родючість ґрунту, завдяки цьому рослини зба-
гачують середовище киснем, захищають від галасливих вулиць і пилу, 


