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Малі архітектурні форми (МАФ) – це споруди, призначені для ар-

хітектурно-планувальної організації об'єктів ландшафтної архітектури, 
створення комфортного відпочинку відвідувачів, ландшафтно-
естетичного збагачення території в цілому. Перебуваючи в міському 
просторі, малі архітектурні форми насичують середу емоційно, інфор-
маційно, приносять естетичне задоволення, підвищують комфортність, 
несуть відомості, необхідні для швидкої і зручної орієнтації. 

Проведений аналіз наявності МАФ на території міського парку 
виявив практично їх відсутність, лави та урни розташовані тільки в 
центральній частині парку, є два дитячих майданчика, але за ними ні-
хто не доглядає, тому вони знаходяться у непридатному стані. Прогу-
лянкові доріжки мають знос до 80% та неестетичний зовнішній вигляд, 
більша частина тихої зони в більшій мірі знаходиться у занедбаному 
стані. Малі архітектурні форми – елемент, без якого ландшафтний ди-
зайн просто неможливо собі уявити, адже звичайний сад, нехай навіть 
з пишними тропічними рослинами не здатний стати багатоликою зо-
ною для відпочинку, місцем, де із задоволенням буде проводити час 
вся сім'я. 

Проектування місць установки стаціонарних МАФ вирішується в 
загальній концепції благоустрою. На території міського парку плану-
ється повна заборона на будь-які алкогольні напої та виділення спеціа-
льних місць для куріння. Центральна алея і та прибережна зона ставку 
проектується широкою з лавками і можливістю розташування пересу-
вних кіосків та біотуалетів. 

Виходячи із запропонованого нами резонінга паркової території 
пропонується збільшити зони дитячих майданчиків, активного і спор-
тивного відпочинку і скомпонувати їх поруч один з одним. При цьому 
бажано зробити покриття гумові та штучної трави з метою максималь-
ного використання цих зон при будь-яких погодних умовах.  

Створення комфортного середовища – проблема, яка визначає в 
майбутньому образ всього парку. У зв'язку з цим в тихій зоні пропо-
нуються як поодинокі лавки, так і альтанки, трельяжі і перголи, які 
будуть зв'язувати або навпаки, ізолювати простір і в той же час служи-
ти каркасом для витких рослин, створюючи особливий колорит. 
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У зоні культурно-просвітніх заходів потрібні вуличні столи з лав-
ками і навісами, квітниці для вертикального озеленення. Необхідно 
враховувати наявність сцени, екрану і місця для електричного облад-
нання. Зони активного відпочинку проектуються з урахуванням сучас-
них захоплень молоді – скейт-парк, воркаут, вуличні тренажери, рол-
лердром. Найбільш дорогий варіант ігрових МАФ – цілі ігрові компле-
кси або з дерева, металу або пластику, з будиночками, гірками, схід-
цями та ін. 

Малі архітектурні форми практично постійно знаходяться в полі 
зору людини, впливаючи на формування його естетичного смаку, тому 
вони повинні відповідати високим вимогам сучасного художнього 
оформлення і мати якісну обробку. Найголовніше місце в оздобленні 
парку займають квіти, їх можна висаджувати на клумби, створюючи 
яскраві та оригінальні рисунки по всій ділянці, а також вирощувати в 
вазонах, які можуть здивувати своєю вишуканістю або креативом. 

Інформаційне забезпечення у вигляді плакатів, планів, стендів 
вимагає обов'язкової присутності, особливо при вході в міський парк. 

Всі МАФ, які будуть розташовуватися на ділянці або визначеній 
зоні, повинні поєднуватися між собою, створюючи єдину картину до-
глянутою, красивою території. Незвичайні скульптури, зачаровують 
фонтани, ажурні альтанки, чудові арки, посипані квітучими рослина-
ми, ковані містки, витончені ротонди, декоративні вазони, барвисті 
тераси, шпалери для квітучих рослин, декоративні ліхтарі, інші архіте-
ктурні шедеври і композиційні рішення все це малі архітектурні фор-
ми, які можна використовувати для поліпшення побутових зручностей 
і створення додаткового комфорту в міському парку. 

В роботі зроблено аналіз існуючого стану МАФ та запропоновано 
їх розташування згідно функціональних зон території міського парку в 
м. Сєвєродонецьку, який в теперішній час реконструюється. 

 
ІНЖЕНЕРНА ТА АГРОТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ 
МІСЬКОГО ПАРКУ 
 

Н. І. БІЛОШИЦЬКА, О. В. ВИНОГРАДОВ, 
 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк, Україна)  
Е-mail: budivelnik_caf@ukr.net 
 

Благоустрій та озеленення території парку починається з інжене-
рної та агротехнічної підготовки території. Від якості робіт з підготов-
ки ділянки залежить успішне виростання рослин і комфортність пере-
бування на об'єкті ландшафтного будівництва. 


