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ВСТУП 

Метою   цих методичних рекомендацій є допомогти студентам при 

засвоєнні основ проєктування житлової території міста, організації 

транспортного і пішохідного руху в мікрорайоні, ландшафтно-рекреаційної 

зони, інфраструктури мікрорайону. Отримання теоретичних знань і 

практичних навичок щодо принципів формування міського середовища.  

Для прийняття ефективних містобудівних рішень потрібно вивчення 

особливостей функціонування й розвитку містобудівних систем різних 

типів, наприклад, визначення темпів зростання міста, структури його 

житлового фонду, розрахунку і принципів організації мереж 

обслуговування, яке безпосередньо пов’язане з прогнозами соціально-

демографічної структури населення, що, зі свого боку, залежить від 

економічної бази розвитку міста, його функціональної структури.  

У методичних рекомендаціях викладена послідовність виконання 

практичних  занять  дисципліни, наведені формули для необхідних 

розрахунків. 
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ЗАНЯТТЯ1 
 РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

ТА  ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
 Площа функціональних зон, розмір ділянок окремих елементів, а 

також розмір установ повсякденного обслуговування залежать від 

чисельності населення мікрорайону. Тому для опрацювання проєкту 

планування мікрорайону в насамперед необхідно визначити чисельність 

населення. У завданні на проєктування є розмір та конфігурація 

мікрорайону. При цьому варто пам’ятати, що коли на території мікрорайону 

передбачається розміщення об’єктів міського або районного призначення, 

то площа їх ділянки при розрахунку населення виключається із загальної 

площі мікрорайону. 

 Населення мікрорайону визначають на основі його розрахункової 

щільності на території мікрорайону. Розрахункову щільність населення 

жилого мікрорайону з повним комплексом установ і підприємств місцевого 

значення варто встановлювати для мікрорайонів, розташованих у 

центральній частині міста – 450 осіб /га, віддалених – 240 осіб /га [3]. У 

віддалених районах міста, на складному рельєфі доцільно проектувати 

мікрорайони з садибною забудовою. У таких випадках розрахункову 

щільність населення треба брати за розміром садибної ділянки, тобто при 

розмірі ділянки до 1 000 м2 розрахункова щільність становить 35 осіб /га 

(при середньому складі сім’ї в 4 особи), при розмірі ділянки 600 м2 - 55-57       

осіб /га; при блокованій забудові з площею ділянки 300 м2 - 101–                      

104 осіб /га, 400 м2 - 98–100 осіб /га [3]. 

 Чисельність населення визначають за формулою: 

= 

                                                                                                    

де   Н – загальна кількість мешканців мікрорайону, осіб; 

Н Н Н= +1 2

=×=
=×=
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Н1, Н2 – кількість мешканців багатоповерхової та садибної забудови; 

Т1, Т2 – територія зон багатоповерхової та садибної забудови, га; 

r1, r2 – щільність населення зон багатоповерхової та садибної забудови, 

осіб/га.   

Житловий фонд мікрорайону встановлюють за формулою 

=                           

де  Ж – житловий фонд мікрорайону, м2; 
Н1 – чисельність населення зони багатоповерхової забудови, осіб; 
sр – житлозабезпеченість на одного мешканця на розрахунковий термін 

(відповідно до завдання). 

ВИБІР ТИПУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ  
Щоб задовольнити потреби населення мікрорайону в житловому 

фонді, треба підібрати й розташувати на його території відповідну 

кількість жилих будинків. Загальна кількість жилої площі всіх будинків 

має відповідати розрахованому житловому фонду. Вибираючи тип 

житлового будинку, варто враховувати кліматичний район будівництва і 

орієнтацію будинку. 

Для досягнення архітектурної виразності жилої забудови важливо 

мати набір типових будівель, блок-секцій, що мають велику кількість 

прийомів групування взаємного положення [3]. Враховуючи, що при 

вирішенні питань просторової композиції забудови мікрорайону 

доведеться уточнювати кількість будинків, на першому етапі 

проєктування треба визначити тільки загальну кількість секцій жилих 

будинків із загальною жилою площею, відповідною житловому фонду. 

Розподіл площі за поверховістю виконується за рівняннями: 

= 

= 

Ж Н p= ×1 s

Ж К Ж5
5

100
= ×

Ж
К

Ж9
9

100
= ×
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=                                                                                                             

(4) 

= 

де   Ж5, Ж9, Ж12, Ж16 – загальна площа у 5-, 9-, 12-, 16-поверхових   

будинках, м2; 

 К5, К9, К12, К16 – співвідношення загальної площі, розташованої у 5-, 9-, 

12-, 16-поверхових будинках, %; 

  Ж – раніше визначений житловий фонд, м2. 

Для виявлення потрібної кількості 5-, 9-, 12-, 16-поверхових секцій 

треба знайдену раніше загальну площу Ж5, Ж9, Ж12, Ж16 поділити на 

загальну площу 5-, 9-, 12- і 16-поверхових рядових секцій: 

 

 

                                                                                                  

 

 
ЗАНЯТТЯ 2 

 РОЗРАХУНОК ОБСЛУГОВУЮЧИХ УСТАНОВ 
 Розрахунок установ культурно-побутового обслуговування 

виконують згідно з нормативами, наведеними у таблиці 1 [3].   

До складу установ і підприємств обслуговування включаються 

середні школи, дитячі сади-ясла, підприємства торгівлі, громадського 

харчування і побутового обслуговування, спортивні, а також установи 

житлово-комунального господарства. 

Ж
К

Ж12
12

100
= ×

Ж
К

Ж16
16

100
= ×
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Містобудівні нормативи забезпеченості населення територією 

установ і підприємств обслуговування регламентують розміри території 

громадського використання та їхній радіус обслуговування. 

Виходячи з перспективної демографічної структури населення, 

прийняті питомі показники для дитячих дошкільних установ – 60 дітей на   

1 000 мешканців (розрахунковий рівень забезпеченості дітей дошкільними 

установами загального типу приймається в межах 50 %); середніх шкіл –        

120 дітей на 1 000 мешканців. У розрахунок приймається 100 %-й рівень 

забезпеченості дітей до 15 років.  

До складу підприємств торгівлі, громадського харчування і 

побутового  обслуговування мікрорайону включені магазини продовольчих 

і непродовольчих  товарів, підприємства громадського харчування, 

магазини кулінарії, підприємства побутового обслуговування 

повсякденного користування, пральні, хімчистки. Потужність установ і 

підприємств визначається, виходячи з питомих показників із розрахунку на 

1 000 осіб. населення. Об’єкти можуть розміщуватися на території 

вбудованими в житлові будинки з радіусом доступності 500 м. Загальна 

площа магазинів приймається із розрахунку 100 м2 торгової площі на                  

1 000 осіб. населення (у т.ч. магазини продовольчих товарів – 70 м2 на 1 000 

осіб; непродовольчих товарів – 30 м2 на 1 000 осіб). Торговельні центри 

місцевого значення, залежно від кількості населення, що обслуговуються 

можуть займати площу 1,1–1,3 га (15–20 тис. осіб); 0,8–1,1 га (10–15 тис. 

осіб); 0,6–0,8 га (6–10 тис. осіб.). Підприємства громадського харчування 

приймаються з розрахунку 7 місць на 1 000 осіб населення. Розміри ділянки 

території залежать від кількості місць – 150 місць – 0,1 га; 50–150 місць – 

0,2–1,15 га. 

До складу установ і підприємств обслуговування включають середні 

школи, дитячі сади-ясла, підприємства торгівлі, громадського харчування і 

побутового обслуговування, установи житлово-комунального господарства. 
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Містобудівні вимоги щодо місткості, радіусів обслуговування та площі 

території під установи і підприємства обслуговування подані в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Установи повсякденного обслуговування житлового 
мікрорайону 

Установи Одиниці 
розміру 

Розра-
хункова 
норма на    

1 000 
мешканців 

Радіус 
обслуго-
вування, 

м 

Приблизна 
місткість 

Розмір 
ділянки 

1 2 3 4 5 6 
Дитячий садок 
Ясла 

Місце 70 300 До 80, 
більше 80, 
більше 350 

45 м2 на  
місце, 
40 м2 на  
місце, 
35 м2 на  
місце 

Школи Місце 120 800 – – 

Продовольчі 
магазини 

м2 80 500 1 тис. 0,1–0,2 га 

Промтоварні 
магазини 

м2 150 500 1–2 тис. 
3–4 тис. 
4–6 тис. 

7–10 тис. 

0,2–0,4 га 
0,4–0,6 га 
0,6–1,0 га 
1,0–1,2 га 

Побутові 
майстерні 

м2 9 500 – 0,1–0,2 га 

Пральня Кілограм 
білизни в 
зміну 

98,2 500 – 0,1–0,2 га 

Відділення 
зв’язку 

Об’єкт 1 500 – Вбудовані 

Відділення банку Об’єкт 1 500 – Вбудовані 
Аптека Об’єкт 0,104 500 – 0,3 га або 

вбудовані 
 
 
 

Місце 100–150 800 – 8, 14   або 
25 м2 на 
машину 

 

Установи охорони здоров’я – аптеки, молочні кухні, роздавальні 

молочні кухні);  бібліотеки; спортивні і фізкультурно-оздоровчі  установи – 

спортивні зали; установи житлово-комунального господарства можуть бути 
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вбудованими в житлові будинки. Підприємства побутового обслуговування 

приймаються з розрахунку 2 робочих місця на 1 000 осіб. Площа земельної 

ділянки приймається на кожні 10 робочих місць – 0,1–0,2 га (підприємство 

на 10–50 місць); 0,05–0,08 га (50–150 місць). 

 
Інші об’єкти повсякденного використання 

Потужність установ торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування житлового комплексу визначається, виходячи з питомих 

показників із розрахунку на 1 000 мешканців. Ці установи можуть 

розміщуватися на території житлового комплексу як окремі об’єкти або 

бути вбудованими в житлові будинки з відповідним радіусом доступності. 

Загальна площа магазинів приймається із розрахунку 100 м2 торгової 

площі на 1 000 мешканців (у т.ч. магазини продовольчих товарів – 70 м2 на 

1 000 мешканців; непродовольчих товарів – 30 м2 на 1 000 мешканців). 

Торгові центри місцевого значення, залежно від кількості населення, що 

обслуговується можуть займати площу 0,4–0,6 га (4–6 тис.); 0,6–0,8 га (6–10 

тис.); 0,8–1,1 га (10–15 тис. осіб.); 1,1– 1,3 га (15–20 тис. мешканців). 

Місткість підприємств громадського харчування приймається з 

розрахунку 7 місць на 1 000 мешканців. Розміри ділянки території підприємств 

громадського харчування при кількості місць, га на 100 місць наступні: 150 

місць – 0,1 га; 50–150 місць – 0,2–0,15 га; до 50 місць –  0,2–0,25 га.  

Місткість підприємств побутового обслуговування приймають з 

розрахунку 2 робочих місця на 1 000 осіб. Площу земельної ділянки під такі 

підприємства приймають на кожні 10 робочих місць: 0,1–0,2 га 

(підприємство на 10–50 місць); 0,05–0,08 га (50–150 місць); 0,03–0,04 га 

(підприємство на понад 150 робочих місць). 

У житловому мікрорайоні передбачають: пральню, пункт прийома 

хімчистки, відділення зв’язку, відділення банку, житлово- експлуатаційні 

організації, аптеку. 
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Площу території фізкультурних та спортивних споруд (відкриті 

площинні спортивні споруди житлового мікрорайону) приймають із 

розрахунку 0,01га на 1 000 осіб населення. 

Площу об’єктів озеленення житлового мікрорайону розраховують 

виходячи із норми 6 м2 на одного мешканця. 

На території житлового мікрорайону передбачають розміщення таких 

інженерно-технічних будівель: теплорозподільний пункт – 1 об’єкт на 

житловий мікрорайон розміром 12 м × 6 м; газорозподільний пункт – 1 

об’єкт на житловий мікрорайон розміром 6 м × 6 м; трансформаторні 

підстанції – 1 об’єкт на 50 тис м2 загальної       площі розміром 6 м × 6 м кожен. 

На території житлових мікрорайонів повинне бути забезпечене 

постійне зберігання усіх автомобілів, які належать мешканцям, тимчасове 

зберігання автомобілів відвідувачів. Кількість місць постійного зберігання 

легкових автомобілів визначається згідно приведених даних таблиці 2 [3]. 

Таблиця 2 –  Потреба в машино-місцях на території житлового 
мікрорайону 

№ 
з/п 

Тип житлового будинку за 
рівнем комфорту та 
соціальної  спрямованості 

Кількість машино-місць на двох- 
або більше кімнатну квартиру 

для постійного 
зберігання 

для тимчасового 
зберігання 

1 Житлові будинки, що 
розміщуються у зонах міста: 
центральній 
серединній  
периферійній 

 
 
1,0 
0,8 
0,5 

 
 
0,1 
0,1 
0,1 

2 Доступне житло, що 
будується за державної 
підтримки 

 
 
0,4 

 
 
0,1 

3 Соціальне житло 0,1 0,1 
 

Кількість машино-місць для однокімнатних квартир визначається з 

використанням коефіцієнта 0,5. При розрахунку площ, відведених для 

постійного чи тимчасового зберігання автомобілів враховують, що одне 

машино-місце складає 25 м2 
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У житлових районах із новою багатоповерховою забудовою 

пріоритетним типом гаражів для постійного зберігання індивідуальних 

легкових автомобілів є окремо розташовані багатоповерхові наземні (до 

дев’яти поверхів), підземні (до п’яти поверхів) та комбіновані наземно-

підземні, в тому числі і механізовані гаражі. Допускається влаштування 

гаражів, вбудованих у перші, цокольні й підвальні поверхи 

багатоповерхових житлових будинків. 

Розрахункову кількість машино-місць на автостоянках і в гаражах 

біля громадських комплексів, закладів, окремих будинків і споруд масового 

відвідування приймають за таблицею 3. 

Таблиця 3 – Розрахункова кількість машино-місць на автостоянках 
і в гаражах біля громадських комплексів 

№ 
з/п 

Громадські будинки і 
споруди масового 
відвідування 

 
Розрахункова 

одиниця 

 
Кількість машино-

місць 
1 Школи на 100 

викладачів 
    10–15 

2 Заклади громадського 
харчування 

на 100 місць      8–10 

3 Магазини із площею,м2: 
100–500 
500–2 000 
2 000–5 000 
понад 5 000 

на 100 м2  
1–2 
2–3 
3–5 
5–8 

4 Підприємства 
побутового 
обслуговування 

на 100 
працюючих 

та 
відвідувачів 

5–8 

 
 

ЗАНЯТТЯ 3 
ПОПЕРЕДНЯ СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ 

ТЕРИТОРІЇ 
 Планування і забудова мікрорайону повинні відповідати двом 

вимогам: зовнішнім, що визначаються генеральним планом міста і 

місцеположенням мікрорайону, і внутрішнім, що обумовлює раціональну 

архітектурно-планувальну організацію мікрорайону. 
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 З метою раціонального використання площі та розміщення забудови 

територію мікрорайону необхідно поділити на окремі функціональні зони, 

кожна з яких призначається для цільового виду будівництва й благоустрою. 

  Попередню схему функціонального зонування виконують в масштабі 

1:1 000. На ній умовними позначками зображують такі  зони мікрорайону: 

‒ житлова зона, де розташовуються житлові будівлі; 

‒ зона розміщення магазинів і установ харчування; 

‒ зона шкіл і дитячих закладів; 

‒ сад мікрорайону (за необхідністю); 

‒ господарська зона. 

Якщо на території мікрорайону розміщуються об’єкти районного або 

міського призначення, зону їх розташування також відображують на схемі.   

 Для визначення розмірів кожної зони розраховують попередній 

баланс території мікрорайону. При цьому площу жилої зони розраховують 

згідно з встановленою щільністю населення, а площу обслуговуючих 

установ - за даними таблиці 1. Територію саду мікрорайону, за 

необхідністю, визначають залежно від норми 6 м2, а спортивних 

майданчиків - 1,2-2,0 м2 на 1 мешканця. Отримані дані зводять у таблицю 

попереднього балансу території функціональних зон (табл. 4). 

Таблиця 4 - Попередній баланс території функціональних   зон 
мікрорайону 

№ Зони мікрорайону Розмір ділянки 
з/п  га % м2 на особу 
1 Житлова    
2 Ділянки магазинів і установ 

харчування 
   

3 Ділянки шкіл і дитячих садків    
4 Сад мікрорайону, фізкультурні  

майданчики 
 
 майданчики 

   

5 Господарство    

 УСЬОГО    
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Житлова зона утворюється з кількох груп та окремих житлових 

будинків. Зовнішнім кордоном цієї зони є червоні лінії вулиць, оточуючих 

мікрорайон, внутрішнім - межі ділянок шкіл, дитячих закладів та саду 

мікрорайону.  

 Розміщення  торгівельного центру доцільно здійснювати на 

транспортних магістралях, біля зупинок громадського транспорту, тобто на 

шляху основних потоків населення, з метою попутного обслуговування 

мешканців.  

 Зону дошкільних закладів, призначену для розміщення дитячих садків 

та ясел, розташовують у глибині території, біля груп житлових будинків, які 

вони обслуговують. Зоною відпочинку може бути сад, розташований в 

центрі, або бульвар, що проходить через територію мікрорайону,  він має 

призначення для відпочинку мешканців. 

 Господарська зона - це територія, де розміщуються гаражі для 

індивідуальних машин мешканців, господарство й майстерні. 

 У мікрорайоні не завжди розміщують усі перелічені зони. Іноді тут 

відсутній сад, або господарська зона проектується на кілька мікрорайонів. 

 

ЗАНЯТТЯ 4-5 

ДЕТАЛЬНА РОЗРОБКА МІКРОРАЙОНУ 

Проєктування житлової забудови необхідно починати з визначення 

типології будинків у відповідності до проведених розрахунків (див.        

заняття 1). Визначальною характеристикою їхньої класифікації може 

виступати характер заселення і кількість квартир у структурі житлового 

будинку: односімейний (індивідуальний) або типовий для міської забудови 

багатоквартирний багатоповерховий житловий будинок. 

 Групи житлових будинків можуть створювати замкнені та відкриті 

простори. Внутрішня організація простору групами житлових будинків 

базується на застосуванні двох основних планувальних прийомів: 
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формування системи відокремлених просторів або системи суміжних 

просторів. Забудова житлової зони складається з окремих груп і комплексів. 

У архітектурному відношенні групи жилих будинків повинні мати 

закінчений вигляд і планувальний зв’язок з іншими групами та будинками 

мікрорайону. 

Для досягнення певного художнього враження від архітектурно-

просторової організації забудови необхідно правильно вибрати й виявити 

загальний прийом, композиційну ідею, на основі якої  треба вирішувати 

забудову і компонувати простір. 

 Архітектурно-просторове рішення залежить від конкретних умов 

будівництва: 

‒ характеру оточуючих мікрорайон вулиць; 

‒ наявності зелених масивів або водоймища; 

‒ близькості міських та районних торговельних центрів; 

‒ рельєфу території; 

‒ клімату та інших факторів. 

 В умовах складного рельєфу застосовують прийоми вільної забудови, 

що дозволяють найбільш повно враховувати характер рельєфу, створити 

зручний для мешканців простір у групах жилих будинків, відкриваючи їх у 

бік кращого огляду навколишнього ландшафту (рис. 1, 2, 3). 

 
 

Рисунок  1  – Забудова мікрорайону  з внутрішнім простором, відкритим у 
бік зелених масивів  
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а б 

Рисунок 2 – Забудова мікрорайону: з організацією основної композиційної 
осі – бульвару, що зв’язують дитячі заклади, установи соцкультпобуту в 

єдину систему забудови з виходом у бік зупинок громадського транспорту: 
а – план забудови, б – макет 

 

 
Рисунок 3 – Приклад забудови жилого утворення на     складному рельєфі: 

а – план; б – перспектива 
 

З метою збагачення архітектурно-композиційного і планувального 

вирішення житлових утворень доцільно формувати житлову забудову 

будинками змішаної поверховості, різноманітної архітектурно-

планувальної і об’ємно-просторової структури, застосуванням різних типів 

міського житла та прийомів його організації. 

Основою композиційної ідеї вирішення жилої забудови є «кістяк» 

композиції – прийнята система торговельного центру мікрорайону, школи, 

дитячих закладів, спортивних споруд, внутрішні пішохідні алеї, зв’язки. 

 При формуванні груп жилих будинків враховують вимоги 

архітектурно-просторової композиції: 
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‒ пам’ятний силует по головних магістральних вулицях; 

‒ гармонійне об’єднання однаково високих об’ємів;  

‒  контрастність будинків значної довжини і точкових висотних 

будинків, протиставлення простих і складних об’ємів (рис. 4, 5). 

Одночасне застосування в житловому масиві будинків різних типів, 

різної поверховості й об’ємно-композиційної характеристики (довжини, 

конфігурації, пластики фасадів та ін.) є композиційним прийомом і 

принципом сучасного житлового будівництва.  

Змішана забудова дозволяє краще  задовольнити потреби різних груп 

і категорій населення. 

Залежно від розташування жилих будинків відносно червоних ліній 

вулиць, від їх взаємного розташування розрізняють: 

‒ периметральну забудову мікрорайонів, жилих утворень – 

забудову вздовж вулиць;  

‒ групову забудову – розташування жилих будинків окремими 

групами, що утворюють невеликі внутрішні двори; 

‒ рядкову забудову – розташування будинків паралельними 

рядками незалежно від напрямку вулиць; 

‒ комбіновану забудову – комбінація перерахованих вище 

прийомів забудови мікрорайону. 

 
Рисунок 4 – Композиція мікрорайону побудована на контрасті будинків 

значної довжини і точкових висотних будинків 
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Зручні і комфортні умови для проживання, сприятливий мікроклімат 

забезпечується відповідною інсоляцією будівель та території в цілому, 

аерацією міжбудинкових просторів, вимогами протипожежної безпеки та 

санітарно-гігієнічним захистом.  

Залежно від умов розташування, згідно зі сторонами світу (умов 

інсоляції житлових приміщень квартир) житлові будинки проектують трьох 

типів: меридіальної орієнтації (частина секційних і всі коридорні будинки; 

широтної обмеженої орієнтації (частина секційних і всі будинки 

галерейного типу); необмеженої орієнтації (спеціально запроектовані 

будинки).    

 Необхідна інсоляція досягається відповідною орієнтацією  будинків   

за   сторонами світу та відстанню між ними. Вплив сонячного   світла на 

будинок і приміщення визначається часом інсоляції,   який   з 22   березня   

по 22 вересня      у районах на південь від 600 п. ш. та з 22 квітня по 22 серпня 

на північ від 600 п. ш. повинен бути не менше трьох годин на добу. Для цього 

необхідно орієнтувати будови згідно з румбами горизонту. Найбільш зручні 

румби горизонту – східний, південно-східний та південний. Не можна 

орієнтувати будинки з квартирами на один бік на північну частину 

горизонту в межах від 310 до 500. Для інсоляції квартир важливо, щоб 

будови не затінювали одна одну. Затінювання будов залежить від їх висоти, 

відстані між ними, взаємного розташування. 

У середніх широтах найкращою орієнтацією житлових будинків є їхнє 

розташування довгою віссю в напрямку північ – південь (меридіональний 

напрямок). При такому розташуванні будинку житлові приміщення, що 

виходять вікнами на південний схід – схід і на північний захід – захід, будуть 

по річному геліотермичному показнику рівноцінні. Геліотермичний 

показник являє собою добуток тривалості інсоляції на середню температуру 

періоду інсоляції. Одиницею геліотермическої дії є градусо-час.  
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 Практично будинки доводиться ставити в будь-якому напрямку з 

тим, однак, щоб на північ виходило якнайменше   житлових приміщень. 

Обов’язковим є вимога, щоб кожна квартира мала кімнати зі сприятливою 

орієнтацією по сторонах світу. Тут може допомогти застосування житлових 

будинків із широтним плануванням квартир. 

У південних широтах найбільш сприятливою орієнтацією житлових 

приміщень є орієнтація на південь (широтне розташування будинків) і 

найменш бажаної на захід, через перегрів житлових приміщень при західній 

їхній орієнтації. 

Для нормальної інсоляції варто забезпечити розрив між будинками, 

величина якого визначається залежно від  висоти найбільш високого 

будинку. У середніх широтах при розташуванні будинків довгою віссю по 

меридіані для забезпечення певної тривалості інсоляції приміщень потрібні 

наступні співвідношення відстаней між будинками й висотою найбільш 

високого будинку. 

При відстанях між фасадами будинків, рівних подвійній висоті 

будинку, обидві сторони будинку розташованого  по меридіані будуть 

забезпечені інсоляцією влітку протягом  5 годин, навесні й восени трохи 

більше 3 годин й узимку більше 1 години. З гігієнічної точки зору така 

тривалість інсоляції житла задовільна.  

Відстань між жилими будинками, жилими й громадськими будинками 

варто приймати на основі розрахунків інсоляції згідно з нормами й 

протипожежними вимогами [3].  

 Варто підкреслити, що вимоги орієнтації є головними. Якщо вони не 

збігаються з умовами рельєфу, будови розміщують з оптимальною   

орієнтацією, роблячи при цьому місцеві підсипки та зріз, або здійснюючи 

терасування території. Зменшення обсягу земляних робіт може бути 

досягнуто при розташуванні будов уздовж горизонталей. 
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Забудова мікрорайону групами жилих будинків має позитивне 

значення не тільки в організації побуту мешканців, але й в послідовності 

будівництва та благоустрою закінченими частинами, в досягненні загальної 

архітектурної єдності. У кожному окремому випадку, враховуючи 

конкретні містобудівельні й топографічні умови, треба вирішувати 

забудову тими прийомами, що дають більше зручності для мешканців і є 

економічними. Блокування різних типових секцій за допомогою типових 

кутових або поворотних секцій чи індивідуальних вставок дає змогу 

створювати різноманітні за формою і розмірами простори, які формуються 

житловими будівлями, різноманітними за конфігурацією та формою [2]. 

 

ЗАНЯТТЯ 6–7 

САДИБНА ЗАБУДОВА 

Забудова може бути змішаною, коли поряд з багатоповерховим 

високощільним житлом пропонується для будівництва малоповерхове 

квартирне житло з приквартирними ділянками як елементом ущільнення.  

Як правило, садибна забудова відокремлюється в самостійну частину 

мікрорайону. Раціональним є здійснення житлового малоповерхового 

будівництва компактними масивами на незручних землях, як наприклад   на 

території площею 17,6 га, запропоновано розмістити громадську й 

рекреаційну зони у вигляді композиційного ядра, оточеного мальовничою 

групою таунхаусів. Планування центра контрастує з регулярним 

плануванням усього селища. Лінійно вирішений громадський центр із 

інженерною зоною розміщено уздовж червоної лінії і є своєрідним екраном, 

що відокремлює приватну забудову від шуму прилеглої автодороги (рис. 5, 

6). У разі розміщення малоповерхової будови на особливо цінних міських 

землях треба досягати найвищих меж щільності. 
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а б 

Рисунок 5 – Приклади планування території кварталів садибної забудови:  
а – з кільцевим проїздом; б – з комбінованою системою проїздів 

 
Прийоми забудови садибними житловими будинками. 

Архітектурно-художні якості садибної забудови залежать не тільки 

від виразності житлових будинків і садибних ділянок, але в значній мірі й 

від планувального рішення самої забудови території. 

При забудові вулиць застосовують різні архітектурно-просторові 

рішення. Вулиці можуть мати прямолінійний або криволінійний обрис. 

Дома можуть бути розташовані вздовж вулиці в одну лінію або з відступами 

від неї. Але найцікавіші об’ємно-просторові рішення дають розташування 

житлових садибних будинків у вигляді різноманітних груп. 

Групова забудова сприяє також зменшенню довжини вулиць, також 

скороченню на 15–20 % довжини інженерних мереж. Крім того, групова 

забудова створює сприятливі умови для відпочинку й ігор дітей. Це групи, 

утворені навколо внутрішнього простору – саду, дитячого майданчика, або 

навколо невеликої торгівельної зони. Вони можуть бути замкнутими або 

розкритими в один бік. 

Інший прийом – утворення груп будинків вздовж тупикових проїздів, 

які звичайно закінчуються площадкою для стоянки й розвороту автомобілів, 

або площадкою із садом. 
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Петельна забудова також являє собою прийом утворення групи 

будинків, об’єднаних навколо петельного проїзду. 

 
а 

 
б 

Рисунок 6 – Прийоми забудови садибними житловими будинками: 
 а – макет; б – планування ділянок, фасади будинків 

Містобудівні характеристики територій малоповерхового житлового 

будівництва (величина, поверховість забудови, розміри приквартирної 

ділянки й ін.) повинні визначатися місцем розміщення території в 

планувальній і функціональній структурі міста. При розміщенні й 

планувальній організації території малоповерхового житлового будівництва 

повинні дотримуватися вимоги по: 

‒ охороні навколишнього середовища; 

‒ захисту території від шуму й вихлопних газів транспортних 

магістралей, електричних й електромагнітних випромінювань. 

 Інсоляція територій і приміщень малоповерхової забудови повинна 

забезпечувати безперервну 3-годинну тривалість у весняно-літній період 
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або сумарну 3,5-годинну тривалість.  Планувальне рішення малоповерхової 

житлової забудови повинне забезпечувати проїзд автотранспорту до всіх 

будинкам і споруд, у тому числі до будинків, розташованим на 

приквартирних ділянках. На території малоповерхової житлової забудови, 

як правило, передбачають 100-відсоткову забезпеченість машино-місцями 

для зберігання й паркування легкових автомобілів й інших транспортних 

засобів. 

Садибний, одно-, двоквартирний будинок повинен відстояти від 

червоної лінії вулиць не менш чим на 5 м, від червоної лінії проїздів – не 

менш ніж на 3 м. Відстань від господарських будівель до червоних ліній 

вулиць і проїздів повинне бути не менш 5 м. 

До межі сусідньої приквартирної ділянки відстані по санітарно-

побутових умовах повинна бути не менш: від садибного, одно-

двоквартирного й блокованого будинку – 3 м; від будівлі для худоби й 

птахів – 4 м; від інших будівель (лазні, гаража й ін.) – 1 м; від стовбурів 

високорослих дерев – 4 м; середньорослих –2 м; від чагарнику – 1 м. 

Будинки, що складають високощільну малоповерхову забудову 

можна поділити на зблоковані і терасні. До перших належать: 

‒ багатоквартирна зблокована забудова із земельними ділянками 

(тобто забудова зблокованими будинками – 3 і більше, найчастіше 8 

будинків) з невеликими приблокованими або вбудованими господарськими 

приміщеннями, гаражем для кожної квартири, що дозволяє займатись 

городництвом, розміщенням палісадників;  

‒ багатоквартирна зблокована забудова без особливих земельних 

ділянок (килимова забудова) з окремим входом у кожний будинок, з 

лінійною структурою блокування або блокування у 3–4, іноді більше 

напрямках, дозволяє проживати в кожному будинку окремій сім’ї, 

створюючи ілюзію «свого будинку», повністю або частково задовольняє 

потребу кожної сім’ї в закритій чи відкритій автостоянці або гаражі, 
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дозволяє розміщення палісадників і невеликої кількості фруктових дерев, 

площа земельної ділянки 0,05–0,03 га (рис. 7). 

Вимоги інсоляції треба враховувати і при влаштуванні жилих дворів, 

куди повинно проникати сонячне світло. Для цього двір групи жилих 

будинків мусить розкриватися на південь або південно-схід. 

Аерація (провітрювання) території залежить від прийнятого 

планувального вирішення та характеру організації будинків щодо 

домінуючих вітрів. Варто враховувати, що будинки подовженої форми, 

поставлені перпендикулярно до напряму вітру, створюють зону аераційної 

тіні, захищаючи простір від вітру. У середній смузі повинні бути відкриті 

жилі двори відносно південних, південно-східних, південно-західних вітрів 

та закриті з північного боку. У північних районах доцільна компактна 

забудова із замкненими дворами, що захищають від вітру, снігових заметів, 

пилових бур. 

 

 
Рисунок 7 – Макет малоповерхового блокованого комплексу 

 
ЗАНЯТТЯ 9–10 

ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 
Внутрішній простір житлової забудови є постійним місцем 

знаходження та відпочинку мешканців, гри дітей на повітрі. Це зобов’язує 

до відокремлення внутрішнього простору, призначеного для під’їзду 
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автомобілів, від того, від відведеного для відпочинку. Останній бажано 

відкривати в бік саду. 

У завдання студента входить виявлення співвідношення між 

забудованою площею та відкритим зеленим простором: дерева, кущі, квіти, 

газони   оживляють  жилий  двір,  створюють  обрамлення  для  жилої  та 

громадської забудови, дають нескінченні тіньові й світові ефекти. 

В органічному зв’язку з зеленими насадженнями розміщують 

майданчики. У дворі групи жилих будинків розташовують майданчики для 

гри дітей, відпочинку дорослих, господарських та  побутових потреб 

мешканців. 

Розміри майданчиків і відстань від них до житла та громадських 

будівель варто брати не менше наведених  у таблиці 5.  

Таблиця 5 –  Нормативні розміри майданчиків 

Майданчики Розміри 
майданчиків, 
м2 на  особу 

Мінімальна відстань від 
майданчиків до вікон 

житлових та громадських 
будинків, м 

Для ігор дітей шкільного й 
молодшого шкільного віку 

0,7 12 

Для відпочинку дорослих 
мешканців 

0,1 10 

Для занять фізкультурою 2,0 10–40 
Для господарських цілей 0,3 20 
Для прогулянки собак 0,3 40 
Для стоянки автомобілів 0,8 10–15 

 

ЗАНЯТТЯ 11–12 
ОБСЛУГОВУЮЧІ УСТАНОВИ 

При проєктуванні мережі закладів громадського обслуговування 

житлового  мікрорайону потрібно дотримуватись діючих містобудівних 

вимог. 

Установи для задоволення повсякденних навчально-виховних потреб 

мешканців (дитячі сади-ясла і загальноосвітні школи) розташовуються на 
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окремих земельних ділянках. Дошкільні дитячі заклади розміщуються 

безпосередньо біля житлових будинків з радіусом обслуговування не 

більше, ніж 300 м. Розрив від межі ділянок дитячих садів-ясел до стін 

житлових будинків повинні бути не менше, ніж 10 м, а до всіх інших 

будинків і споруд – не менше ніж 50 м. Радіус обслуговування шкіл                    

І – ІІ ступенів становить до 750 м, ІІІ ступеня – до 2 000 м. Дитячі ясла і 

школи варто проектувати так, щоб діти по дорозі в садок чи школу не 

перетинали транспортних проїздів. 

Установи і   підприємства   торгівлі,   культурно-побутового 

обслуговування, громадської і культурно-просвітницької діяльності 

населення проектуються вбудовані, прибудовані до житлових будинків або 

в окремих спорудах. Віддаль від житлових будинків до таких закладів 

обслуговування повинна бути в межах 5–10-хвилинної пішохідної 

доступності. 

Магазини доцільно розташовувати на вулицях і магістралях поблизу 

зупинок громадського пасажирського транспорту та вздовж основного 

пішохідного транзиту населення. 

Підприємства стандартного побутового обслуговування населення 

доцільно кооперувати в одному будинку, наприклад, відділення зв’язку з 

ощадною касою, приймальним пунктом, майстерні по ремонту одягу, взуття 

тощо. 

У містобудівній практиці застосовуються три основних прийоми 

розміщення об’єктів громадського обслуговування (крім закладів учбово-

виховного призначення) на території житлової забудови: 

‒ по периметру житлової забудови вздовж вулиць, які обмежують 

дану житлову територію (традиційний прийом); 

‒ дисперсне розміщення закладів громадського обслуговування 

на території житлової забудови; 

‒ в громадських центрах – будинку або комплексі споруд, в якому 
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культурно-побутові установи сконцентровані разом і утворюють первинний 

центр громадсько-культурного життя і торгово-побутового обслуговування 

населення за місцем проживання (рис. 8). 

 
а                                                   б 

Рисунок 8  –  Приклади рішення  ділянок торгівельних центрів: 

а – на відокремленій території;  б – на перехресті магістральних вулиць 

Під час розроблення планувальних пропозицій щодо розвитку та 

розміщення системи обслуговування населення необхідно враховувати: 

‒ різну частоту попиту на одержання відповідних послуг 

(повсякденних, періодичних, епізодичних чи унікальних); 

‒ мінімально необхідний рівень рентабельного функціонування 

потужностей об’єктів обслуговування; 

‒ нормативні витрати часу на одержання послуг; 

‒ поступове розширення номенклатури послуг, які надаються за 

допомогою електронних засобів комунікації та не залежать від місця 

проживання або знаходження особи, що одержує послуги. 

Необхідно передбачати території для розміщення комплексів об’єктів 
обслуговування населення: 

‒ у малих населених пунктах, мікрорайонах міст – повсякденного 

обслуговування в межах 15 хв  пішохідної доступності;  

‒ в центрах об’єднаних територіальних громад, районів та районів 

у містах – періодичного обслуговування в межах пішохідної або 

транспортної доступності з витратами часу до 30 хв; 

‒ у містах – переважно центрах районних систем розселення з 

кількістю населення до 250 тис. осіб – епізодичного та періодичного 
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обслуговування з витратами часу до 45 хв; 

‒ у містах – переважно центрах обласних систем розселення 250–

500 тис. осіб з витратами часу до 60 хв транспортної доступності. 

‒ в містах – центрах міжобласних систем розселення з кількістю 

населення понад 500 тис. осіб – унікального обслуговування з витратами 

часу до 90 хв. транспортної доступності. 

Об’єкти обслуговування у селищах, селах варто розміщувати з 
розрахунку забезпечення жителів кожного населеного пункту 
повсякденними послугами в межах пішохідної доступності не більше 30 хв. 
Відстань від будинків і меж земельних ділянок установ та організацій 
обслуговування варто приймати не меншою ніж та, що наведена                               
у таблиці 6. 
 

Таблиця 6 – Відстань від будинків і меж земельних ділянок установ 
та організацій обслуговування 

 
 

Будинки (земельні ділянки), 
установи та організації 

обслуговування 

Відстань від будинків (меж, ділянок) 
установ та організацій обслуговування, м 
до червоної  лінії до стін 

житлових 
будинків 

до 
будинків 
загально-
освітніх 

шкіл, 
закладів 

дошкільної 
освіти 

у міських у сільських 
населених населених 
пунктах пунктах 

     
Дитячі садки та загальноосвітні 
школи (заклади загальної 
середньої освіти) (від зовнішньої 
стіни будинку)  

25 25* 
50 

За нормами інсоляції 
та освітленості 

     
Пожежні депо 
 

10 10   

Кладовища традиційного 
поховання та  крематорії 

6 6 300 300 

Кладовища для поховання після 
кремації 

6 6 100 100 

Культурно-видовищні заклади та 
культові будинки та споруди 

25 5 25 25 

* Чисельник – відстані від меж ділянки, знаменник – від будинку. Відповідно до місцевих умов 
допускається зменшувати відстань від будинку до червоної лінії до 10 м.  
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Споруди торгівлі, як правило, розташовують з відступом від червоної 

лінії (не менше 5 м). Оскільки вони розташовані поблизу вулиць, що 

відокремлюють мікрорайон, до них неважко організувати зручний 

ізольований під’їзд. Якщо магазин прибудований або вбудований до жилого 

будинку, майданчики для розвантаження та розвороту машин повинні бути 

в торці будинку і  відокремлюватися зеленим чагарником від інших 

територій. 

Будинки обслуговуючих установ проектують у межах території, 

передбаченої схемою функціонального зонування. 

 Вирішуючи забудову шкільної ділянки, варто звертати увагу на 

орієнтацію помешкань: оптимальна орієнтація від 650 до 2000. Відстань між 

школою і жилими будинками повинна бути не менше 2,5 висот високого 

будинку. Крім того, ділянка школи не повинна підходити до фасаду жилого 

будинку ближче 20 м. На шкільній ділянці передбачаються навчально-

дослідні, спортивні, господарські майданчики, а також майданчики для 

відпочинку та ін. (рис. 9).  

Навчально-дослідні майданчики призначені для практичних занять 

учнів. Спортивні майданчики треба відокремлювати від навчально-

дослідних. Їх розташовують з того боку будинку, де не має класних кімнат, 

на відстані не ближче 10 м від вікон інших кімнат школи.  

Поблизу входу до школи розміщують майданчик для відпочинку – 

рухливої гри дітей до занять і в перервах між уроками. 

 
Рисунок 9  –   Приклад рішення ділянки школи  
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  Дитячі садки можна запроектувати в центрі ділянки (майданчики 

розташовують навколо будови) або з одного боку (комплексне розміщення 

майданчиків). При цьому необхідно забезпечити орієнтацію основних 

дитячих кімнат на південь або південно-схід. Для кожної дитячої групи 

передбачається окремий майданчик із розрахунку 5–7 м2 на кожну дитину 

(рис. 10).  

Крім цього, проєктується спільний спортивний майданчик. Зона 

зелених насаджень, що займає 60 % території ділянки, спеціально не 

відокремлюється. Це зелена огорожа, що відокремлює майданчики, дерева 

за периметром ділянки, квітники.  

Господарський двір максимально ізолюють від дитячих майданчиків 

і примикають до одного з проїздів мікрорайону. Господарський двір 

ізолюють від інших майданчиків. До нього передбачається зручний під’їзд 

транспорту, який не повинен розділяти ділянку школи на частини. Периметр  

ділянки бажано засаджувати деревами й кущами шириною не менше 1,5 м. 

 

Рисунок 10 –  Приклад рішення ділянки  дитячого садку  на 100 місць 
 

 Для зберігання легкових автомобілів мешканців мікрорайону, згідно з 

функціональним зонуванням території, варто передбачити гаражі висотою 

до 5 наземних поверхів, використовуючи для цього й підземний простір. 

Допускається влаштування споруд для зберігання індивідуальних 
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автомобілів, вбудованих в перші цокольні й підземні поверхи 

багатоповерхових та індивідуальних жилих будинків. Відстань пішохідного 

підходу до гаражів, автостоянок постійного зберігання легкових 

автомобілів від місця мешкання власника – не більше 800 м. 

Найменшу відстань до в’їздів на ділянку гаражів та автостоянок варто 

приймати так, м: 

‒ від перехрестя магістральних вулиць районного призначення    – 100, 

‒ від перехрестя вулиць і проїздів місцевого значення           – 35. 

 Відстань від наземних та наземно-підземних гаражів і автостоянок 

легкових автомобілів до житлових і громадських будівель треба брати не 

менше наведених у таблиці 6. 

Оскільки експлуатація гаражів пов’язана з постійним під’їздом до них 

машин, розташовувати їх у глибині мікрорайону не бажано. Їх краще 

проектувати біля червоних ліній, ізолюючи від вулиці зеленими 

насадженнями, господарським блоком тощо. З вулицею гаражі зв’язують 

самостійним під’їздом шириною 5,5 м або двома під’їздами шириною 3 м. 

Таблиця 6 –Відстань від гаражів та автостоянок 

 Відстань від гаражів та автостоянок, м 
 10 11–50 51–100 101–300 біль

ше 
300 

 
Житлові будинки, 10 15 25 35 50 
в тому числі торці житлових будинків без 
вікон 

 
10 

 
10 

 
15 

 
25 

 
35 

Громадські будівлі 10 10 15 25 25 
Шкільні й дошкільні заклади 15 25 25 30 – 

 

ЗАНЯТТЯ 13–14 

ПРОЇЗДИ Й ПІШОХІДНІ АЛЕЇ 
Крім периметральних вулиць районного та міського значення, у 

мікрорайоні у мікрорайоні можливе трасування внутрішніх (місцевих) 

вулиць,  до яких підключено мережу проїздів. Всі проїзди організовуються 

Кількість машин, од 
 Будова, до якої 

визначається відстань 
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в один рівень із тротуаром, що передбачає використання принципу 

спільного використання. Заїхати у двір зможуть лише екстрені служби, 

решта проїздів – обслуговуючі або забезпечують доступ (рис. 11). 

Головне завдання – забезпечити зручний під’їзд до груп житлових 

будинків і установ повсякденного обслуговування, вилучити транзитний 

рух міського транспорту через мікрорайон. Система проїздів складається з 

головних і другорядних: головні забезпечують під’їзд до груп житлових 

будинків та громадських будівель, другорядні – для під’їзду до окремих 

будинків.  

 
Рисунок 11 – Схема транспортного каркасу 

З економічних та гігієнічних міркувань система мікрорайонних 

проїздів має бути простою і мінімальної протяжності (рис. 12). За способом 

трасування проїзди поділяють на кільцеві, напівкільцеві й тупикові.  

 При проектуванні системи проїздів варто прагнути до того, щоб вони 

не перетинали основні пішохідні шляхи, не відокремлювали групу жилих 

будинків від дитячих закладів, забезпечували безпеку руху, мали найменшу 

загальну площу асфальтового покриття. 
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Рисунок 12 – Улаштування роз’їзних, тупикових та площадок для 
розвороту 

Концепція «двір без машин» звільняє житлову територію від 

стихійних автомобільних стоянок, завдяки чому збільшується простір для 

відпочинку. Суть «двору без машин» полягає в тому, щоб двір залишався 

територією для відпочинку, прогулянок, ігор дітей або занять спортом. 

Реалізують концепцію по-різному. Один з популярних варіантів – стилобат, 

коли простір двору облаштовують на узвишші, яке складають комерційні 

приміщення або паркінг. Двір виявляється винесеним над дорогою й 

тротуарами – повне відчуття закритого простору, з якого, до того ж може 

відкриватися цікавий вид на околиці. 

Інший варіант закритого двору – це зонування території так, щоб 

рекреаційна зона була максимально відділена від під’їздів до будинку.   

Наприклад, зона двору може перебувати між будинками, а дорога йде 

навколо   будівель (рис. 13).  

 
          Рисунок 13 – Улаштування двору без машин 
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При цьому окремо вирішується питання під’їзду до парадним 

екстрених служб. Він здійснюється через підземний паркінг, або 

залишається можливість заїзду машин швидкої допомоги, поліції та 

пожежної служби через двір. Таким чином існує кілька способів створити 

двір без машин: використання паркувальних бар’єрів і стовпчиків, 

болардів (автоматичний анти-паркувальний стовпчик, призначений для 

автоматизації в’їздів та виїздів із територій), що перекривають в’їзд у двір. 

Автостоянку в такому випадку розміщують навколо житлового комплексу 

по периметру.  

Тому, щоб зробити концепцію «двір без машин» зручною для 

мешканців, необхідно забезпечити достатню кількість паркомісць. 

У державних будівельних нормах щодо планування й забудови 

територій, передбачено таке: 

1. Удосконалено вимоги до проїзду пожежної та іншої спецтехніки 

до внутрішньодворових територій мікрорайонів. 

2. У нових житлових будинках від 9 поверхів та громадських 

будинках від 5 поверхів проектувати проїзди з усіх боків. 

3. Для будинків меншої поверховості їх можна передбачати з 

одного поздовжнього боку. 

4. У зонах садибної забудови передбачаються односмугові проїзди 

з шириною 3,5 м та двосмугові з шириною 5,5 м. Крім цього, на 

односмугових проїздах мають передбачатися роз’їзди.   

5. Відстань від краю проїзду до зовнішньої стіни будинку потрібно 

приймати 5–7 м для будинків з умовною висотою до 26,5 м         

включно, 9–11 м для будинків з умовною висотою понад 26,5 м. 

6. Для пожежних автомобілів потрібно передбачати проїзди 

завширшки не менше ніж 3,5 м або смуги не менше ніж 6 м. 

7. На односмугових проїздах потрібно передбачати  роз’їзди [3]. 
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Для пішохідного руху в мікрорайоні проектують пішохідні алеї, 

тротуари й стежки. 

 Пішохідні алеї (шириною не менше 1,5 м) зв’язують групи житлових 

будинків з торговельно-транспортним центром мікрорайону. Частіше вони 

проходять через сад. Іноді по алеї мікрорайону здійснюється транзитний рух 

(наприклад, зв’язок районного центру з мікрорайонами). У такому разі 

ширина алеї дорівнює 3,0–3,75 м. Пішохідні доріжки зв’язують групи 

житлових будинків з школою й дитячими закладами. Ширину їх приймають 

1,5 м. 

 При проєктуванні мережі пішохідних алей і доріжок треба 

забезпечити чіткий зв’язок основних пунктів тяжіння мешканців до якомога 

коротшого шляху. Для зв’язку будинків з майданчиками (для відпочинку, 

гри дітей, господарськими) у межах житлового двору влаштовують 

пішохідні стежки (шириною 0,75–1,5 м), покриття їх гравійне або з плитки. 
 

ЗАНЯТТЯ 15–16 
ОЗЕЛЕНЕННЯ І СПОРТИВНИЙ СЕКТОР 

 Деревно-кущова рослинність, газони, квітники, розташовані в різних 

зонах, утворюють систему озеленення мікрорайону, що включає в себе 

зелені насадження житлової зони (прибудинкові садки й сквери), ділянки 

шкіл та дитячих закладів, сад мікрорайону, охоронні зони біля гаражів та 

уздовж магістралей з інтенсивним транспортним рухом. У цілому зелені 

насадження займають 40 % для районів ІІ В, 45 %  – ІІІ В і 5 % – ІV В 

території мікрорайону [3]. Найкращою є ландшафтна система озеленення з 

використанням групових та одиничних насаджень дерев та кущів. Зелені 

насадження житлової зони доповнюють вертикальним озелененням –

садіння квітів біля стін будівель, на балконах, лоджіях тощо.  Сад є 

найбільшим зеленим масивом мікрорайону. Бажано його територію 

розподілити на мікрозони  – тихого відпочинку, активного відпочинку, гри 

дітей та господарську. У вирішенні планування та озеленення саду 
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мікрорайону бажане живописне й незалежне розміщення доріжок, 

майданчиків та деревно-кущової рослинності. 

 До саду мікрорайону може примикати спортивна зона. Фізкультурні 

майданчики, розміщені в саду мікрорайону, призначаються для самостійних 

занять дорослого населення й для організованих занять школярів (на ділянці 

школи). 

Але не завжди можна виділити територію для спортивних 

майданчиків з розмірами, зазначеними в таблиці 7. У цих випадках можна 

піти на зменшення площі фізкультурних площадок, розташовуваних у саду 

мікрорайону, компенсуючи це зменшення пристроєм частини майданчиків 

на житлової території й на ділянках шкіл. Майданчики для більше тихих 

видів спорту (гімнастика, теніс) можна розташувати в просторих озеленених 

дворах за умови відділення їх від будинків на відстань не менш 20 м. 

Розміщення спортивних майданчиків у саду мікрорайону може бути різним: 

їх можна розосередити або згрупувати по видах спорту, об’єднати в 

комплекс (рис. 14). 

 
Рисунок  14 – Комплекс спортивних майданчиків  

 

Майданчики, призначені для різних видів спорту, можна 

розташовувати окремо на території в межах груп житлових будинків. 

Враховуючи великий гомін під час занять, спортивну зону віддаляють від 

дитячих іграшкових та майданчиків відпочинку.   
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Таблиця 7 – Спортивні майданчики в мікрорайоні 
    

Спортивні споруди Одночасна 
пропускна 
здатність 

Розміри, 
м 

Площа, 
м 

Кількість  при 
населенні 

мікрорайону, тис. 
осіб 

5–6 6–12 

Поле для рухливих 
ігор і футболу  

22 і більше 60 × 40 
90 × 50 

2 400–  
4 500 

1 
– 

2 
1 

Легкоатлетичний 
сектор із прямою  
біговою доріжкою  

15 – 1 000– 
1 500 

1 1–2 

Майданчики:      

гімнастичний  25 40 × 20 800 1 1 
волейбольний 12 23 × 14 322 3 5–6 
баскетбольний 10 31 × 18 558 1 2 
тенісний 4 36 ×18 648 2–3 4–6 
городковий 10 28 × 14 392 1 2 
настільного тенісу – 4,5 × 8 36 3 6 
 

При розміщенні окремих майданчиків поблизу будинків треба 

стежити, щоб відстань між ними була не менше 20 м. Найкраща орієнтація 

спортивних майданчиків – меридіальна.  

 
ЗАНЯТТЯ 17 

РОЗРАХУНОК МАШИНОМІСЦЬ НА ПАРКОВЦІ  
 

Розрахунок місць для зберігання авто залежать від кількості квартир 

в будинку та місця розташування будинку. Наприклад для центральної 

частини міста на однокімнатну квартиру виділяється 0,5 місця, на кожну 

дво- і більше кімнатну по 1 місцю. В середній зоні міста коефіцієнті 0,5 

місць та 0,8 місць відповідно. На периферії для кожної квартири рахується 

по 0,5 місця на парковку. Для інших закладів норми відштовхуються від 

потужності або розрахункових значень відвідуваності.  
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Також нормується відстань від будинку до автостоянки в залежності 

від кількості там автомобілів (див. табл. 6) та мінімальна необхідна площа 

конкретної ділянки (території) для постійного чи тимчасового зберігання 

автомобілів  у таблиці 8.  

Таблиця 8 – Норми необхідної площі ділянки гаражів  

Поверховість гаражів Площа забудови Розмір земельної 
ділянки 

на 1 машино-місце, м2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7–9 

25 
15 
10 
8 
6 
5 
4 

30 
20 
14 
12 
10 
8 
6 

 

У житлових районах із новою багатоповерховою забудовою 

пріоритетним для постійного зберігання індивідуальних легкових 

автомобілів варто передбачати окремо розташовані багатоповерхові 

надземні, підземні та комбіновані надземно-підземні, вбудовано-

прибудовані, в тому числі і механізовані (автоматизовані), гаражі. 

Допускається влаштування гаражів, вбудованих в перші, цокольні й 

підвальні поверхи багатоповерхових житлових будинків, а також відкритих 

автостоянок із наступним їх перевлаштуванням у гаражі. У таких гаражах 

допускається зберігання лише легкових автомобілів власників житла. 

В умовах житлової забудови до п’яти поверхів постійне зберігання 

легкових автомобілів доцільно передбачати у малоповерхових окремо 

розташованих наземних, підземних та наземно-підземних, у тому числі й 

механізованих (автоматизованих) гаражах найпростіших типів, а також на 

відкритих автостоянках (рис. 15, 16). 

Майданчики для паркування є об’єктами благоустрою і повинні 

відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою 

населених пунктів. 
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Рисунок  15 – План підземного паркінгу 

 

 
Рисунок  16 – Розміщення автомобілів  в гаражах та на відкритих стоянках 
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Розрахунок гостьових стоянок 

Планування місця тимчасового зберігання автомобілів визначаються 

не менше ніж 15 % від місць автомобілів, які належать жителям даного 

району. Для історичного центру їх розрахункова кількість може бути 

зменшена до – 20 %. 

Відстань від гостьових стоянок має бути не більше 150 м від будинків. 

Розрахунок місць для людей з інвалідністю 

Також враховуємо що не менше 10 % паркомісць повинні бути 

обов’язково передбачені для користування людьми з інвалідністю та 

іншими маломобільними особами. Зокрема, в нормах встановлено: 

‒ ширина зони для паркування автомобіля особи з інвалідністю 

повинна бути не менше 3,5 метра; 

‒ розміри паркувальних місць, які розташовані паралельно 

бордюру, обов’язково повинні забезпечувати доступ до задньої частини 

автомобіля, щоб використовувати пандус або підйомний пристрій; 

‒ ці паркомісця повинні бути розміщені не далі ніж 50 м від 

доступного для осіб з інвалідністю входу до будівлі; 

‒ паркомісця повинні позначатися дорожніми знаками та 

горизонтальною розміткою відповідно до Правил дорожнього руху з 

піктограмами міжнародного символу доступності. 

Розміри паркувальних місць 

При проєктуванні автостоянок необхідно виходити з таких 

нормативних параметрів: 

‒ розміри одного машино-місця на автостоянках зберігання 

середніх автомобілів (з урахуванням мінімально припустимих зазорів 

безпеки     0,5 м)  – 2,5 м × 5,3 м або 13,25 м2; 

‒ для тимчасових автостоянок допускаються розміри стоянки 2,3 

× 5,0 м. Зазори безпеки допускається збільшувати до 0,7 м; 
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‒ мінімальна ширина проїздів: із двобічним рухом – 6 м, з 

однобічним рухом – 3,5 м; 

‒  радіуси заокруглення бортового каменю – не менше ніж 6 м. 

Приклад розрахунку 

Для прикладу візьмемо вихідні данні одного із житлового комплексу 

(ЖК) в м. Києві, який налічує 1 968 квартир. В середньому в будинку 44 % 

це однокімнатні квартири. 

Необхідна кількість машино-місць для постійного зберігання 

автотранспорту мешканців цього ЖК складає близько 1 606 одиниць. 

Розрахунок виконується виходячи з норми 1,0 машина на одну 2–3х 

кімнатну квартиру та 0,5 для однокімнатних квартир розрахунок 

виконується з коефіцієнтом 0,5 (високий коефіцієнт оскільки ЖК  

знаходиться в центральній зоні міста). 

Кількість однокімнатних кімнатних квартир  помножити на  0,5 та 

додати кількість дво- та більше кімнатних квартир помножених на 1,0 

отримаємо  кількість паркомісць: 

725 × 0,5 + 1243 × 1 ,0 =1 606 місць. 

Необхідна кількість машино-місць для тимчасового зберігання 

автотранспорту мешканців цього ЖК складає 240 одиниць. 

 Приклад розрахунку – місця для мешканців помножити на 0,15 

отримаємо  гостьові місця: 1 606 × 0,15 = 240 місць 

Для маломобільних груп населення від загальної кількості повинно 

бути зарезервовано 10 % – тобто 160 місць на парковці для мешканців та    

24 % на парковку гостям. 

Розмір необхідної території для організації стоянки для постійного 

зберігання автотранспорту мешканців з урахуванням місць для інвалідів 

складе: 1 446 авто × 13,75 м2 + 160 авто × 19,25 м2 = 22 962 м2 

Для звичайних місць рекомендовано рахувати 25 м2 на авто, але за 

ДБН В.2.3-15:2007 розмір паркомісця 2,5 × 5,5=13,75 м2  та, відповідно, 3,5 
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× 5,5=19,25 м2 місце для авто маломобільних груп без урахування проїздів 

та поворотів. 

Розмір необхідної території для гостьової стоянки розраховується так: 

216 авто × 13,75 м2 + 24 авто × 19,75 м2 = 3 432 м2 

Висновок: для житлового двору на майже 2 тисячі квартир необхідно 

більше 1 600 місць площею 23 тисячі м2 парковки для мешканців та 240 

місць або 3 400 м2 площі для гостей.  

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота (Ср) складається з роботи над підручниками  з 

тематичних питань та виконанню КП, супроводжується консультаціями 

лектора та викладачів, які проводять практичні заняття й консультації з КП. 
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