
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА 

 
 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
до виконання курсового проєкту  

«ПЛАНУВАННЯ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ»    

(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 

192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма 
«Міське будівництво та господарство») 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Харків 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 
2022 



 
 

2 

Методичні рекомендації до  виконання курсового проєкту 
«Планування міської території»  (для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та  
господарство») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.                                          
О. С. Безлюбченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 40 с.  

 

Укладач доц. О. С. Безлюбченко 

 

Рецензент 

 О. В. Завальний кандидат технічних наук, доцент кафедри міського 
будівництва Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова 

 
 

 

 

 

 

 

Рекомендовано кафедрою міського будівництва, протокол №13          
від      31.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ……………………………………………………………………. 3 

 1 ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ  І ЖИТЛОВОГО   

ФОНДУ ……………………………………………………………… …...                         

2 ВИБІР ТИПУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ……………………………... 

3 РОЗРАХУНОК ОБСЛУГОВУЮЧИХ УСТАНОВ………………….... 

4 ПІДПРИЄМСТВА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ………...... 

5 ПОПЕРЕДНЯ СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ 

ТЕРИТОРІЇ………………………………………………………………... 

6 ПРОЄКТУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ………………………... 

7 ПРОЇЗДИ Й ПІШОХІДНІ АЛЕЇ ………………………......................... 

 

6 

7 

8 

11 

 

11 

14 

15 

8 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ…………………………...... 22 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ………………………………………………………. 27 

ДОДАТОК А……………………………………………………………….  28 

  

 
  



 
 

4 

ВСТУП 

Метою   цих методичних рекомендацій є допомогти студентам при 

виконанні курсового проєкту «Планування міської території»   та 

самостійної робіт з дисципліни  «Планування міст та транспорт (спецкурс)». 

У методичних рекомендаціях у стислій формі викладена послідовність 

роботи, наведені формули для необхідних розрахунків, а також 

рекомендації щодо оформлення графічної частини. 

Основою для виконання є завдання на проєктування. 

Курсовий проєкт студент виконує на основі завдання, що видане 

керівником проєкту. 

Завдання складається з текстової та графічної частини. В текстовій 

частині задається район будівництва, його природно- кліматичні умови, 

співвідношення поверховості житлових будинків, а також особливості 

території що необхідно врахувати при проєктуванні. 

Графічна частина завдання –фрагмент з виділенням ділянки, що 

відводиться під забудову з функціональним аналізом містобудівної ситуації 

в масштабі M 1:10000. 

Процес роботи над проєктом 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 проєктного завдання. Він охоплює: 

– вивчення завдання й ландшафтно-планувальних умов 

проєктування; 

– вивчення історії питання й наявної інформації з теми 

проєктування; 

– складання схем, що характеризують умови розміщення району 

в місті (класифікація магістралей, виявлення зупинок громадського 

транспорту, місць  прикладання праці тощо); 
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– з’ясування взаємозв’язку між соціальними вимогами й 

функціональною й планувальною організацією житлового району. 

Послідовність виконання проєкту: 

– знайомство з текстовою частиною завдання і копіювання 

топографічної схеми; 

– зробити аналіз території згідно з умовами її придатності  для 

розміщення тих чи інших функціональних зон; 

– сформувати ідею забудови мікрорайону (композиційно-

просторове рішення  забудови, поверховість та категорія будинків та інш.); 

– визначити обсяги житлового будівництва, в тому числі 

багатоповерхового й садибного; 

– визначити розміри ділянок, що прилягають до будинків; 

– виявити потребу в об’єктах обслуговування та визначити їх 

місцеположення; 

– установити номенклатуру житлових будинків (вибір секцій, 

будинків),;  

– розробити ескіз забудови мікрорайону: 

– запроєктувати шляхи пішохідного й транспортного руху, 

благоустрій території; 

– затвердження ескізу викладачем; 

– оформлення графічної частини; 

– розрахунок проєктного балансу території; 

– захист виконаної роботи.  
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1 ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

Функціональна і планувально-просторова організація житлової 

забудови значною мірою залежить від розмірів ділянки під забудову і, 

відповідно, кількості мешканців, що там проживатиме. 

Взаємозв’язок між площею ділянки і числом мешканців зумовлений 

потребою забезпечення мешканців певною житловою площею, рівнем 

культурно-побутового обслуговування, площею зелених насаджень, 

майданчиків для відпочинку, аерацією і інсоляцією забудови, а також 

вимогами ефективного використання земельної ділянки – зменшення 

капіталовкладень в її інженерну підготовку, обладнання, благоустрій. 

Цей взаємозв’язок характеризує розрахункова щільність населення – 

максимально допустима кількість мешканців, яка припадає в середньому на  

га території. Розрахункові щільності населення житлового 

кварталу/мікрорайону в різних містобудівних умовах подані в таблиці 1. 

Площу ділянки житлового визначають за виданою згідно завдання 

топопідосновою із врахуванням її масштабу.  

Таблиця 1 – Розрахункова щільність населення житлового 
кварталу/мікрорайону в різних містобудівних умовах 

 
 

Житловий квартал/мікрорайон 
Розрахункова 

щільність 
населення, осіб/га 

Середньо- та багатоповерхова забудова 
Периферійна частина міста (низька щільність) 180–300 
Середня частина міста (середня щільність) 300–350 
Центральна частина міста (висока щільність) 350–450 

Садибна забудова 
При розмірі ділянки до 1 000 м2 35 
При розмірі ділянки 600 м2 55–57 
При блокованій забудові з площею ділянки 300 м 101–104 
При блокованій забудові з площею ділянки 400 м 98–100 

 

Попередню кількість мешканців, що будуть проживати в даному 

житловому утворенні визначають за формулами (1) та (2), обравши 

розрахункову щільність населення за таблицею 1. 
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Чисельність населення визначають за формулою: 

=                                                (1) 

                                                     (2)                                                                                                                                 

де   Н – загальна кількість мешканців кварталу/мікрорайону, осіб; 

      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 кварталу/мікрорайону встановлюють за формулою 

=                                              (3) 

де  Ж – житловий фонд кварталу, м2; 

     Н1 – чисельність населення зони багатоповерхової забудови, осіб; 

     sр – нормативна житлозабезпеченість на одного мешканця на 

розрахунковий термін (відповідно до завдання). 
 

2 ВИБІР ТИПУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ  

Щоб задовольнити потреби населення кварталу/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 

жилого 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 [4]. Враховуючи, що при 

вирішенні питань просторової композиції забудови кварталу доведеться 

уточнювати кількість будинків, на першому етапі проєктування треба 

визначити тільки загальну кількість секцій жилих будинків із загальною 

Н Н Н= +1 2

=×=
=×=

222

111

r
r

ТН
ТН

Ж Н p= ×1 s
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жилою площею, відповідною житловому фонду. Розподіл площі за 

поверховістю виконується за рівняннями: 

= 

  =                                        (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: 

                                               (5) 

 

 

 

3 РОЗРАХУНОК ОБСЛУГОВУЮЧИХ УСТАНОВ 

Розрахунок установ культурно-побутового обслуговування 

виконують згідно з нормативами, наведеними у таблиці 2 [4].   

До складу установ і підприємств обслуговування включаються 

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

Ж К Ж5
5

100
= ×

Ж
К

Ж9
9

100
= ×

Ж
К

Ж12
12

100
= ×

Ж
К

Ж16
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харчування і побутового обслуговування, спортивні, а також установи 

житлово-комунального господарства. 

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.  

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 (в 

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. 

 

 

 



 
 

10 

Таблиця 2 – Установи повсякденного обслуговування  житлового 
кварталу/мікрорайону 

 
Установи Одиниці 

розміру 
Розра-

хункова 
норма на    

1 000 
мешканців 

Радіус 
обслуго-
вування, 

м 

Приблизна 
місткість 

Розмір 
ділянки 

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 

Гаражі, стоянки Місце 100–150 800 – 8, 14   або 
25 м2 на 
машину 
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Установи охорони здоров’я – аптеки, молочні кухні, роздавальні 

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

спортивні зали; установи житлово-комунального господарства можуть бути 

вбудованими в житлові будинки.  

 

4 ПІДПРИЄМСТВА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

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). Ці установи можуть розміщуватися як окремі об’єкти 

або бути вбудованими в житлові будинки з відповідним радіусом 

доступності.  

У житловому комплексі заданого рівня передбачають: пральню, 

хімчистку, відділення зв’язку, ощадкасу, аптеку.  

Площу території фізкультурних та спортивних споруд (відкриті 

площинні спортивні споруди житлового комплексу) приймають із 

розрахунку 0,01га на 1 000 осіб населення. Площу об’єктів озеленення 

розраховують виходячи із норми 6 м2 на одного мешканця. 

На території житлового кварталу/мікрорайону передбачають 

розміщення таких інженерно-технічних будівель: 

– теплорозподільний пункт – об’єкт на житловий 

квартал/мікрорайон розміром 12 м × 6 м; 

– газорозподільний пункт – об’єкт на житловий 

квартал/мікрорайон розміром 6 м × 6 м; 

– трансформаторні підстанції – об’єкт на 50 тис. м2 загальної 

площі розміром 6 м × 6 м кожен. 
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5 ПОПЕРЕДНЯ СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
 ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

 З метою раціонального використання площі та розміщення забудови 

територію кварталу/мікрорайону необхідно поділити на окремі 

функціональні зони, кожна з яких призначається для цільового виду 

будівництва й благоустрою. 

 На попередній схемі функціонального зонування умовними 

позначками зображують такі  зони кварталу/мікрорайону: 

‒ житлова зона, де розташовуються житлові будівлі; 

‒ зона розміщення магазинів і установ харчування; 

‒ зона шкіл і дитячих закладів; 

‒ сад кварталу (за необхідністю); 

‒ господарська зона (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1  –  Приклади схем транспортного руху та функціонального 

зонування 
 

Для визначення розмірів кожної зони розраховують попередній 

баланс території кварталу. При цьому площу жилої зони розраховують 
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згідно з встановленою щільністю населення, а площу обслуговуючих 

установ - за даними таблиці 1. 

 Територію саду кварталу, за необхідності, визначають залежно від 

норми 6 м2, а спортивних майданчиків  -  1,2-2,0 м2 на  мешканця. Отримані 

дані зводять у таблицю 3  попереднього балансу території функціональних 

зон. 

Таблиця 3 - Попередній баланс території функціональних   зон 

кварталу/мікрорайону 

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

харчування 
   

3 Ділянки шкіл і дитячих садків    
4 Сад кварталу, фізкультурні 

майданчики 
   

5 Господарство    

 УСЬОГО:    

 

Житлова зона утворюється з кількох груп жилих будинків, в кожній з 

яких мешкають 3-7 тис. осіб.  

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 жилих будинків, які 

вони обслуговують.  

 Зоною відпочинку може бути сад, розташований в центрі, або бульвар, 

що проходить через територію кварталу. 
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 Господарська зона - це територія, де розміщуються гаражі для 

індивідуальних машин мешканців, господарство й майстерні. 

У кварталі/мікрорайоні не завжди розміщують усі перелічені зони. 

Іноді тут відсутній сад, або господарська зона проєктується на кілька 

кварталів. На схему функціонального зонування території наносять радіуси 

обслуговування, що визначають зону тяжіння мешканців до кожного 

об’єкту. 

 
6 ПРОЄКТУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

Проєктування житлової забудови необхідно починати з визначення 

типології будинків у відповідності до проведених розрахунків.  

Залежно від умов розташування, згідно зі сторонами світу (умов 

інсоляції житлових приміщень квартир) житлові будинки проєктують трьох 

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

широтної обмеженої орієнтації (частина секційних і всі будинки 

галерейного типу); необмеженої орієнтації (спеціально запроєктовані 

будинки). 

 Забудова жилої 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 

кварталу/мікрорайону. 

Для архітектурно-планувальної і просторової організації житлового 

комплексу в цілому можуть бути рекомендовані такі прийоми: 

– формування системи замкнених або напівзамкнених дворових 

просторів, регулярних чи живописних за конфігурацією плану та 

підпорядкованих головному зовнішньому простору; 

– формування системи замкнених, регулярних чи живописних 

дворових просторів без виділення і підпорядкування якомусь головному 

простору; 
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– формування системи пішохідних вулиць, як форми 

зосередження функцій різних видів обслуговування і спілкування 

населення. 

Архітектурна композиція житлового комплексу може базуватися на 

застосуванні одночасно декількох вищезазначених прийомів організації 

житлової забудови. 

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. 

 

  7 ПРОЇЗДИ Й ПІШОХІДНІ АЛЕЇ 

Головне завдання – забезпечити зручний під’їзд до груп житлових 

будинків і установ повсякденного обслуговування, вилучити транзитний 

рух міського транспорту через квартал. Система проїздів складається з 

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

будинків та громадських будівель, другорядні – під’їзд до окремих 

будинків. 

 З економічних та гігієнічних міркувань система квартальних проїздів 

має бути простою і мінімальної протяжності (рис. 2).  

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 використовують  під 

комерційні приміщення або паркінг. Двір виявляється винесеним над 

дорогою й тротуарами – повне відчуття закритого простору. Інший варіант 

закритого двору – це зонування території так, щоб рекреаційна зона була 

максимально відділена від під’їздів до будинку.    
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Концепція «двір без машин» звільняє житлову територію від 

стихійних автомобільних стоянок, завдяки чому збільшується простір для 

відпочинку. Залишається можливість заїзду машин швидкої допомоги, 

поліції та пожежної служби через двір.  

 
Рисунок 2  –  Приклад реалізації концепції двір без автомобілів 

 

У державних будівельних нормах щодо планування й забудови 

територій, які вступили в дію 1 жовтня 2019 року передбачено наступне: 

‒ удосконалено вимоги до проїзду пожежної та іншої спецтехніки 

до внутрішньодворових територій мікрорайонів; 

‒ у нових житлових будинках від 9 поверхів та громадських 

будинках від 5 поверхів проєктувати проїзди з усіх боків; 

‒ для будинків меншої поверховості їх можна передбачати з 

одного поздовжнього боку; 

‒ 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; 
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‒ відстань від краю поїзду 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 (рис. 3); 

‒ для пожежних автомобілів потрібно передбачати проїзди 

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

‒ на односмугових проїздах потрібно передбачати  роз’їзди [4]; 

‒ автостоянку в такому випадку розміщують навколо житлового 

комплексу по периметру. 
 

 
Рисунок 3 –  Проїзди до громадських та житлових будинків [4] 

Згідно з ДБН, при проєктуванні кварталів з периметральною 

забудовою не допускається організація місць постійного та тимчасового 

зберігання засобів автотранспорту на відкритих автостоянках всередині 

кварталу. Вони мають розташовуватися з боку вулиць чи проїздів або у 

підземних чи багатоповерхових автостоянках. 

  За способом трасування проїзди поділяють на кільцеві, напівкільцеві 

й тупикові. При проєктуванні проїздів треба дотримуватися таких вимог: 

– проїзди до груп житлових будинків у зоні багатоповерхової 

забудови варто брати шириною 5,5 м; 

– на проїздах шириною 3,5 м необхідно через кожні 75 м 

передбачити майданчики для роз’їзду шириною 6  і довжиною 15 м; 

– кільцеві проїзди брати довжиною не більше 300 м; 
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– тупикові проїзди довжиною не більше 150 м  повинні 

закінчуватися поворотними майданчиками з розміром у плані не менше      

12 × 12 м або кільцем з радіусом по осі проїзду не менше 10 м (рис. 4); 

– проїзди розміщують не ближче 5 м від будинків [4]. 

 При проєктуванні 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. 

Для пішохідного руху в кварталі проєктують пішохідні алеї, доріжки 

й стежки. Пішохідні алеї (шириною не менше 1,5 м) зв’язують групи 

житлових будинків з торговельно-транспортним центром кварталу. Частіше 

вони проходять через сад. Іноді по квартальній алеї здійснюється 

транзитний рух (наприклад, зв’язок районного центру з кварталами). 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. 

 

Рисунок 4  – Улаштування роз’їзних, тупикових та  майданчиків  до 
розвороту 

  

 При проєктуванні мережі пішохідних алей і доріжок треба 

забезпечити якомога коротший шлях до основних пунктів тяжіння 

мешканців. 
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Визначення потреби в машино-місцях 

На території житлового кварталу/мікрорайону повинне бути 

забезпечене постійне зберігання усіх автомобілів, які належать мешканцям 

житлового комплексу, тимчасове зберігання автомобілів відвідувачів. 

Кількість місць постійного зберігання легкових автомобілів визначається 

згідно приведених даних таблиці 4.  

Розрахунок місць для зберігання авто залежать від кількості квартир в 

будинку та місця розташування будинку. 

Таблиця 4  -  Потреба в машино-місцях на території   житлового 
кварталу/мікрорайону 

 
№ 
з/п 

Тип житлового будинку і 
квартир 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 

 

 Наприклад для центральної частини міста на однокімнатну квартиру 

виділяється 0,5 місця, на кожну дво- і більше кімнатну по  місцю. В середній 

зоні міста коєфіцієнти 0,5 та 0,8 відповідно. На переферії для кожної 

квартири рахується по 0,5 місця на парковку. При розрахунку площ, 

відведених для постійного чи тимчасового зберігання автомобілів 

враховують, що одне машино-місце складає 25 м2.  

У житлових районах із новою багатоповерховою забудовою 

пріоритетним типом паркінгів для постійного зберігання індивідуальних 

легкових автомобілів є окремо розташовані багатоповерхові наземні (до 
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дев’яти поверхів), підземні (до п’яти поверхів) та комбіновані наземно-

підземні, в тому числі і механізовані паркінги. Допускається влаштування 

паркінгів, 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 5. 

 

Таблиця 5 - Розрахункова кількість машино-місць на автостоянках  
і паркінгах 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 

 
Також нормується відстань від будинку до автостоянки в залежності 

від кількості там автомобілів за рис. 5, таблиця 6.  
 

 
Рисунок 5  – Відстань від житлового будинку до парковки 
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Таблиця 6 -	Відстань від парковки до житлового будинку 

Будівлі, до яких визначається 
відстань 

  

Відстань, м 

Від відкритих стоянок при кількості 
легкових автомобілів 

< 10 11-50 51-100 101-300 > 300 

Житлові будинки, 10 15 25 35 50 

у тому числі торці будинків 
без вікон 

10 10 15 25 35 

Громадські будинки 10 10 15 25 25 

Загальноосвітні школи та 
дитячі дошкільні заклади 

15 25 25 50 - 

У житлових районах 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.  

У житлових районах 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.  

Майданчики для паркування є об’єктами благоустрою і повинні 

відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою 

населених пунктів. 

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. 
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Також враховуємо що не менше 10 % паркомісць повинні бути 

обов'язково передбачені для користування людьми з інвалідністю та іншими 

маломобільними особами: 

– 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, при житлових будинках 

– не далі 100 м; 

– 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 врахуванням мінімально припустимих зазорів 

безпеки 0,5 м) – 2,5 × 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; 

– мінімальна ширина проїздів: із двобічним рухом – 6 м, з 

однобічним рухом – 3,5 м; 

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

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

кимнатну квартиру та 0,5 для однокімнатних квартир розрахунок 

виконується з коефіцієнтом 0,5.  
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Кп = Кодно	кім.кв × 0,5+К2дво	кім.кв × 1,0                    (6)                                                                                                                 

	де	Кп – кількість паркомісць 

							Кодно	кім.кв  – кількість одно кімнатних квартир, 

							К2дво	кім.кв–  кількість дво- та більше кімнатних квартир. 

Для організації готьвих місць  потрібно додати 15 %  від  кількості 

місць для мешканців  та для маломобільних груп населення повинно бути 

зарезервовано 10 % місць від загальної кількості на парковці для мешканців. 

 

8 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Техніко-економічні показники проєкту визначають за закінченим в 

тонких лініях проєктом планування кварталу. Одним з головних показників 

тут є проєктний баланс території. Він складається за тією ж формою, що й 

попередній, але не за нормативними даними, а шляхом безпосереднього 

вимірювання за проєктом планування. Проєктний баланс території кварталу 

не повинен значно відрізнятися від попереднього. У разі значних 

розходжень проєкту планування вносять відповідні виправлення. Зміни 

проєктного балансу спеціально обґрунтовують. Окрім проєктного балансу 

територій кварталу за проєктом повинні бути визначені такі техніко-

економічні показники.  

1. Чисельність населення можно визначити шляхом поквартирного 

розселення, а саме: 

–      1-кімнатна квартира – п+1, де п=1; 

–      2-х кімнатна квартира  – п±1, де п=2;  

– 3-х кімнатна квартира – п±1, де п=3; п – кількість осіб, які 

можуть проживати у квартирі. 

Проєктування житлових будинків ведеться з розрахунку прийнятої  

загальної площі (від 21 м2 ) на одну людину. Виходячи  із цього, кількість 

осіб, які можуть проживати у квартирі (п) розраховується розподілом 

загальної площі квартири на прийняту загальну площу (від 21 м2) на одну 
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людину. У свою чергу: чисельність населення секції розраховується як 

відношення загальної площі секції до прийнятої загальної площі (від 21 м2) 

на одну людину; чисельність населення будинку – чисельність населення 

секції помножити на кількість секцій; чисельність населення 

кварталу/мікрорайону – це чисельність населення в будинку, помножена на 

кількість будинків. 

2. Житлова забезпеченість: житлова забезпеченість секції 

розраховується як відношення загальної площі секції до чисельності 

населення секції; житлова забезпеченість будинку – це відношення 

загальної площі будинку до чисельності населення будинку. 

3. Розраховується житловий фонд і чисельність населення 

кварталу/мікрорайону за наступними показниками: 

Площа забудови: площа забудови секції; площа забудови будинку 

розраховується як добуток площі забудови секції на кількість секцій; площа 

забудови кварталу/мікрорайону розраховується множенням площі забудови 

будинку на кількість будинків. 

Загальна площа: загальна площа типового поверху – це загальна 

площа квартир, що доводяться на одну секцію; 

– загальна площа секції розраховується як добуток загальної 

площі типового поверху на кількість поверхів у секції; 

– загальна площа будинку – це загальна площа секції помножена 

на кількість секцій; 

– загальна площа кварталу/мікрорайону розраховується 

множенням загальної площі будинку на кількість будинків. 

4. Площа кварталу/мікрорайону по балансі території розраховують як 

суму всіх площ елементів території кварталу/мікрорайону. 
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5. Щільність житлового фонду кварталу/мікрорайону (брутто) –                 

м2 заг.пл./га 

6. Щільність житлового фонду (нетто) –   м2заг.пл./га житл.тер. 

7. Щільність населення (брутто)   –        осіб /га 

8. Щільність населення (нетто)     –           осіб/га житл.тер. 

9. Щільність забудови території кварталу/мікрорайону 

розраховується як відношення площі забудови до площі 

кварталу/мікрорайону 

10. Щільність забудови житлової території визначається розподілом 

площі забудои житловими будинками на площу житлової території: 

– загальна площа типового поверху – це загальна площа квартир, 

що доводяться на одну секцію; 

– загальна площа секції розраховується як добуток загальної 

площі типового поверху на кількість поверхів у секції; 

– загальна площа будинку – це загальна площа секції помножена 

на кількість секцій; 

– загальна площа кварталу/мікрорайону розраховується 

множенням загальної площі будинку на кількість будинків. 

11. Залежно від  типів житлових будинків установлюють 

середньозважену поверховість житлового фонду: 

 

де а – загальна сумарна площа по кварталу/мікрорайону в будинках різної 

поверховості, м2 (житловий фонд); 

     а1 – загальна площа в одноповерхових будинках, м2 загальної площі; 

     а2 – загальна площа у двоповерхових будинках, м2 заг. пл.; 

     а3 – загальна площа в триповерхових будинках, м2 заг. пл.; 

     аn – загальна площа в п-поверхових будинках, м2 заг. пл.; 

,
...

32
32

1 п
аааа

АЭ
п

ср

++++
=
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1, 2, 3, – n – кількість поверхів. 

12. Питома вага житлової території розраховується розподілом площі 

житлової території «нетто» на площу території кварталу/мікрорайону 

«брутто». 

13. Ступінь озеленення кварталу/мікрорайону – це відношення площі 

зелених насаджень до території кварталу/мікрорайону. 

14. Питома площа мережі дорожніх покриттів визначається як 

відношення площі асфальтованих покриттів до території 

кварталу/мікрорайону.  

 

БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ КВАРТАЛУ/МІКРОРАЙОНУ 

Результати розподілу території кварталу/мікрорайону по елементах 

(баланс території) зводяться у відповідну таблицю. 

Баланс території є одним з найважливіших економічних показників 

проєкту, що дозволяють оцінювати ступінь раціональності використання 

території. 

Площі елементів територій визначають розподілом питомих розмірів 

елементів житлової території на чисельність (з урахуванням 

середньозваженої поверховості) населення кварталу/мікрорайону.   
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ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ 

 

Прізвище________________________, група__________________________ 

 

1.Квартал/мікрорайон для опрацювання № _____ площею ____________га. 

2. Співвідношення за поверховістю забудови: 

 5- поверхових блок-секцій ________________________ %; 

 9- поверхових блок-секцій ________________________ %; 

 12- поверхових блок-секцій _______________________ %; 

 16- поверхових блок-секцій _______________________ %. 

3. Нормативна житлозабезпеченість на одного мешканця ________м2/особу. 

4. Територія садибних ділянок __________га. 

5. Призначення і характер оточуючих квартал вулиць згідно з проєктом 

планування міста___________________________________ 

_____________________________________________________.  

6. Особливі умови, які треба враховувати при проєктуванні 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________. 

 

Керівник  ______________________ 

 

Дата видачі завдання ___________________ 
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РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

ТА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

 Чисельність населення визначають за формулою: 

= 

 

де   Н – загальна кількість мешканців кварталу/мікрорайону, осіб.; 

     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 кварталу/мікрорайону встановлюють за формулою: 

= 

де  Ж – житловий фонд кварталу/мікрорайону, м2; 

      Н1 – чисельність населення зони багатоповерхової забудови, осіб; 

      sр – нормативна житлозабезпеченість на одного мешканця на 

розрахунковий термін (відповідно до завдання). 

 

ВИБІР ТИПУ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ТА РОЗРАХУНОК 

ОБСЛУГОВУЮЧИХ УСТАНОВ 

Розподіл площі за поверховістю виконується за рівняннями: 

=
 

=
 

=
 

=
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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 (S5), 9 (S9), 12 (S12) та 16 (S16) -поверхових рядових секцій.  

 

 

 

 

 

Розрахунок установ культурно-побутового обслуговування згідно з 
нормативами, наведеними у таблиці 1: 

Кількість міст у  дитячих садках визначають за формулою: 

= 

де  - розрахункова кількість дітей дошкільного віку, осіб; 

      - чисельність населення, осіб; 

      - розрахункова норма на 1 000 мешканців. 

Для данної кількості дітей потрібно___________ кількість  та ємкість 

типових дитячих садків 

Розрахунок розміру ділянки дитячого садка: 

 

де  -  розмір ділянки дитячого садка; 

      -  розрахункова кількість дітей дошкільного віку; 
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     -  розрахункова норма на 1дитину. 

Кількість міст у школах: 

= 

де  - розрахункова кількість дітей шкільного віку, осіб; 

     - чисельність населення, осіб; 

     - розрахункова норма на 1 000 мешканців. 

Для данної кількості дітей потрібно___________кількість  та ємкість шкіл 

Кількість міст у паркінгах: 

= 

де  - розрахункова кількість авто; 

      - чисельність населення, осіб; 

       - розрахункова норма на 1 000 мешканців. 

Розрахунок розміру ділянки паркінга: 

 

де  - розмір ділянки паркінга; 

      - розрахункова кількість авто; 

      - розрахункова норма на 1авто.  

Забезпечення населення установами і підприємствами громадського 

обслуговування мікрорайонного значення у таблиці 1. 
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Таблиця А.1 – Забезпечення населення установами і підприємствами 
громадського обслуговування 

Заклади та підприємства ослуговування Кількісні параметри 
 Загальноосвітні школи: 

– всього (місць) 
– на 1 000 осіб (місць) 

 

Дитячі дошкільні заклади: 
– всього (місць) 
– на 1 000 осіб (місць) 

 

Заклади та підприємства обслуговування повсякденного 
використання, в т.ч.: 
магазини продтоварів: 
– всього торгової площі (тис. м2) 
– на 1 000 осіб (м2) 

 

магазини непрод. товарів: 
– всього торгової площі (тис. м2) 
– на 1 000 осіб (м2) 

 

підприємства громадського харчування: 
– всього (пос. місць) 
– на 1 000 осіб (пос. місць) 

 

підприємства побутового 
обслуговування: 
– всього (роб. місць) 
– на 1 000 осіб (роб. місць) 

 

 
 

СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
 Схему функціонального зонування виконують в масштабі 1:2000. На 

ній умовними позначками зображують такі  зони кварталу: 

– житлова зона, де розташовуються житлові будівлі; 

– зона розміщення магазинів і установ харчування; 

– зона шкіл і дитячих закладів; 

– сад кварталу (за необхідністю); 

– господарська зона. 

Для визначення розмірів кожної зони розраховують попередній 

баланс території кварталу.  
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Таблиця А.2 - Попередній баланс території функціональних   зон 

кварталу 
№ Зони кварталу Розмір ділянки 
з/п  га % м2 на 1особу 
1 Житлова    

2 Ділянки магазинів і установ 
харчування 

   

3 Ділянки дитячих садків і шкіл     

4 Сад кварталу, фізкультурні 
майданчики 

   

5 Господарство    

 УСЬОГО    

 
ДЕТАЛЬНА РОЗРОБКА КВАРТАЛУ 

Аналіз місцеположення кварталу в системі житлового району й 

природні умови… 

   

 

Опис ідеї забудови мікрорайону… 

 

 

 

Вибір типів жилих й громадських будинків… 

 

 

Забудова житлової зони складається з… 

 

  

Основою композиційної ідеї вирішення житлової забудови є… 
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Архітектурно-просторове рішення … 

 

 

Прийняте зонування території… 

 

 

Обслуговуючі установи: 

Школа… 

 

Дитячі садки… 

 

 

Торговельні заклади… 

 

 

Інсоляція квартир та території… 

 

 

 

Аерація (провітрювання) території … 

 

 

Відстань між жилими будинками… 

 

 

Кольорова композиція  кварталу… 
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Аналіз схеми транспортного й пішохідного руху…  

 

 

 

 

Розміщення гаражів, автостоянок… 

 

 

Розміщення споруд інженерного обслуговування кварталу ТРП, ГРП, 

ТП… 

 

 

Таблиця А.3- Баланс території кварталу (мікрорайону) 

№ 
з/п 

Елементи території Площа, 
га 

Площа,      м2 
на  мешканця 

Відсоток 

1 Житлова територія всього,    
 у тому числі:    

 -  під житловими 
будинками    

 - проїзди й ін. асфальтові 
покриття    

 - гостьові стоянки 
автотранспорту    

 
- озеленення із 
майданчиками для 
відпочинку й ігор дітей 

   

2 Території установ 
обслуговування всього,    

 у тому числі:    
 - шкіл    

 - дитячих дошкільних 
закладів    

 - установи й підприємств 
обслуговування    

 УСЬОГО    
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 
Чисельність населення мікрорайону………………………. 

Норма житлової забезпеченості …………………………… 

Житловий фонд…………………...………………………… 

Площа мікрорайону………………………………………… 

Щільність житлового фонду мікрорайону (брутто)..…….. 

Щільність житлового фонду (нетто) ………………………   

Щільність населення (брутто) ……………………………... 

Щільність населення (нетто) ………………………………. 

Щільність забудови території мікрорайону ……………….  

Щільність забудови житлової території ……………….. ….  

Середньозважена поверховість…………………………….. 

Питома вага житлової території……………………………. 

Ступінь озеленення…………………………………………. 

Питома площа мережі дорожніх покриттів……………….. 

осіб 

м2заг.пл./осіб 

м2 заг.пл. 

га 

м2 заг.пл./га 

м2заг.пл./га житл. тер. 

осіб/га 

осіб/га житл.тер. 

% 

% 

поверх 

% 

% 

% 
 

                    ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ 

Курсовий проєкт подають на кафедру у визначений термін 

(відповідно до графіку)  в закінченому вигляді (графічна частина і 

пояснювальна записка). Захист проєкту  проходе відкрито  перед 

студентами курсу та викладачами кафедри. Процес захисту складається з 

доповіді, відповіді на запитання.  

План доповіді:   

– аналіз території згідно з умовами її придатності;   

– розміщення тих чи інших функціональних зон; 

– тип і композиційні прийоми забудови; 

– обсяг житлового будівництва;  

– номенклатура житлових будинків; 
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– об’єкти обслуговування та їхне місце розташування; 

– шляхи пішохідного й транспортного руху; 

– благоустрій території;. 

– техніко-економічні показники. 

                                 

Критерії  оцінювання  курсового проєкту 

1. Облік природно-кліматичних факторів у проєктуванні: 

– врахування придатності території для розміщення елементів; 

– врахування форм рельєфу, напрямку домінуючого вітру; 

– дотримування умов інсоляції. 

2. Композиційно-просторова побудова  житлових комплексів: 

– композиційна ідея забудови мікрорайону; 

– раціональне  й оптимальне рішення планувальної структури  з  

урахуванням сучасних економічних  та санітарно-гігієнічних умов.   

– пішохідні та транспортні зв’язки на території мікрорайону.      

3. Організація системи обслуговування, 

– принцип формування системи обслуговування.  

4. Баланс території мікрорайону: 

– питома вага функціональних зон та їх елементів у загальній площі; 

– питомі показники території на кожного мешканця.     
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Таблиця 4   -  Експлікація будівель і споруд 

№ 
з/п 

Найменування 

П
ов

ер
хо

ві
ст

ь 

Кі
ль

кі
ст

ь  

Площа 
забудови 

Загальна 
площа 

Будівельний 
об’єм 

на
 о

ди
ни

цю
 

ра
зо

м 

на
 о

ди
ни

цю
 

ра
зо

м 

на
 о

ди
ни

цю
 

ра
зо

м 

 А) Житлові будинки (секції) 
1 Житловий будинок 16        
2 Рядова 12        
3 Поворотна 12        
4 Кутова 12        
5 Рядова 9        
6 Поворотна 9        
7 Кутова 9        
8 Рядова 5        
9 Поворотна 5        
10 Кутова 5        

Підсумок 
 Б) Обслуговуючі установи 

11 Школа         
12 Дитячий сад         
13 Торговельний центр         
14 Паркінг         
 В) Інженерно-технічні споруди 

15 Трансформаторна 
підстанція 

        

16 Газорозподільний 
пункт 

        

17 Теплорозподільний 
пункт 

        

 Г) Майданчики 
18 Дитячі         
19 Спортивні         
20 Господарські         
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Виробничо-практичне видання 

 

 

Методичні рекомендації  
до виконання курсового проєкту  

«ПЛАНУВАННЯ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ»    
(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 
192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма 

«Міське будівництво та господарство») 

 

Укладач БЕЗЛЮБЧЕНКО Олена Степанівна 
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