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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. О
 БЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОСІБНИКА З БЛАГОУСТРОЮ
ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ
1.1. Посібник з благоустрою громадських просторів населених пунктів Дружківської міської територіальної громади
(далі Посібник) описує правила розробки проектів комплексного благоустрою територій громадських просторів
населених пунктів Дружківської міської територіальної громади. До складу Дружківської міської територіальної
громади входять: м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка, смт. Райське, смт. Новогригорівка, смт. Новомиколаївка, село Красний Кут, село Кіндратівка, село Осикове, село Куртівка, село Миколайпілля, село Софіївка, село
Торське, село Новопавлівка, село Павлівка, село Петрівка, село Торецьке, село Райське, селище Старорайське та
селище Приют. Центром громади є місто Дружківка. Правила, які описуються у посібнику, стосуються визначення меж відповідних об’єктів благоустрою, а також принципових планувальних та архітектурно-просторових
рішень щодо організації:
–– пішохідної інфраструктури;
–– транспортної інфраструктури;
–– велосипедної інфраструктури;
–– освітлення;
–– озеленення;
–– акустичного та мікрокліматичного комфорту.
1.2. Посібник містить перелік рослин, рекомендованих для висадки відповідно до кліматичних особливостей Дружківки.
1.3. У посібнику описуються правила благоустрою громадських просторів населених пунктів Дружківської МТГ за типами, що були визначені на основі класифікації просторів, розміру, інтенсивності пішохідного та автомобільного
руху тощо. Типологія громадських просторів як об’єктів благоустрою наведена у другій частині посібника благоустрою.
1.4. Посібник містить правила, рекомендації та методології дослідження запиту мешканців громади.
1.5. Посібник благоустрою призначений для використання:
–– органами виконавчої влади, державними і комунальними установами Дружківської громади, до компетенцій
(цілей діяльності) яких відноситься здійснення заходів із благоустрою території (планування, організація та
контроль виконання робіт);
–– особами та організаціями, що здійснюють розробку проєктів благоустрою території та проєктів будівництва;
–– особами та організаціями, що виконують роботи з благоустрою території;
–– власниками (замовниками) об’єктів будівництва при проведенні робіт із благоустрою прилеглих територій.

2. ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Громадський простір – це складова простору в межах населених пунктів громади, яка є відкритою та доступною для всіх її користувачів, що також включає території загального користування, виділені відповідно до містобудівної документації та планів зонування, а також будівлі і споруди, які знаходяться у комунальній власності,
спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою проведення комунікацій, дозвілля,
рекреації, масових заходів тощо. У даному посібнику розглядатимуться такі громадські простори:
–– вулиці;
–– площі;
–– озеленені території;
–– прибудинкові території.
2.2. Проєкт комплексного благоустрою території – це проєктна документація на територію об’єкту будівництва, реконструкції або капітального ремонту, що визначає комплекс заходів, спрямованих на покращення екологічного,
технічного та естетичного стану громадських просторів та передбачає такі види робіт: архітектурно-планувальна
організація території, влаштування тротуарів та майданчиків, озеленення, організація освітлення, розташування
малих архітектурних форм, елементів акустичного та кліматичного комфорту тощо.
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3. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПОСІБНИКА З БЛАГОУСТРОЮ
3.1. Мета посібника – сприяти забезпеченню єдності та комплексності підходів до благоустрою громадських просторів населених пунктів Дружківської міської територіальної громади на основі типології відповідних об’єктів,
а також з урахуванням інтересів мешканців Дружківки, історичних цінностей та кліматичних особливостей населених пунктів громади.
3.2. Задачі посібника:
–– визначити типологію публічних просторів міста Дружківки як об’єктів благоустрою;
–– встановити порядок визначення меж відповідних об’єктів благоустрою;
–– запропонувати набір рішень для застосування при проєктуванні та виконанні робіт із благоустрою громадських просторів.

4. О
 СНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ПРОЄКТІВ КОМПЛЕКСНОГО
БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДЬСЬКИХ ПРОСТОРІВ
4.1. Посібник з благоустрою вимагає при розробці проєктів комплексного благоустрою громадських просторів дотримуватись таких принципів:
–– принцип орієнтації на користувача;
–– принцип цілісності;
–– принцип комплексного підходу.
4.2. Принцип орієнтації на користувача передбачає, що громадські простори існують для задоволення потреб людей.
Відповідно цей принцип вимагає:
–– збір та врахування потреб, інтересів, цінностей та очікувань мешкінців;
–– пріоритетність людини перед автомобілем, тобто громадські простори належать не автомобілю, а людині. І це
своєю чергою вимагає створення комфортної пішохідної і транспортної інфраструктури;
–– інклюзивність публічних просторів передбачає створення умов, в яких усі категорії користувачів, незалежно
від фізичних чи інших особливостей, зможуть користуватися громадськими просторами;
–– сценарії користування простором. Проєкт комплексного благоустрою повинен передбачати план можливих
громадських культурно-розважальних, спортивних та інших заходів
4.3. Принцип цілісності диктує, що під час благоустрою громадських просторів треба враховувати, що простір об’єднує в собі різні функціональні зони. Тому необхідно:
–– всебічно врахувати наявні види використання громадського простору. Ці види використання можуть бути
пов’язані як із транзитними видами переміщення (пішохідними, автомобільними, велосипедними), так і з
перебуванням у просторі з метою спілкування, проведення дозвілля та відпочинку, відвідування об’єктів культурного та побутового обслуговування, громадського харчування, торгівлі, медицини та освіти;
–– прагнути збалансувати різні види використання простору та стимулювати ті з них, що оптимально відповідають потребам користувачів та розкривають своєрідність простору (історичну, функціональну, типологічну).
При цьому особливу увагу треба приділяти підвищенню привабливості пішохідних переміщень та перебування у просторі з метою відпочинку та дозвілля.
4.4. Принцип комплексного підходу передбачає, що окремий об’єкт благоустрою треба розглядати в контексті населеного пункту (міста, села, селеща) та більш широких соціокультурних та економічних процесів, що відбуваються, як у самому просторі, так і за його межами. Зокрема, це передбачає:
–– врахування соціальних, планувальних, архітектурних та історичних особливостей території, де знаходиться
громадський простір. Кожен простір існує в середовищі зі сформованою системою просторових, культурно-соціальних та господарських зв’язків. Розгляд простору в комплексі з оточенням дозволяє більш системно підходити до благоустрою цих територій;
–– пріоритет міждисциплінарного підходу над вузькопрофесійним. До розробки проектних рішень із благоустрою
треба залучати широкий спектр спеціалістів: архітекторів, ландшафтних архітекторів, спеціалістів із міського планування, транспортного розвитку території, інженерів, екологів, істориків, соціологів, економістів тощо.
4.5. На підставі принципу комплексного підходу (пункт 4.4) підготовку заходів з благоустрою треба проводити шляхом послідовної розробки двох проєктних документів (планів), різних за масштабом та ступенем деталізації передбачених проєктних рішень:
–– схема благоустрою території по відношенню до крупних територій благоустрою, переважно районів чи груп
районів, тобто територіально та адміністративно відокремлених одиниць міста, які мають спільну функціонально-планувальну та об’ємно-просторову структуру, включаючи вулично-дорожню мережу;
–– проєкт комплексного благоустрою території по відношенню до окремих громадських просторів.
4.6. Розробка схем благоустрою територій забезпечує перехід від масштабу документів територіального планування
до масштабу окремого об’єкту благоустрою.
4.7. Основною просторовою одиницею при підготовці заходів із благоустрою є ділянка, по відношенню до якої розробляється проєкт комплексного благоустрою. Межі території об’єкта благоустрою, що є предметом розробки
проєкта комплексного благоустрою, встановлюються за принципом єдності містобудівного регулювання та візуально-просторового сприйняття.
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5. П
 ОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ З МЕТОЮ
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ІЗ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЮ
5.1. Межі громадських просторів проходять по червоним лініям та співпадають із межами ділянок. Порядок визначення меж благоустрою громадських просторів залежить від їх видів. Для всіх видів громадських просторів благоустрій повинен забезпечувати візуальну цілісність незалежно від форми власності та виду використання території.
ВУЛИЦІ
Під час визначення меж ділянки благоустрою вулиць рекомендується врахувати всі ділянки, що продивляються з неї. Якщо до
вулиці примикає бульвар, сквер чи мала площа, то їх також рекомендується включати в межі території благоустрою. (мал. 1а)
Якщо ширина проїжджої частини більше 4-х смуг, в межі ділянки благоустрою можно включати тільки одну сторону вулиці.
Межею території благоустрою приймається край проїжджої частини. (мал. 1 б)
Зі сторони точкової та рядкової забудови за межу благоустрою треба приймати лінію забудови (мал. 1 в). Зі сторони периметральної забудови – фасади будівель (мал. 1 г)
Межі территорії благоустрою для сегментів вулиць, що проходять по незабудованим территорім визначаються по червоним
лініям вулиці. При змінах рельєфу межі території благоустрою проходить по краю відкосу: ближній – при уклоні відкосу від
вулиці (мал. 1 ґ); дальній – при уклоні в сторону вулиці. (мал. 1 д)
В місцях примикання площі до вулиці межі території проєктування визначаються, як продовження меж сусідніх сегментів
вулиці. (мал.1 є)
У межі благоустрою не включаються ділянки індивідуальної житлової забудови незалежно від наявності огорожі (мал. 1 ж), а
також ділянки, що знаходяться за огорожею вище за 1.5 метра.
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мал 1 . Визначення меж благоустрою вулиць
Межі ділянки

Озеленені території

Територія благоустрою

Огорожа

Пішохідний шлях

Будинок

Проїжджа частина
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ПЛОЩІ
При визначенні меж території благоустрою площ рекомендується враховувати всі території, що продивляються з неї.
Зі сторони прилеглих вулиць, якщо вони не були благоустроєні та не входять до інших запланованих територій благоустрою,
приймається найближчий край проїжджої частини, якщо її ширина більше 2-х смуг (мал. 2а). Якщо ширина менше, то рекомендується включити в межі благоустрою весь сегмент прилеглої вулиці (мал. 2б). Якщо на прилеглих до площі вулицях
визначені межі території благоустрою і вони не включають у себе площу, то межі території благоустрою площі слід визначати
по межам території благоустрою вулиці.
Зі сторони точкової та рядкової забудови за межу благоустрою треба приймати лінію забудови (мал. 2в). Зі сторони периметральної забудови – фасади будівель (мал. 2г).
У місцях, де до площі примикає озеленена територія, межі території комплексного благоустрою співпадають із межами
ділянки, з огорожею озелененої території вище за 1.5 м або визначаються по межі високостовбурної рослинності (мал. 2ґ).
З меж благоустрою виключаються ділянки індивідуальної житлової забудови незалежно від наявності огорожі, а також ділянки громадсько-ділової зони, що мають огорожу понад 1.5 метри (мал. 2д).

а

б

в

г

ґ

д

мал 2 . Визначення меж благоустрою площ
ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ (ПАРКИ, СКВЕРИ, БУЛЬВАРИ)
Межі благоустрою озеленених територій визначаються на підставі існуючих меж територій загального використання і земельних ділянок (мал. 3а). При цьому в межі можуть входити прилеглі незабудовані території, якщо вони не входять в межі
благоустрою інших просторів, не мають огорожі, більшої за 1.5 м.
Набережні водойм, що повністю потрапляють в межі озелененої території, а також набережні річок, більше 2/3 яких потрапляє в межі озеленених територій або примикає до таких меж, слід включати в межі благоустрою (мал. 3б). Уздовж інших
набережних межі благоустрою приймаються по найближчій до водного об’єкту пішохідній доріжці або по верхній кромці
відкосу (мал. 3в).

а

б

в

мал 3. Визначення меж благоустрою озеленених територій
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ПРИБУДИНКОВІІ ТЕРИТОРІЇ (ДВОРИ)
Межі благоустрою прибудинкових територій слід визначати на підставі існуючих меж територій, визначених у землевпорядній документації та згідно з проєктом розподілу територій мікрорайону (кварталу) за його наявності. На момент прийняття
посібника у Дружківській міській територіальній громаді проєкт розподілу території мікрорайонів відсутній.
В наявних типах забудови, щоб забезпечити цілісність благоустрою та запобігти повторенню функціональних зон та майданчиків для дозвілля і відпочинку на сусідніх територіях, межі благоустрою прибудинкових територій потрібно розглядати
комплексно в межах мікрорайону відповідно до червоних ліній, виключивши території, що були віднесені до територій благоустрою вулиць, площ, озеленених територій, територій об’єктів громадсько-ділової інфраструктури.
Зі сторони житлової забудови межі приймаються по лінії фасаду (мал. 4а).
Зі сторони міжквартальних проїздів по найближчому краю проїзду, за наявності тротуару уздовж проїзду по найближчому
краю тротуару, якщо головний фасад будинку не виходить на проїзд (мал 4б, 4в) .
Якщо будинок виходить головним фасадом на фронт вулиці, межі комплексного благоустрою території слід визначати по
найближчому краю тротуару (мал. 4г).

а

б

в

Г

мал 4. Визначення меж благоустрою прибудинкових територій
Межі ділянки

Озеленені території

Територія благоустрою

Огорожа

Пішохідний шлях

Будинок

Проїжджа частина
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ
ПРОСТОРІВ

Одним із головних етапів благоустрою публічного простору є дослідження потреб користувачів. Це відповідає першому принципу благоустрою – орієнтація на користувача. Для того, щоб простір функціонував і був популярним серед мешканців, він має
відповідати їхнім запитам та інтересам. Дослідження варто проводити на початковому етапі, його задача – допомогти архітекторам та іншим суміжним фахівцям при проектуванні. Також вивчення громадської думки є одним із інструментів залучення
мешканців до процесу благоустрою, що сприятиме підвищенню лояльності останніх до майбутніх змін. Для антропологічного
дослідження публічних просторів рекомендується використовувати такі інструменти:
•
спостереження;
•
опитування та анкетування;
•
фокус-групове та глибинне інтерв’ю.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Спостереження – це інструмент, який передбачає спостереження за поведінкою людей у громадському просторі та фіксацію
результатів у анкеті. Такий спосіб дослідження дозволяє виявити основні групи користувачів, їхню кількість, типи занять у цьому
просторі та часові межі, коли простір користується популярністю, а коли ні, та як його використання змінюється протягом доби.
Завдяки цьому можна визначити відсоткове співвідношення категорій користувачів та сформувати репрезентативну вибірку для
наступних видів досліджень. Також спостереження за специфікою поведінки користувачів дозволяє з’ясувати особливості та
недоліки наявного простору.
Виявлення основних груп користувачів є важливою частиною дослідження. Розробляючи план благоустрою, фахівці повинні насамперед орієнтуватися на вже існуючих користувачів простору, а потім за можливості розширювати функціональне наповнення
для залучення інших груп.
Методологія. Спостереження проводиться тричі на день у різні часові інтервали: вранці, вдень та ввечері протягом однакового
відтинку часу (від 20 хвилин до 1 години), окремо у вихідні та у будні дні.
АНКЕТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ
СПОСТЕРІГАЧ ________________ ДАТА _____________
ЧАС (період)_______________

1

транзит

прослуховування музики

плавання

спортивні ігри

розпивання алкоголю

пробіжка з собакаю

скейтінг, ролінг....

спостереження за виступами

публічні виступи

пікнік/споживання їжі

спостереження за грою

гра в шахи/настільні ігри

дитячі ігри

відпочинок на газоні

тихий відпочинок

з велосипедом

з детячими колясками

з твариною

літні люди (55+)

дорослі (35-54)

підлітки (13-18)

діти (6-12)

Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч Ч
Ч
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж

активність

спирається

Ж

ПОГОДА

поза

сидить

Ч

молодь(19-35)

група

немовля (0-6)

вік та стать

стоїть

ДЕНЬ Пн Вт СР Чт Пт Сб Нд

лежить

ЛОКАЦІЯ ________________

нотатки

2
3
4
5
6
7
8
9
10
сума
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ОПИТУВАННЯ ТА АНКЕТУВАННЯ
Опитування або анкетування – це кількісний метод дослідження, який дозволяє отримати відповіді на конкретні питання: зібрати думки мешканців, побажання, ідеї та зауваження.
Опитування передбачає відповіді на питання в усній формі під час перебування у просторі, який є об’єктом опитування. Такий
спосіб дозволяє зібрати інформацію у безпосередніх користувачів простору. Дізнатися, як часто вони користуються цим простором та з якою метою, що їм подобається, а що ні, що варто змінити, чим вони хотіли би займатись у цьому просторі.
Анкетування – це письмовий спосіб опитування. Може проходити в інтернеті або шляхом розповсюдження анкет. Такий спосіб
дозволяє охопити більш широку аудиторію, зібрати інформацію з небайдужих мешканців, а також із потенційних користувачів
території.
Методологія. Як для опитування, так і для анкетування розробляється окрема анкета з відкритими питаннями щодо громадського простору та питаннями для виявлення соціального портрета респондента.
АНКЕТА ОПИТУВАННЯ
Кожен мешканець Дружківки має можливість взяти участь у комплексному дослідженні громадської думки, висловити своє бачення, озвучити
потреби, звернути увагу на проблеми, що існують у контексті функціонування публічних просторів: парків, скверів, площ тощо.
Анкетування проводиться для визначення запитів та потреби користувачів публічних просторів Дружківки, найбільш і найменш затребуваних
просторів, їхніх недоліків та причин популярності.

Дослідження проводить ......................... в межах проєкту ...................... за підтримки ...............................
Назва локації_________________________________ дата___________ час__________
1. Ваша стать:
Жіноча

Чоловіча

2. Ваш вік:
15-35

36-60

60 +

3. Чим ви займаєтесь?
Безробітний (-на)

Держслужбовець

Домогосподарка

Пенсіонер (-ка)

Підприємець

Студент (-ка)

Працівник (-ця) бюджетної сфери

Робітник (-ця)

Інше ______________

4. Ваша освіта:
Неповна середня (8-9 кл.)

Повна загальна середня (10-11 кл.)

Середня спеціальна (технікум)

Вища (інститут, університет)

5. Як часто ви відвідуєте цей простір?
кожен день

декілька разів на тиждень

декілька разів на рік

в перший раз тут

декілька разів на місяць

6. Яка ціль вашого перебування? (оберіть 1 або деікілька варіанті)
Транзи

Прогулянка, спокійний відпочинок

Живу поруч

Активний відпочинок

Вигул домашніх тварин

нше

7. Як ви оцінюєте якість благоустрою цього простору?
Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

8. Що вас приваблює в цьому просторі?
Природа, озеленення

Можливості для активного відпочинку

Є місця для сидіння

Інше ______________

Можливість для дозвілля дитини

9. Що вам не подобається в цьому просторі?
Вказати, що саме _________________________________________________________
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10. Що би ви покращили в цьому просторі?
Вкажіть, що саме__________________________________________________________
11. Чим бі ви хотіли займатися в цьому просторі?
Вказати, чим саме ________________________________________________________
12. Чи готові ви долучатися до обговорень щодо покращення цього простору?
Так

Ні

Важко сказати

ФОКУС-ГРУПОВЕ ТА ГЛИБИННЕ ІНТЕРВ’Ю
Інтерв’ю – це якісний метод дослідження, який дозволяє отримати від респондентів розгорнуті відповіді на поставлені питання. Під час фокус-групового та глибинного інтерв’ю можна дізнатися про незвичайні або маловідомі факти щодо конкретних
громадських просторів. Також цей механізм дозволяє отримати інформацію від малих груп користувачів: людей з інвалідністю,
спортсменів тощо.
Фокус-групове інтерв’ю – це групове інтерв’ю, організоване у вигляді розмови кількох респондентів (рекомендується 6-12 осіб)
на задану тему. Комунікація відбувається переважно між самими респондентами, а інтерв’юер-модератор лише скеровує розмову в потрібне русло. Як респондентів рекомендується залучати безпосередніх користувачів простору, який потребує благоустрою, у відсотковому співвідношенні згідно з вибіркою. Під час фокус-групового дослідження у респондентів є можливість
обговорити свої ідеї та побажання, почути думку інших користувачів/респондентів, що також може позитивно позначитись на
процесі благоустрою та сприйнятті людьми тих чи інших рішень. Метою даного дослідження є з’ясування напрямків думок кожного з учасників. Рекомендується проводити 3-4 фокус-групи. Практика свідчить, що учасники кожної з них демонструють різне
бачення майбутнього громадського простору.
Методологія. Для проведення фокус-групових та глибинних інтерв’ю модератору потрібно розробити гайд, де будуть зазначені
всі питання, які він бажає поставити респондентам. Слід пам’ятати, що респонденти не будуть готові відразу відповідати на
складні питання, тому потрібно дати їм деякий час, аби познайомитися та поговорити про їхні захоплення. Слід розуміти, що
мета модератора – дати можливість кожному з респондентів висловити власну думку. Тому слідкуйте за процесом, не давайте
учасникам сперечатися, аби фокус-група була інформативною та ефективною. Розмову під час фокус-групи рекомендуємо записувати на диктофон, аби не втратити жодної думки. Але обов’язково попередьте, що ви будете вести запис, який не буде ніде
оприлюднюватися, його буде використано лише для написання аналітичного звіту, де всі дані представлятимуться в узагальненому вигляді.
Глибинне інтерв’ю. Під час такого виду дослідження бесіда відбувається між респондентом та інтерв’юером. Використання
цього методу не є обов’язковим. Для його використання необхідне залучення висококваліфікованих спеціалістів. На глибинні
інтерв’ю слід запрошувати вузькопрофільних фахівців (істориків, краєзнавців, архітекторів) або мешканців, які своєю репутацією
на фокус-групових бесідах можуть вплинути на думку інших респондентів.
Методологія. Особливістю глибинних інтерв’ю є їх тривалість, детальність, нестандартизованість, урахування невербальних сигналів (інтонації, жести, пози), підвищена увага до особистості респондента. Метою подібного інтерв’ю є глибоке розкриття досліджуваного питання, з’ясування деталей, відкриття нового, а не лише оцінка вже відомих фактів. Часом лише у процесі такого
спілкування можна отримати певну інформацію, якою респондент за інших умов не поділиться, а глибинне інтерв’ю може, з одного боку, спровокувати його на відвертість, з іншого – дає можливість поставити перед респондентом певну проблему і досягти
її правильного розуміння. В ідеальному випадку респондентові ставлять питання, які він вже попередньо обдумав і щодо яких
має чітку позицію. В такому разі ефект навіювання мінімальний. А от якщо тема опитування не є для респондента актуальною
і в нього немає готових відповідей, то людина починає роздумувати над питанням на ходу, до того ж, знаходячись під впливом
інших питань інтерв’ю та особистості інтерв’юера. У таких умовах респондент не завжди приходить до тих висновків, які зробив
би сам у результаті довгих роздумів, що й впливає на відповіді.
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ТИПОЛОГІЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ
ЯК ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

Для формування якісного міського середовища, що відповідає сучасним потребам користувачів, необхідні комплексні заходи з
благоустрою відкритих громадських просторів населених пунктів Дружківської міської територіальної громади. Вони повинні враховувати вже сформоване оточення (забудову, функціональне призначення об’єктів, озеленення тощо), прогнозовану інтенсивність використання простору, його розмір. З огляду на ці параметри необхідна чітка класифікація класифікація просторів. Основні
види громадських просторів, що були визначені у Дружківці і потребують комплексного благоустрою – це вулиці, площі, озеленені
території і прибудинкові території.

ВУЛИЦІ
Громадські простори, що являють собою комплексні лінійні об’єкти інфраструктури населених пунктів, обмежені з одного або
двох боків рядами будівель і споруд, а також парканами, косяками, природними і іншими територіями. По центру вулиць (крім
повністю пішохідних) розташовується проїжджа частина, призначена для різних видів транспорту. До вулиць відноситься більшість елементів дорожньої мережі населених пунктів, за винятком дворових і внутрішньоквартальних проїздів, а також відокремлених від забудови швидкісних доріг, мостів.
З точки зору підходів до благоустрою вулиці населених пунктів Дружківської міської територіальної громади можна розділити на
3 типи.
Тип В1 —в улиці з високою пішохідною та транспортною активністю. Частіше це головні вулиці міста, вони є пішохідними та
транспортними артеріями. Фронт таких вулиць насичен об’єктами роздрібної торгівлі, кафе та ресторанів тощо, По таким вулицям проходять маршрути громадського транспорту, вони найчастіше мають 4 полоси автомобільного руху та
достатньо широкі тротуари. Використовуються вулиці типу В1 як для транзиту так і для прогулянок.
Тип В2 — в улиці з низькою пішохідною та високою транспортною активністю. Вони з’єднують між собою райони громади, використовуються найчастіше як транзитні.
Тип В3 — в улиці з низькою пішохідною і транспортною активністю. Більшість таких вулиць розташована у садибній забудові і найчастіше використовується мешканцями прилеглих будівель.

ПЛОЩІ
Площа – відкритий громадський простір для одночасного перебування великої кількості людей. Озеленення території займає не
більше 50% поверхні площі. Периметр площі сформовано об’єктами вулично-дорожньої мережі, будівлями, огорожею, озелененням тощо.
З точки зору підходів до благоустрою площі населених пунктів Дружківської МТГ можна розділити на 3 типи
Тип П1 — м
 іька площа є центром міського життя. Для неї характерна висока концентрація користувачів. На таку площу можуть
виходити фасади будівель з комерційною та освітньою функціями, функцією культурного дозвілля. Зазначені площі використовуються як транзитні простори, місця для проведення свят, ярмарків вихідного дня та інших культурних і освітніх
заходів. Розмір такої площі перевищує 0.7 (0,5) га.
Тип П2 — Н
 евелика площа, розташована в житлових районах міста. Її територію використовують для транзиту, тут можуть розташовуватися зупинки громадського транспорту, виходити фасади будівель із комерційною функцією (кафе, магазини).
Площа може виконувати рекреаційну функцію для мешканців району. Розмір території менше 0.5 (0.7) га.
Тип П3 — Л
 окальна площа, яка розташована в садибній житловій забудові. Її територія використовується як транзитна, також для
дозвілля і відпочинку мешканців прилеглих будинків. Розмір території не перевищує 0.04 га

ОЗЕЛЕНЕНА ТЕРИТОРІЇ
Озеленена територія – відкритий громадський простір, призначений для відпочинку чи транзитного пересування мешканців. Територія простору перевищує 0,1 га, більше 50% поверхні якої заповнено рослинністю (кущі, дерева, газони та клумби).
Тип ОТ1 — міський парк. Озеленена територія площею понад 1 га. Розташована в межах міста, використовується для відпочинку
та дозвілля мешканцями міста. На території парку можуть проводитися міські святкові, культурні, освітні і інші розва-
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жальні заходи. Територія парку оснащена розвинутою дорожньою та пішохідно-стежковою мережею, має різноманітне функційне наповнення.
Тип ОТ2 — природний парк. Озеленена територія площею понад 1 га, розташована в межах громади. Використовуєть для відпочнку та дозвілля мешканців. Територія парку має максимально природній характер. А благоустрій таких тереторій
передбачае мінімальне втручання людини з використанням природних матеріальв і зберіганням існуючої єкостеми.
Тип ОТ3 — сквер. Озеленена територія, площа якої дорівнює 0.1-1 га, розташована у житлових районах міста. Використовується
для відпочинку та дозвілля мешканцями найближчих районів, також територія може використовуватися для транзиту.
На території скверу можуть бути розташовані майданчики для різних видів спорту, розважальні атракціони, павільйони роздрібної торгівлі. Тут можуть проходити невеликі свята чи інші розважальні та освітні заходи.
Тип ОТ4 — Локальний сквер. Невелика озеленена територія площею до 0,5 га, розташована переважно у районах садибної житлової забудови. Використовуєтьця мешканцями сусідніх будинків для відпочинку та дозвілля. На території скверу можуть
бути розташовані місця для відпочинку та майданчики для дозвілля.
Тип ОТ5 — Бульвар. Широка озеленена пішохідна алея, розміщена вздовж головних і другорядних вулиць населених пунктів,
відокремлена з одного чи обох боків проїжджою частиною. На бульвар можуть виходити фасади будівель із комерційною та освітньою функціями, для організації культурного дозвілля. Територія бульварів використовується як транзитна,
також для прогулянок

ПРИБУДИНКОВІ ТЕРИТОРІЇ
Прибудинкова територія – локальний громадський простір, розташований навколо багатоквартирних житлових будівель. Використовується мешканцями одного чи декількох прилеглих будинків для відпочинку, ігор, занять спортом, задоволення соціальних та
побутових потреб. Серед користувачів простору можуть бути мешканці району.
На підходи до благоустрою дворів впливає розташування будівель відносно один одного і відносно вулиць, що обмежують мікрорайон, також поверховість будівель, кількість мешканців (щільність), площа території.
З точки зору підходів до благоустрою прибудинкових територій населених пунктів Дружківської міської територіальної громади
можна розділити на на 3 типи.
Тип ПТ1 - П
 рибудинкові території з великою кількістю мешканців та площею території. Такі території є спільними для декількох
5-ти та/або 9-ти поверхових будинків.
Тип ПТ2 - П
 рибудинкові території з великою чи середню кількістю мешканців та з малою площею території. Вони як правило обслуговують 1 5-ти поверховий будинок.
Тип ПТ3 - П
 рибудинкові території з малою кількістю мешканців та великою площею території. Такі території обслуговують один
або декілька 2-ох та/або 3-ох поверхових будинків.
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ПРИНЦИПОВІ РІШЕННЯ
ПО ТИПАМ ПРОСТОРІВ

ВУЛИЦІ
Тип вулиці В1
Вулиця з високою транспортною та пішохідною активністю в більшості випадків розташовані в центральній частині населеного
пункту. Будівлі, що виходять на ці вулиці, переважно мають активний фронт з об’єктами торгово-побутового обслуговування на
перших поверхах. Такі вулиці формують пішохідно-транспортній каркас міста та поєднують головні об’єкти тяжіння у місті.

Задачі благоустрою
Вулиці цього типу служать основними з’єднувальними артеріями міста, тому особливо потребують формування комфортної системи пішохідних зон, умов для тривалого перебування на відкритому повітрі, організації інфраструктури суспільного транспорту,
достатньої кількості місць для паркування. На вулицях типу В1 важливо реалізувати такі задачі:
Транспорт та зв’язаність
Одна з важливих задач на вулицях типу В1 — організація комфортної пішохідної та автомобільної інфраструктури, інфраструктури громадського транспорту. Облаштування комфортної та зв’язаної системи пішохідних прогулянкових маршрутів, розвиток
велоінфраструктури (створення зв’язаних веломарушрутів, організація велодоріжок та велопарковок). Такі заходи сприятимуть
частковій відмові від особистого автотранспорту на користь пішохідних та велосипедних пересувань.
Ландшафт та екологія
На вулицях типу В1 слід підтримувати та розвивати ландшафтне різноманіття для підвищення мікрокліматичного комфорту та
естетичної привабливості міського середовища. Висадка нових дерев допоможе знизити рівень атмосферного забруднення, створити тінь та захист від вітру. На вулицях типу В1 можуть знаходитися пам’ятники культури чи архітектури, тому догляд за озелененням повинен сприяти збереженню відкритих видів на них.
Інженерна інфраструктура
На вулицях типу В1 важливо створити умови для безпечного та безперешкодного пересування користувачів — для цього потрібно
забезпечити архітектурну доступність протягом маршрутів, якісне освітлення, відведення дощових вод із пішохідної зони в озеленення або зливову каналізацію. Через старі комунікації у місті рекомендується передбачити їх заміну у проєкті комплексного благоустою. В пішохідній зоні рекомендується використовувати мощення гранітною чи бетонною плиткою, оскільки існує можливість
його розібрати (та відновити) при необхідності ремонту чи заміни комунікацій.
Житлова та багатофункціональна забудова
Благоустрій вулиць типу В1 важливий для формування центрів міського життя. На них треба передбачити організацію комфортних
та архітектурно доступних вхідних груп для підвищення доступності (інклюзивності) будинків та споруд. Також слід передбачити
простори для організації сезонних кафе та літніх веранд кафе, аби стимулювати розвиток бізнесу.
Прогулянковий маршрут
На вулицях типу В1, по яким проходять прогулянкові маршрути, що з’єднують різні культурні та дозвіллєві (розважальні) об’єкти,
необхідно підтримувати інтенсивність пішохідного потоку. Облаштування місць короткострокового відпочинку, створення комфортних умов для пересування різних категорій населення (зокрема і маломобільних) протягом усього маршруту, підтримання
кліматичного комфорту, створення маленьких майданчиків для різних видів відпочинку (організація різноманітних функціональних зон/майданчиків) організація майданчиків для сезонних кафе/літніх веранд. Ці заходи сприятимуть активізації вуличного
фронту та підвищать час перебування містян на вулицях.

Тип вулиці В2
Вулиці з низькою пішохідною та високою транспортною активністю. Як правило, це об’їзні вулиці, вони зв’язують різні райони
міста за межами його центру. Вони переважно розташовані у багатоповерховій мікрорайонній забудові, але зустрічаються і в
індивідуальній.

Задачі благоустрою
Вулиці типу В2 - ключові сполучні вулиці міста. Під час їх благоустрою важливо передбачити розвиток автомобільної та велосипедної інфраструктури, інфраструктури громадського транспорту. Також необхідна організація пішохідної інфраструктури. На вулицях
типу В2 важливо реалізувати такі задачі:
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Транспорт та зв’язаність
На вулицях типу В2 важливо забеспечити безперешкод рух власного та громадьського транспорту при цьому створити комфортні
умови для руху пешоходів та велосепедистів. Організація зупинок громадьського транспорту, парковочних кишень, пешохідних
зон та пешохідних переходів - всі ці рішення спрямовані на підвишення комфорту та безпеки під час використання території як
пешоходоми так і автомобілістами.
Ландшафт та екологія
Через високу інтенсивність транспортних потоків на вулицях типу В2 необхідна організація додаткового озеленення – це допоможе зменшити вплив вихлопних газів на довколишнє середовище та сприятиме зниженню шуму. Додаткове озеленення також
підвищить рівень мікрокліматичного комфорту на території та зробить вулиці цього типу більш привабливими для пішоходів та
велосипедистів.
Інженерна інфраструктура
На вулицях типу В2 необхідно створити умови для безпечного та комфортного пересування всіх типів користувачів. Для цього потрібно забезпечити архітектурну доступність протягом маршрутів, якісне освітлення, відведення дощових вод із пішохідної зони
в озеленення або зливову каналізацію. Через старі комунікації у місті рекомендується передбачити їх заміну у проєкті комплексного благоустою. В пішохідній зоні рекомендується використовувати мощення гранітною чи бетонною плиткою, оскільки існує
можливість його розібрати та відновити при необхідності ремонту чи заміни комунікацій.
Житлова та багатофункціональна забудова
Благоустрій вулиць типу В2 в комплексі з благоустроєм інших типів громадських просторів повинен підтримувати наявні центри
міського життя та сприяти створенню нових центрів районного та локального масштабу.

Тип вулиці В3
Вулиці з низькою пішохідною і транспортною активністю. Більшість таких вулиць розташована в індивідуальній житловій забудові.

Задачі благоустрою
Вулиці типу В3 використовуються переважно мешканцями району, в якому вони розташовані. На вулицях цього типу важливо
організувати комфортну пішохідну та транспортну інфраструктуру. Для підвищення безпеки території слід забезпечити достатній
рівень освітлення. На вулицях типу В3 важливо реалізувати такі задачі:
Транспорт та зв’язаність
На вулицях типу В3 пріорітет повинин бути за пешохідом. На таки вулицях доцільно облаштування спільних пішохідно-автомобільних шляхів. Пішохідна зона та проїжджа частина в таких випадках робиться в однуму рівні – це уповільнює рух автотранспорту,
та підвищую безпечність. Також на таких вулицях буде доцільним організація паркувальних кишень для автівок переодичних та
єпезодичних користувачів територією.
Ландшафт та екологія
Для вулиць цього типу характерна велика кількість озеленення, догляд за яким може здійснюватися не тільки силами місцевих
комунальних служб, а й мешканцями – вони можуть доглядати за озелененням в зоні вуличного фронту (створення квітників). Для
підтримання чистоти необхідна організація майданчиків для збору сміття та встановлення урн на шляху пішоходів.
Інженерна інфраструктура
На вулицях типу В3 необхідно створити умови для безпечного та комфортного пересування всіх типів користувачів. Для цього потрібно забезпечити архітектурну доступність протягом маршрутів, якісне освітлення, відведення дощових вод із пішохідної зони
в озеленення або зливову каналізацію. Через старі комунікації у місті рекомендується передбачити їх заміну у проєкті комплексного благоустою. В пішохідній зоні рекомендується використовувати мощення гранітною чи бетонною плиткою, оскільки існує
можливість його розібрати та відновити при необхідності ремонту чи заміни комунікацій.
Житлова та багатофункціональна забудова
На вулицях типу В3 переважно розташована житлова забудова, тому благоустрій цих вулиць повинен бути спрямований насамперед на підвищення комфорту мешканців.

ПЛОЩІ
Тип площі П1
Площі типу П1 можуть бути розташовані в історичній чи мікрорайонній забудові. Вони служать центрами міського життя – для них
характерна висока концентрація користувачів. На такі площі можуть виходити фасади будівель із комерційною, культурно-дозвіллєвою та освітньою функціями. Такі площі використовуються як транзитні простори, місця для зустрічей, майданчики для проведення свят та ярмарків вихідного дня.

Задачі благоустрою
Благоустрій площ цього типу спрямований на формування комфортних умов для транзиту та тривалого прибування з метою відпочинку та дозвілля, а також створення сучасних майданчиків для проведення міських заходів. На площах типу П1 важливо реалізувати такі задачі:
Транспорт та зв’язаність
Для того, щоб площі типу П1 були комфортними та доступними для користувачів, необхідно реалізувати комплекс заходів з оптимізації автомобільної, пішохідної, велосипедної інфраструктури, а також інфраструктури громадського транспорту. Розташу-
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вання біля площ зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів, велопарковок підвищить потік користувачів і зробить
територію більш комфортною для перебування.
Ландшафт та кліматичний комфорт
Висадка дерев, чагарників та інших видів рослин підвищить естетичну привабливість та мікрокліматичний комфорт території.
Збільшення території озеленення сприятливо позначиться на екології міста за рахунок збільшення проникних покриттів. Додаткове озеленення сприятиме зменшенню атмосферного забруднення, підвищенню акустичного комфорту, створить тінь та захистить
від вітрів.
Прогулянкові машрути
Площі типу П1 розташовані у центральній часті міста на прогулянкових маршрутах. Здебільшого поруч із площами цього типу
розташовані об’єкти культурної спадщини, пам’ятники та інші точки тяжіння.Створення багатофункціональних зон у комплексі
з рішеннями з благоустрою місць та майданчиків для відпочинку сприятиме формуванню всесезонної програми подій. Таким
чином площі типу П1 будуть центрами міського життя.
Інженерна інфраструктура
Для безпечного та комфортного пересування всіх типів користувачів потрібно забезпечити архітектурну доступність, якісне освітлення, відведення дощових вод із пішохідної зони в озеленення або зливову каналізацію. Через старі комунікації у місті рекомендується
передбачити їх заміну у проєкті комплексного благоустою. В пішохідній зоні рекомендується використовувати мощення гранітною чи
бетонною плиткою, оскільки існує можливість його розібрати та відновити при необхідності ремонту чи заміни комунікацій.
Житлова та багатофункціональна забудова
При плануванні складу та розташуванні функціональних зон важливо враховувати характер прилеглої забудови та функції перших
поверхів. Якщо до площі примикають будівлі з громадськими функціями на перших поверхах, то тут можливо організувати зону
громадського обслуговування. Важливо розділяти багатофункціональну зону та зону пасивного відпочинку для виключення конфліктів серед різних груп користувачів.

Тип площі Т2
Площі типу П2 можуть бути розташовані в історичній, мікрорайонній та індивідуальній забудові. Основні користувачі таких площ
місцеві жителі. Якщо на перших поверхах розташовані ресторани та кафе, на площі можуть розміщуватися їх літні тераси.

Задачі благоустрою
Благоустрій площ типу П2 створює нові рекреаційні простори для мешканців прилеглої забудови. На площах типу П2 важливо
реалізувати такі задачі:
Транспорт та зв’язаність
Для підвищення доступності площ цього типу необхідна організація комфортних пішохідних переходів та пішохідних зон, в зоні
транзиту облаштування велосипедних парковок. Такі площі слід пов’язувати з навколишньою забудовою шляхом облаштування
проходів, а за наявності активного вуличного фронту - шляхом організації комфортних входів до будівель. Також для підвищення
доступності території можлива організація лінійної парковки для особистого автотранспорту.
Ландшафт та кліматичний комфорт
Висадка дерев, чагарників та інших видів рослин підвищить естетичну привабливість та мікрокліматичний комфорт території.
Збільшення території озеленення сприятливо позначиться на екології міста за рахунок збільшення проникних покриттів. Додаткове озеленення сприятиме зменшенню атмосферного забруднення, підвищенню акустичного комфорту, створить тінь та захистить
від вітрів.
Прогулянкові машрути
У випадках, коли площі розташовані на пішохідних маршрутах, вони можуть служити місцями короткострокового відпочинку.
Інженерна інфраструктура
Для безпечного та комфортного пересування всіх типів користувачів потрібно забезпечити архітектурну доступність, якісне освітлення, відведення дощових вод із пішохідної зони в озеленення або зливову каналізацію. Через старі комунікації у місті рекомендується передбачити їх заміну у проєкті комплексного благоустою. В пішохідній зоні рекомендується використовувати мощення
гранітною чи бетонною плиткою, оскільки існує можливість його розібрати та відновити при необхідності ремонту чи заміни
комунікацій.
Жила та многуфункціональна забудовач
При плануванні складу та розташуванні функціональних зон важливо враховувати характер прилеглої забудови та функції перших
поверхів. Якщо до площі примикають будівлі з громадськими функціями на перших поверхах, то тут можливо організувати зону
громадського обслуговування. Важливо розділяти багатофункціональну зону та зону пасивного відпочинку для виключення конфліктів серед різних груп користувачів.

Тип площі П3
Площі типу П3 найчастіше розташовуються в садибній забудові. Площі цього типу виконують рекреаційну функцію для мешканців
сусідніх будинків.

Задачі благоустрою
Благоустрій площ типу П3 насамперед спрямовано на розвиток системи рекреаційних просторів міста та створення нових місць
відпочинку в індивідуальній забудові. На площах типу П3 важливо реалізувати такі задачі:
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Транспорт та зв’язаність
Для забеспечення доступності простору необхідно оргнізувати пешохідні переходи з протилежної сторони вулиці, облаштувати
пішохідні шляхи, а в зоні транзиту — з влаштуванням велосипедних парковок.Також для підвищення доступності можливо облаштування території паркувальною зоною на декілька машино-місць.
Ландшафт та кліматичний комфорт
Висадка дерев, чагарників та інших видів рослин підвищить естетичну привабливість та мікрокліматичний комфорт території.
Додаткове озеленення сприятиме зменшенню атмосферного забруднення, підвищенню акустичного комфорту, створить тінь та
захистить від вітру. Під час благоустрою площ типу П3 важливо при можливості використовувати проникне мощення.
Прогулянкові машрути
У випадках, коли площі цього типу розташовані на пішохідних маршрутах, вони можуть служити місцями короткострокового відпочинку.
Інженерна інфраструктура
Для безпечного та комфортного пересування всіх типів користувачів потрібно забезпечити архітектурну доступність, якісне освітлення, відведення дощових вод із пішохідної зони в озеленення або зливову каналізацію. Через старі комунікації у місті рекомендується передбачити їх заміну у проєкті комплексного благоустою. В пішохідній зоні рекомендується використовувати мощення
гранітною чи бетонною плиткою, оскільки існує можливість його розібрати та відновити при необхідності ремонту чи заміни
комунікацій.
Житлова та багатофункціональна забудова
Площі типу ПЗ оточені переважно садибною забудовою, тому важливо, щоб відвідувачі площі не створювали дискомфорту мешканцям сусідніх будинків. У складі багатофункціональної зони слід розташовувати тільки місця короткострокового відпочинку.

ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ
Тип озелениної території ОТ1
Озеленені території типу ОТ1 – це міські парки, що межують з районами житлової забудови. Такі парки можуть обслуговувати не
тільки мешканців сусідніх мікрорайонів, але і мешканців громади та гостей міста. Такі парки призначені для повсякденного відпочинку, відпочинку у вихідні та проведення міських заходів. На сьогоднішній день у громаді є тільки одна озеленена територія типу
ОТ1 – Міський парк культури та відпочинку, розташований у м. Дружківка. Але в умовах розвитку міста є потенціал для створення
нових озеленених територій такого масштабу.

Задачі благоустрою
Благоустрій озеленених територій цього типу передбачає функціональне зонування, яке допоможе розподілити потоки користувачів та створить комфортні умови для різних видів дозвілля та проведення заходів. На озеленених територіях типу ОТ1 важливо
реалізувати такі задачі:
Транспорт та зв’язаність
Під час благоустрою необхідно забезпечити безперешкодний доступ на територію для всіх типів користувачів, зокрема і маломобільних груп. Входи до парку повинні бути розташовані поруч із зупинками громадського транспорту та пішохідними переходами. Головний вхід треба розташовувати зі сторони найбільш інтенсивного пішохідного потоку. Поруч зі входом треба організовувати лінійні парковки та зони зупинки таксі.
Ландшафт та кліматичний комфорт
На таких територіях дуже важливий догляд за наявним озелененням і за необхідності оновлення елементів озеленення (висадка дерев, чагарників тощо). Підвищення мікрокліматичного комфорту також можливе за рахунок організації фонтанів та ставів. Виявлення
нових крупних озеленених територій дозволить розширити природний каркас міста і створить додаткові рекреаційні простори для
мешканців. Формування нових озеленених територій також допоможе знизити рівень забрудненості повітря у місті.
Прогулянкові машрути
Озеленені території типу ОТ1 можуть бути частиною прогулянкового маршруту, а також основними точками тяжіння на маршруті,
майданчиками для проведення заходів. Функціональне різноманіття та формування програми подій допоможуть використовувати територію протягом усіх сезонів та залучити нових користувачів.
Інженерна інфраструктура
Озеленені території можуть служити для збору дощових вод. Рекомендується організація дощових садів та біодренажних канав,
які здатні накопичувати та інфільтрувати воду.
Житлова та багатофункціональна забудова
При плануванні складу і розміщення функціональних зон важливо враховувати характер прилеглої забудови . Наприклад, зона
активного відпочинку та багатофункціональна зона повинні бути віддалені від житлової забудови.

Тип озелененої території ОТ2
Озеленені території типу ОТ2 можуть бути розташовані як у межах житлової забудови так і відокремленно від міської, або селищної забудови. Такі території використовуються для відпочинку на природі, екотуризму. На територіях типу ОТ2 максимально
сбережен іх початковий природній стан.
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Задачі благоустрою
Виявлення та благоустрій озеленених територій типу ОТ2 необхідні для підтримання та розширення природного каркасу, для
підвищення якості наявних та створення нових рекреаційних просторів. На озеленених територіях типа ОТ2 важливо реалізувати
такі задачі:
Транспорт та зв’язаність
Озеленені території, якщо вони межують з житловою забудовою необхідно зв’язувати шляхом розміщення головних та другорядних входів. Головний вхід треба розташовувати зі сторони найбільш інтенсивного пішохідного руху. Входи рекомендується
розташовувати поблизу від пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту. Якщо ОТ2 розташовані у віддалених від
населених пунктів куточках громади слід передбачити можливість організації громадського транспорту.
Ландшафт та кліматичний комфорт
На таких територіях важливо доглядати за наявним озелененням, за необхідності оновлювати елементи озеленення (дерева,
чагарники тощо). Висадка різноманітних рослин на території дозволить створити унікальний простір, підвищить візуальну привабливість
Прогулянкові машрути
Озеленені території типу ОТ2 можуть бути частиною прогулянкового маршруту, а також точками тяжіння на цьому маршруті.
Такі території слід включати до екомаршрутів.
Інженерна інфраструктура
Такі території мають максимально природній характер, слід мінімізувати втручання люди для збереження природних ландшафтів
та екосистем. Під час благоустрою слід використовувати природні матеріали та кольори, і не перенасичувати ці території функції.

Тип озелененої території ОТ3
Озеленені території типу ОТ3 можуть бути оточені історичною, мікрорайонною та садибною забудовою. Такі території використовуються для транзитного пересування, короткострокового відпочинку, а також для відпочинку і дозвілля мешканців найближчих
районів у будні та вихідні дні. На таких озеленених територіях можуть відбуватися локальні заходи.

Задачі благоустрою
Виявлення та благоустрій озеленених територій типу ОТ3 необхідні для підтримання та розширення природного каркасу, для
підвищення якості наявних та створення нових рекреаційних просторів, а також для формування нових центрів міського життя. На
озеленених територіях типа ОТ3 важливо реалізувати такі задачі:
Транспорт та зв’язаність
Озеленені території необхідно зв’язувати з навколишньою забудовою, внутрішньоквартальними територіями, а також вулично-дорожною сіткою шляхом розміщення головних та другорядних входів. Головний вхід треба розташовувати зі сторони найбільш інтенсивного пішохідного руху. Входи рекомендується розташовувати поблизу від пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту.
Ландшафт та кліматичний комфорт
На таких територіях важливо доглядати за наявним озелененням, за необхідності оновлювати елементи озеленення (дерева,
чагарники тощо). Висадка різноманітних рослин на території дозволить створити унікальний простір, підвищить візуальну привабливість.
Прогулянкові машрути
Озеленені тереиторії типу ОТ3 можуть бути частиною прогулянкового маршруту, а також точками тяжіння на цьму маршруті. Крім
того, благоустрій тереторій цього типу заповнить нестачу рекреаційних просторів для місцевих мешканців.
Інженерна інфраструктура
Озеленені території можуть служити для збору дощових вод. Рекомендується організація дощових садів та біодренажних канав,
які здатні накопичувати та інфільтрувати воду.
Житлова та багатофункціональна забудова
При плануванні складу і розміщення функціональниз зон важливо враховувати характер прилеглої забудови . Наприклад зона
активного відпочинку та багатофункціональна зона повинні бути віддалені від жилої забудови. Якщо до озелененоної території
примикае забудов з активним вуличним фронтом, рядом з нею можлива організація зони громадьського обслуговування.

Тип озелененої території ОТ4
Озеленені території типу ОТ4 – це локальні сквери, розташовані в історичній, мікрорайонній або індивідуальній забудові. Вони
можуть бути розміщені як на внутрішньоквартальних територіях, так і у відступах забудови від червоної лінії. Території типу ОТ3
розташовані біля громадських будівель, можуть використовуватися для короткострокового відпочинку та транзиту, а в житловій
забудові - для відпочинку мешканців сусідніх будинків.

Задачі благоустрою
Благоустрій озеленених тереторій типу ОТ4 забезпече мешканців віддалених районів міста новими рекреаційними просторами.
На озеленених територіях типа ОТ4 важливо реалізовати наступні задачі:
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Транспорт та зв’язаність
Підвищення доступності скверів та включення їх у систему відкритих громадських просторів можливе шляхом організації пішохідних
шляхів на території, влаштування велосипедних парковок та кишень для лінійної парковки особистого автотранспорту поруч із простором. Рекомендується розташовувати входи на озеленені території типу ОТ4 поруч із пішохідними переходами.
Ландшафт та кліматичний комфорт
На таких територіях важливо доглядати за наявним озелененням, за необхідності оновлювати елементи озеленення (дерева,
чагарники тощо). Висадка різноманітних рослин на території дозволить створити унікальний простір, підвищить візуальну привабливість.
Прогулянкові машрути
Озеленені території типу ОТ4 найчастіше розташовані в житловій забудові та розраховані насамперед для використання цих територій мешканцями сусідніх будинків. Але вони також можуть стати частиною прогулянкових маршрутів і використовуватися
як місця короткострокового відпочинку на маршруті. Створення візуально проникного середовища (обмеження висоти зелених
насаджень) зробить територію більш візуально доступною та привабливою для використання.
Інженерна інфраструктура
Озеленені території можуть служити для збору дощових вод. Рекомендується організація дощових садів та біодренажних канав,
які здатні накопичувати та інфільтрувати воду.
Житлова та багатофункціональна забудова
Озеленені території типу ОТ4 частіше разташовані в жилій забудові тому їх фунціональне наповнення рекомендуеться обмежати
зонами тихого відпочунку щоб не створювати зайвих незручностей мешканцям прилеглих будинків.

Тип озелененої території ОТ5
Озеленені території типу ОТ5 можно вважати лінійним парком. Ці території можуть бути оточені історичною, мікрорайонною та
садибною забудовою. Такі території використовуються для транзитного пересування, короткострокового відпочинку, а також для
відпочинку і дозвілля мешканців найближчих районів у будні та вихідні дні.

Задачі благоустрою
Виявлення та благоустрій озеленених територій типу ОТ5 необхідні для підтримання та розширення природного каркасу, для
підвищення якості наявних та створення нових рекреаційних просторів, а також для формування нових центрів міського життя. На
озеленених територіях типа ОТ5 важливо реалізувати такі задачі:
Транспорт та зв’язаність
Озеленені території необхідно зв’язувати з навколишньою забудовою, внутрішньоквартальний територіями, а також вулично-дорожньою сіткою шляхом розміщення другорядних проходів на територію зі сторони забудови. Проходи повинні розташовуватися
поблизу від пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту
Ландшафт та кліматичний комфорт
На таких територіях важливо доглядати за наявним озелененням, за необхідності оновлювати елементи озеленення (дерева,
чагарники тощо). Висадка різноманітних рослин на території дозволить створити унікальний простір, підвищить візуальну привабливість.
Прогулянкові машрути
Озеленені території типу ОТ5 можуть бути частиною прогулянкового маршруту і поєднувати між собою точки тяжіння на маршруті, а також мати свої точки тяжіння на території. Крім того, благоустрій тереторій цього типу заповнить нестачу рекреаційних
просторів для місцевих мешканців. Території цього типу повинні бути облаштовані місцями короткострокового відпочинку.
Інженерна інфраструктура
Озеленені території можуть служити для збору дощових вод. Рекомендується організація дощових садів та біо дренажних канав,
які здатні накопичувати та інфільтрувати воду.
Житлова та багатофункціональна забудова
При плануванні складу і розміщення функціональних зон важливо враховувати характер прилеглої забудови . Наприклад зона
активного відпочинку та багатофункціональна зона повинні бути віддалені від жилої забудови. Якщо до озелененої території примикає забудов з активним вуличним фронтом, рядом з нею можлива організація зони громадського обслуговування.

ПРИБУДИНКОВІ ТЕРИТОРІЇ
Прибудинкові території типу Д1
Прибудинкові території типу Д1 розташовані в багатоповерховій житловій забудові (5-9 поверхів), обслуговують 2 і більше будинки, відповідно і велику кількість мешканців. Ці території призначені для задоволення повсякденних побутових потреб мешканців,
а також використовуються як рекреаційні зони для повсякденного відпочинку. Прибудинкові території типу Д1 через велику площу і значну кількість користувачів можуть мати цілий спектр функціональних зон.
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Задачі благоустрою
Прибудинкові території цього типу обслуговують забудову з високою щільністю населення. Через це функціональне навантаження на прибудинкові території зазначеного типу значно віще, ніж на інші. Для якісного забезпечення потреб мешканців важливо
реалізувати такі задачі:
Функціональне наповнення
Для задоволення потреби мешканців на території повинні бути зони для паркування автомобілів, майданчики для збору побутових відходів, рекреаційні майданчики для різних вікових категорій та видів відпочинку. Для запобігання конфліктам між мешканцями дитячі майданчики та майданчики для активного відпочинку слід розташовувати в глибині подвір’я.
Ландшафт та кліматичний комфорт
Озеленення території сприятиме підвищенню візуальної привабливості та кліматичного комфорту. Для захисту від сонця та вітру
на прибудинковій території слід висаджувати дерева. Також необхідно розміщувати перголи, навіси, альтанки – вони захищатимуть від сонця та опадів.
Транспорт та зв’язаність
Слід уникати тупиків – пішохідні та транспортні шляхи повинні бути безперервними. На прибудинкових територіях згідно з ПДР
швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год, необхідно провести заходи для виконання цих вимог, встановлення попереджувальних знаків. Будинки слід забезпечити під’їздами та майданчиками посадки-висадки пасажирів.
Інженерна інфраструктура
Для безпечного та комфортного пересування всіх типів користувачів потрібно забезпечити архітектурну доступність, якісне освітлення, відведення дощових вод із пішохідної зони в озеленення або зливову каналізацію. Через старі комунікації у місті рекомендується передбачити їх заміну у проєкті комплексного благоустою.

Прибудинкові території типу Д2
Прибудинкові території типу Д2 розташовані в багатоповерховій житловій забудові, обслуговують один (найчастіше – п’ятиповерховий) будинок. Прибудинкові території зазначеного типу зазвичай значно менші за території типу Д1. Призначення цих територій
– задовольняти повсякденні побутові потреби мешканців, а також виконувати рекреаційні функції.

Задачі благоустрою
Прибудинкові території цього типу служать для обслуговування забудови з середньою щільністю населення та невеликою територією. Через це забезпечити всіма необхідними функціями мешканців однієї території важко і рекомендується функції розподіляти між декількома територіями, які межують між собою. Для якісного забезпечення потреб мешканців важливо реалізувати такі
задачі:
Функціональне наповнення
Для задоволення потреб мешканців на території повинні бути зони для паркування автомобілів, майданчики для збору побутових
відходів, рекреаційні майданчики для різних вікових категорій та видів відпочинку. Через невелику територію та кількість користувачів набір необхідних функцій для обслуговування цих територій може розподілятись на декількох прибудинкових територіях
типу Д2, що межують між собою. Такими можуть бути майданчики для збору побутових відходів, їх можливо робити спільними з
сусідніми прибудинковими територіями. Рекреаційні майданчики з різними функціями слід розташовувати рівномірно на декількох суміжних прибудинкових територіях одного мікрорайону.
Ландшафт та кліматичний комфорт
Озеленення території сприятиме підвищенню візуальної привабливості та кліматичного комфорту. Для захисту від сонця та вітру
на прибудинковій території слід висаджувати дерева. Також необхідно розміщувати перголи, навіси, альтанки – вони захищатимуть від сонця та опадів.
Транспорт та зв’язаність
Слід уникати тупиків – пішохідні та транспортні шляхи повинні бути безперервними. На прибудинкових територіях згідно з ПДР
швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год, необхідно провести заходи для виконання цих вимог, встановлення попереджувальних знаків. Будинки слід забезпечити під’їздами та майданчиками посадки-висадки пасажирів.
Інженерна інфраструктура
Для безпечного та комфортного пересування всіх типів користувачів потрібно забезпечити архітектурну доступність, якісне освітлення, відведення дощових вод із пішохідної зони в озеленення або зливову каналізацію. Через старі комунікації у місті рекомендується передбачити їх заміну у проєкті комплексного благоустою.

Прибудинкові території типу Д3
Прибудинкові території типу Д3 розташовані в малоповерховій житловій забудові. Вони обслуговують один або декілька будинків.
Можуть мати різну територію за площею, але через низьку щільність населення користувачів на таких територіях небагато.

Задачі благоустрою
Призначення цих територій – задовольняти повсякденні побутові потреби мешканців, а також виконувати рекреаційні функції.
Різноманіття функціонального наповнення таких територій залежить від розміру та кількості прилеглих будинків.
Функціональне наповнення
Для задоволення потреб мешканців на території повинні бути зони для паркування автомобілів, майданчики для збору побутових
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відходів, рекреаційні майданчики для різних вікових категорій та видів відпочинку.
Ландшафт та кліматичний комфорт
Озеленення території сприятиме підвищенню візуальної привабливості та кліматичного комфорту. Для захисту від сонця та вітру
на прибудинковій території слід висаджувати дерева. Також необхідно розміщувати перголи, навіси, альтанки – вони захищатимуть від сонця та опадів.
Транспорт та зв’язаність
Слід уникати тупиків – пішохідні та транспортні шляхи повинні бути безперервними. На прибудинкових територіях згідно з ПДР
швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год, необхідно провести заходи для виконання цих вимог, встановлення попереджувальних знаків. Будинки слід забезпечити під’їздами та майданчиками посадки-висадки пасажирів.
Інженерна інфраструктура
Для безпечного та комфортного пересування всіх типів користувачів потрібно забезпечити архітектурну доступність, якісне освітлення, відведення дощових вод із пішохідної зони в озеленення або зливову каналізацію. Через старі комунікації у місті рекомендується передбачити їх заміну у проєкті комплексного благоустою.
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ПРИНЦИПОВІ РІШЕННЯ ПО ЗОНАМ
ТА ЕЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЮ

ПІШОХІДНА ІНФРАСТРУКТУРА
Організація пішохідної інфраструктури визначає вимоги до параметрів пішохідної частини тротуару, а також до елементів, розміщених в пішохідній зоні: вхідних груп, літніх кафе і нестаціонарних торгових об’єктів.
Різні види громадських просторів вимагають різного підходу до організації пішохідної інфраструктури. На вулицях і площах необхідно враховувати напрямок сформованих пішохідних потоків і їх інтенсивність, а на озеленених територіях - ієрархію пішохідних
шляхів. Ширину пішохідної частини тротуару (пішохідних шляхів) слід приймати не менше зазначеної в описі типу суспільного
простору. Зону пішохідного транзиту слід передбачати прямолінійною. Для громадських просторів типів В1 рекомендується по
можливості передбачати збільшену ширину пішохідної частини тротуару. На вулицях типу В3 можлива організація простору спільного використання, зважаючи на низьку інтенсивності пішохідного та автомобільного потоків.
Нормативні документи:
ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Параметри шляхів руху
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідної зони тротуару із зустрічним рухом, м

≥ 1,8

≥2

Ухил пішохідних шляхів уздовж напрямку руху , %

≤ 5 (1:20)

—

Поперчний ухил пішохідних шляхів, %

≤2

—

Довжина маршу пандуса на шляху пішохідного руху, м

≤9

—

Кількість сходинок сходового маршу, шт

≤18

3-12

параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина маршів вхідних сходів, м

≥ 1,35

1,35

Ширина сходинок, м

≥ 0,4

0,4

Висота підйомів сходинок, м

≤ 0,12

0,12

Ширина пандуса, м

1,2

—

Ухил зовнішнього пандуса

≤ 8 (1:12)

—

Висота пандуса без влаштування розворотного майданчику, м

≤0,8

—

Розмір розворотного майданчику пандуса, м

1,5х1,5

—

Розмір вільного від перешкод майданчика перед заїздом на падус, м

1,5х1,5

—

Розмір майданчика перед входом у будівлю, м

—

≥ 1,5х 1,5

Відстань від нижнього рівня навісу до рівня майданчика перед входом, м

≥2,3

—

Параметри об’ектів пешохідної зони
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параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Відстань від нижнього рівня навісу до тераси літнього кафе при організації
настилу, м

≥ 2,1

—

Висота огорожі сходів та пандусів, м

≥ 0,9

Висота поручнів, м

0,9, 0,7

Ширина пандусу літніх терас кафе, м

—

≥1

Висота настилу для літніх тервс кафе (за необхідністю його облаштування), м

≤ 0,2

—

зупиночних павільйонів, м

≥10

—

вікон житлових приміщень, м

≥20

—

стовбурів дерев, м

≥3

—

Відстань від нестаціонарних торговельних об’єктів до:

Рекомендації
––
––
––
––
––
––

мінімальна ширина пішохідної зони - 1,8 м, але в обмежених умовах допускається ширина 1,5 м;
при влаштуванні пішохідної зони шириною більше 2 м у місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальні території необхідно
встановлювати бар’єри, що перешкоджають неорганізованій парковці;
за поздовжнього ухилу пішохідної зони понад 5% потрібно влаштовувати пандуси і сходи на шляхах руху пішоходів;
відстань від меж спортивних майданчиків до вікон житлових будинків слід приймати від 10 до 40 м (в залежності від рівня
шуму на майданчиках);
місця посадки дерев, розміщені в зоні пішохідного транзиту, слід захищати пристовбурними решітками;
при облаштуванні нестаціонарних торгових об’єктів слід враховувати розміщення інженерних мереж і можливості підключення до них. Смуги повинні проектуватися лише для одностороннього руху.
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Організація тротуару

,8
≥1

Пішохідна зона вулиці повинна бути прямолінійною. У ній неприпустимо розміщення об’єктів, що перешкоджають руху пішоходів (вуличних меблів, ґанків тощо). Залежно від типу вулиці пішохідна зона повинна облаштовуватися з дотриманням мінімальної необхідної ширини. Розміщення пішохідної зони залежить від типу вулиці та її зонування.
Пішохідну зону на вулицях в індивідуальній житловій забудові (переважно типу В3) не рекомендується розміщувати впритул до
огорож ділянок.

Тротуар
Тротуар

,8

≥1
,8

≥1

Тротуар

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідної зони тротуару із зустрічним рухом, м

≥ 1,8

≥2

Ухил пішохідних шляхів уздовж напрямку руху , %

≤ 5 (1:20)

—

Поперчний уклон пешохідних шляхів, %

≤2

—

Довжина маршу пандуса на шляху пішохідного руху, м

≤9

—

Кількість сходинок сходового маршу, шт

≤18

3-12

,8

≥1

Рекомендації

––
––
––
––
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на вулицях в індивідуальній житловій забудові між пішохідною зоною і проїжджою частиною слід розташовувати біодренажну канаву - біологічну систему дренування та очищення з болотними рослинами, які активно поглинають воду;
між пішохідною зоною та огорожами приватних ділянок допускається висадження високоствольного озеленення;
в обмежених умовах допускається ширина пішохідної зони 1,5 м;
на вулицях із невисокою інтенсивністю пішохідного та автомобільного потоків допускається організація пішохідної зони з
одного боку.

тротуару

Вхідні групи з підвищенням до 0,15 м
3
1,

Організація вхідних груп повинна забезпечувати доступ до приміщень для всіх груп користувачів.
1,3 Елементи вхідних груп повинні
бути безпечними та зручними для використання. Під час комплексного благоустрою доцільно підвищувати рівень покриття для
влаштування вхідних груп на висоті не більше 0,02 м від рівня пішохідної зони. Вхідні групи в такому випадку влаштовуються
без окремого майданчика, що виступає. Якщо забезпечити перепад висот між пішохідною зоною і рівнем входу менше 0,02 м
неможливо, рекомендується влаштування двостороннього пандуса, що залишає достатньо простору для руху пішоходів.

Зона вуличного
фронту

Зона вуличного
фронту

Пішохідна зона
Пішохідна зона

Технічна зона
тротуару

Технічна зона
тротуару

3
1,

1,3

1,5

5
1,

1,5

Зона вуличного
фронту

Основні параметри
параметр

Пішохідна зона

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Висота входу без пандусу, м

≤ 0,02

—

Розмір вхідного майданчику без пандусу

—

≥ 1,4х1,5

Розмір вхідного майданчику з пандусом

—

≥ 1,5х1,5

≥ 1,2

—

Уклон пандусі вхідної групи, %

≤8 (1:12)

5 (1:20)

Розмір вільного від перешкод майданчика перед заїздом на падус, м

1,5х1,5

—

Технічна зона
тротуару

1,5

Ширина пандусу пандусу вхідної групи, м
5
1,

1,5

Рекомендації
––
––
––
––
––

вхідні групи в будівлі повинні бути добре освітлені і по можливості захищені від опадів за допомогою навісів;
елементи вхідної групи не повинні перекривати декоративні та архітектурні елементи фасаду;
ширина навісу над вхідною групою не повинна перевищувати її ширину більш ніж на 0,5 м;
за наявності історичних козирків їх рекомендується зберігати повністю, включаючи опори. Використовувати опори при
влаштуванні сучасних навісів небажано;
вхідна група повинна бути розташована в межах вуличного фронту.
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Вхідні групи з підвищенням від 0,15 до 0,45 м
Організація вхідних груп повинна забезпечувати доступ до приміщень для всіх груп користувачів. Елементи вхідних груп повинні
бути безпечними і зручними для використання. Організація вхідних груп на висоті від 0,15 до 0,45 м дозволяє влаштовувати сходи і пандуси без поручнів. При цьому пандус і сходи рекомендується розміщувати в межах зони вуличного фронту паралельно
фасаду будівлі, зберігаючи достатній простір для руху пішоходів.

Зона вуличного
фронту
Пішохідна зона

Технічна зона тротуару

1,
35

1,5

5
1,

1,5

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Розмір вхідного майданчика з пандусом

—

≥ 1,5х1,5

Розмір вхідного майданчика з пандусом

≥ 1,2

—

Ухил пандуса вхідної групи, %

≤8 (1:12)

5 (1:20)

Розмір вільного від перешкод майданчика перед заїздом на пандус, м

1,5х1,5

—

Висота колесовідбійника, м

≥ 0,05

≥ 0,07

Ширина вхідних сходів, м

≥ 1,35

1,35

Рекомендації
––
––
––
––
––
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вхідні групи в будівлі повинні бути добре освітлені і по можливості захищені від опадів за допомогою навісів;
елементи вхідної групи не повинні перекривати декоративні та архітектурні елементи фасаду;
ширина навісу над вхідною групою не повинна перевищувати її ширину більш ніж на 0,5 м;
за наявності історичних козирків їх рекомендується зберігати повністю, включаючи опори. Використовувати опори при
влаштуванні сучасних навісів небажано;
вхідна група повинна бути розташована в межах вуличного фронту.

≤8

%

1,5

2
1,

1,5

Вхідні групи з підвищенням понад 0,45 м

При влаштуванні вхідних груп із підйомом більше 0,45 м необхідно облаштовувати сходи і пандуси, обладнані поручнями. За
достатньої ширини зони вуличного фронту сходи можуть бути розміщені перпендикулярно фасаду, пандус – паралельно, ліворуч або праворуч від входу, в залежності від умов території проектування. Якщо вхід до будівлі розташований на висоті 0,8 м і
більше, може знадобитися організація поворотного пандуса.

Зона вуличного
фронту

Зона вуличного
фронту

Пішохідна зона

Пішохідна зона

Технічна зона
тротуару
5
1,

1,5

Технічна зона
тротуару

1,5

,5
≥1

,5
≥1

5
≥1,

5
1,3

5
1,

%
≤8

,5
≥1

2
1,

10
,5
≥1

1,5

5
≥1,

Основні параметри
Зона вуличного

Пішохідна зона

фронту
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

—

≥ 1,5х2

≥ 1,2

—

≤8 (1:12)

5 (1:20)

Висота пандуса без влаштування поворотного майданчика, м

≤0,8

—

Розмір поворотного майданчика
пандуса, м
≥

1,5х1,5

—

Розмір вільного від перешкод майданчика перед заїздом на пандус, м

1,5х1,5

—

Ширина маршів вхідних сходів, м

≥ 1,35

1,35

Ширина сходинок, м

≥ 0,4

0,4

Висота підйомів сходинок, м

≤ 0,12

0,12

Ширина вхідніх сходів, м

≥ 1,35

1,35

Ширина майданчика між сходовими маршами, м

≥ 1,5

—

Висота огорожі сходів та пандусів, м

≥ 0.9

—

Висота поручнів, м

0,9, 0,7

—

Розмір вхідного майданчика з пандусом
Ширина пандуса вхідної групи, м
,5
≥1

,5
≥1

Ухил пандуса вхідної групи, %

Технічна зона
тротуару

5
≥1,

1,5

10

,5
≥1

5
≥1,

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
––

пандуси загальною довжиною 36 м і більше або висотою понад 3 м рекомендується замінювати підйомними пристроями;
сходи і пандуси повинні з обох боків мати поручні, розташовані на висоті 0,9 м та 0,7 м;
вхідні групи в будівлі мають бути добре освітлені і по можливості захищені від опадів за допомогою навісів;
елементи вхідної групи не повинні перекривати декоративні та архітектурні елементи фасаду;
ширина навісу над вхідною групою не повинна перевищувати її ширину більш ніж на 0,5 м;
за наявності історичних козирків їх рекомендується зберігати повністю, включаючи опори. Використовувати опори при
влаштуванні сучасних навісів небажано;
вхідна група повинна бути розташована в межах вуличного фронту.
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Об’єднання вхідних груп з підвищенням на однаковий рівень
У разі, якщо два і більше входів до будівлі знаходяться на відстані 6 м або менше один від одного, вхідна група може бути вирішена у вигляді єдиної тераси. За достатньої ширини пішохідної зони піднесена тераса може використовуватися для розміщення
сезонних кафе, експонування товарів, а виступи такої тераси – як місця для сидіння.
Влаштування пандуса, колесовідбійника і поручнів виконується в залежності від висоти підйому. При висоті до 0,45 м на одному
з торців піднятої тераси необхідне облаштування сходів. Ширина сходів визначається в залежності від ширини тераси, але становить не менше, ніж 1.35 м. При організації тераси висотою більше 0,75 м уздовж усієї довжини фасаду на одному з торців слід
передбачити пандус із розміщенням поворотних майданчиків.
Зона вуличного
фронту
Пішохідна зона

5
1,

35
1,

1,5

5
1,

2
1,

5
1,

1,5
10

Технічна зона тротуару

Основні параметри
параметр
Розмір вхідного майданчика з пандусом
Ширина пандуса вхідної групи, м
Ухил пандуса вхідної групи, %
Висота пандуса без влаштування поворотного майданчика, м

необхідне
значення

рекомендоване
значення

—

≥ 1,5х2

≥ 1,2

—

≤8 (1:12)

5 (1:20)

≤0,8

—

Розмір поворотного майданчика пандуса, м

1,5х1,5

—

Розмір вільного від перешкод майданчика перед заїздом на пандус, м

1,5х1,5

—

Висота колесовідбійника, м

≥ 0,05

≥ 0,07

Ширина маршів вхідних сходів, м

≥ 1,35

1,35

Ширина сходинок, м

≥ 0,4

0,4

Висота підйомів сходинок, м

≤ 0,12

0,12

Кількість сходів сходового маршу, шт

3-18

3-12

Ширина майданчика між сходовими маршами, м

≥ 1,5

—

Висота огорожі сходів та пандусів, м

≥ 0.9

—

Висота поручнів, м
Ширина пішохідної зони, м

0,9, 0,7

—

≥1.8

≥2

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
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за наявності в будинку декількох об’єктів торгово-побутового обслуговування, особливо пунктів громадського харчування,
і за достатньої ширини зони вуличного фронту доцільно облаштовувати місця для сидіння, інтегровані в терасу, і висаджувати високоствольне озеленення для створення тіні;
платформа тераси не повинна розміщуватися перед вікнами житлових приміщень;
вхідні групи в будівлі мають бути добре освітлені і по можливості захищені від опадів за допомогою навісів;
елементи вхідної групи не повинні перекривати декоративні та архітектурні елементи фасаду;
ширина навісу над вхідною групою не повинна перевищувати її ширину більш ніж на 0,5 м. За можливості навіси над вхідними групами об’єднуються (зі збереженням ширини в 0,5 м для крайніх вхідних груп);
при ширині сходового маршу понад 2,5 м необхідно встановлювати розділовий поручень.

Технічна зона
тротуару

Літні терасси кафе

0

3,

Підвищення різноманітності міського простору – одна з головних задач благоустрою. Для залучення пішоходів на центральні
вулиці необхідно підтримувати умови для розвитку торгівлі і послуг на перших поверхах будівель. Одне з таких рішень – забезпечення умов для організації літніх терас кафе.
Тераси можуть розміщуватися в зоні вуличного фронту або буферній зоні озеленення, відокремленої від фасаду будівлі пішохідною зоною тротуару. Залежно від ширини зони вуличного фронту пішохідної зони можливо кілька варіантів організації терас:
–– 1-1,5 м – столики місткістю до 2 посадкових місць із сидіннями, зверненими до пішохідної зони;
–– 1,5-2,5 м – групи столиків місткістю до 4 посадкових місць;
–– більше 2,5 м – обгороджена тераса з настилом і навісом.
8

1,

Пішохідна зона

Зона вуличного
фронту

Зона вуличного
фронту

Технічна зона
тротуару

0
2,
8
1,

0

3,
8

3
2,

1,

Пішохідна зона

Пішохідна зона

Основні параметри

Зона вуличного
фронту

параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідної зони, м

≥1,8

>2

Відстань від нижнього рівня, м

—

> 1,5

Відстань від нижнього рівня навісу до тераси літнього кафе при організації
настилу, м

≥ 2,1

—

Висота настилу для літніх терас кафе (за необхідності його облаштування), м

≤ 0,2

—

Ширина пандуса, м

≥1

—

Нахил пандуса, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

зовнішніх стін технічних споруд, м

≥ 25

—

входу в приміщення, м

—

≥2

краю проїжджої частини, м

—

≥5

краю проїзджої частини, м

—

≥3

зупиночного павільйону, м

—

≥ 10

опор освітлення і доріжних знаків, м

—

≥1

Відстань від меж зони розташування літніх терас кафе до:
0
2,

8
1,

3
2,

Пішохідна зона

Рекомендації
––
––
––
––
––

не допускається розміщення літніх кафе в арках будівель, на газонах (без улаштування технічного настилу), квітниках, дитячих і спортивних майданчиках;
Не допускається влаштування стаціонарних навісів;
для терас шириною до 1,5 м не допускається використання настилів і огороджень, що стоять окемо, навісів і парасольок;
для терас шириною від 1,5 до 2,5 м допускається використання настилів. При організації настилу необхідно передбачати
пандус;
при розробці проектів благоустрою можливе виділення зони розміщення сезонних кафе за допомогою покриттів, що
відрізняються від покриттів пішохідної зони, або незмивної розмітки на тротуарі.

29

Пішохідні шляхи на озеленених територіях
≥1

На озеленених територіях може бути два види пішохідних шляхів: головні і другорядні. Вибір того чи іншого типу шляху визначається інтенсивністю пішохідних потоків.
Головні шляхи з’єднують центральний вхід на озеленену територію з основними об’єктами тяжіння в її межах (майданчиками
активного відпочинку, кафе тощо). Такі шляхи можуть призначатися тільки для пішоходів або поєднуватися з велодоріжками.
Другорядні шляхи з’єднують другорядні входи на озеленену територію з головними шляхами, формуючи додаткові прогулянкові
маршрути. Вони можуть бути організовані як пішохідні або велосипедно-пішохідні.
,8

2

≥3

Пішохідна зона

Пішохідна зона

Пішохідна зона

Велосипедна
доріжка

Буферна зона
3
2–

5
1,
5–
0,

,8

≥1
2
5
1,
5–
0,

≥3

Основні параметри
параметр
Головні шляхи:

необхідне
значення

рекомендоване
значення

≥ 1,8

≥ 2,5

Пішохідна зона

ширина пішохідної зони тротуару із зустрічним рухом, м
ширина велодоріжки з одностороннім рухом, м

≥1,85

1,85-2

≥3

3-4

—

0,5-1

ширина пішохідної доріжки, м

≥1,5

2-3

ширина велосипедно-пішохідної доріжки, м

≥2,5

3-5

стовбура дерева, м

—

1-4

опори освітлення, м

—

0,3

ширина велодоріжки з двостороннім рухом, м

3
2–

ширина буферної смуги, м

Буферна зона

Другорядні шляхи:

5
1,
5–
0,

відстань від велосипедно-пішохідної доріжки до:

––
––
––
––
––
––
––
––
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5
1,
5–
0,

Рекомендації
для облаштування головних пішохідних шляхів слід використовувати тверде покриття. З одного або обох боків головного
шляху передбачаються буферні смуги шириною 0,5-1,5 м зі проникних покриттів для відведення опадів і встановлення
вуличних меблів;
ухил уздовж пішохідних шляхів не повинен перевищувати 5%. У разі перевищення цього значення потрібно облаштовувати
пандуси і сходи;
розмежування велосипедних і пішохідних потоків на головному шляху можливе за рахунок використання розмітки, різних
матеріалів і (або) кольорів покриття, буферної смуги;
за невисокої інтенсивності велосипедних і пішохідних потоків можлива організація головного шляху у вигляді велосипедно-пішохідної доріжки з розділовою буферною смугою шириною 0,5-1,5 м;
при влаштуванні розділової буферної смуги її слід виконувати з проникних матеріалів (гравійного покриття);
другорядні шляхи, організовані як вело-пішохідні, не вимагають відокремлення велосипедних і пішохідних потоків через
низьку інтенсивність руху;
місця для короткочасного відпочинку встановлюються з кроком 100-150 м;
велосипедна інфраструктура позначається згідно з правилами дорожнього руху України.

Головний вхід на озеленену територію
Головний вхід на озеленену територію слід розміщувати зі сторони основного пішохідного потоку. Його рекомендується організовувати на відстані від проїжджої частини та формувати перед входом площу для зустрічей і очікування відвідувачів. На озелененій території поблизу головного входу розміщується зона громадського обслуговування.

≥5

20
10–

0
–3
15

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина, м

—

15-30

Глубина, м

—

10-20

Відстань до зупинок громадського транспорту, м

—

≤200

Ширина головних пішохідних шляхів, м

—

3-5

Ширина головних велосипедно-пішохідних шляхів, м

—

5-7

Ширина буферних смуг головних пішохідних шляхів, м

—

0,5-1,5

Ширина воріт (за наявності), м

—

≥4

Розмір вхідної площі

Рекомендації
––
––
––
––

на площі перед головним входом на озеленену територію розміщуються місця для відпочинку, навігаційні та інформаційні
елементи, можливе встановлення скульптури, знакового об’єкта, декоративного озеленення;
ворота головного входу повинні бути достатньої ширини для проїзду пожежних машин і спецтехніки, яка обслуговує озеленену територію;
рекомендується облаштування пішохідних переходів, а також піднятих ділянок проїжджої частини перед головним входом
для підвищення безпеки та доступності озелененої території;
поблизу від головного входу рекомендується організовувати стоянку таксі і місця з обмеженим часом стоянки для посадки-висадки пасажирів.
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Другорядний вхід на озеленену територію
Другорядні входи організовуються з урахуванням сформованих маршрутів руху через озеленену територію. Перед другорядним
входом необхідно передбачати майданчик, на якому можуть розміщуватися елементи вуличних меблів. У безпосередній близькості від другорядного входу на озеленену територію по можливості слід розміщувати пішохідний перехід.

5–
10

5
7–1

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина, м

—

7-15

Глибина, м

—

5-10

Розмір вхідного майданчика

Рекомендації
––
––
––
––
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на вхідних майданчиках рекомендується встановлення місць для сидіння (одиночних і групових), урн, елементів освітлення
і навігації;
огорожу, живоплоти, що організовуються по периметру озелененої території, рекомендується переривати за 3-6 м до входу.
місця для короткочасного відпочинку встановлюються з кроком 100-150 м;
велосипедна інфраструктура позначається згідно з правилами дорожнього руху України.

Оглядовий майданчик
Оглядові майданчики покликані забезпечити візуальний контакт з озелененою територією і розкрити панорамні види. Такі майданчики виконуються з природних матеріалів. Їх рекомендується розміщувати в місцях підвищення рельєфу, поблизу водних
об’єктів, у місцях розкриття панорам або видів на окремі об’єкти.

1,1

≤8

%

≥1
,5

≥2

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина оглядового майданчика, м

—

>2

Глибина оглядового майданчика, м

—

> 1,5

Висота огорожі, м

—

1,1

Ухил пандусів на шляху пішохідного руху, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

Рекомендації
––
––
––
––
––

з метою безпеки оглядовий майданчик повинен бути оснащений огорожами;
оглядовий майданчик рекомендується розміщувати на відстані від зон активного відпочинку – дитячих і спортивних майданчиків;
оглядовий майданчик повинен бути пов’язаний із пішохідними шляхами озеленених територій або прогулянкових маршрутів;
слід забезпечити комфортний доступ на оглядовий майданчик для всіх груп користувачів. За умови значного перепаду
висот необхідна організація пандуса;
ухил пандуса 8% (1:12) слід використовувати лише в умовах обмеженого простору. В інших випадках необхідно організовувати пандус з ухилом не більше 5%(1:20).
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Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (ТС)
ТС призначені для продажу продуктів харчування, напоїв, преси, квитків тощо. Допускається групувати до п’яти ТС зі збереженням пішохідних шляхів достатньої ширини.
Зона вуличного
фронту

а
4

Технічна зона тротуару

1

1

5

2
6

3

Пішохідна зона

а- відстань приймаєтья згідно з нормами пожарної безпеки

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідної зони, м

≥1,8

>2

глухих фасадів будівель, м

—

≥6

фасадів житлових приміщень із вікнами, м

≥ 20

—

входів до будівлі, м

—

≥5

вентиляційних шахт та інших технічних споруд, м

≥ 25

≥ 50

наземних пішохідних переходів, м

—

≥5

перехресть, м

≥ 10

—

краю проїжджої частини, м

—

≥3

зупиночного павільйону, м

≥5

—

опор освітлення і дорожніх знаків, м

—

≥1

стовбурів дерев, м

≥3

—

зовнішньої межі крони чагарників, м

≥ 1,5

—

Відстань від НОТ до:

Рекомендації
––
––
––
––
––
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на площах, де ширина зони вуличного транзиту становить менше 4 м, ТС слід розміщувати з відступом 3 м від її зовнішнього
краю для організації зони обслуговування покупців і безперешкодного руху пішоходів;
на площах, де ширина зони вуличного транзиту становить 4 м і більше, ТС допускається розміщувати впритул до її зовнішнього краю;
розміщення ТС на озеленених територіях і площах можливе за умови, що площа останніх перевищує 0,5 га. Якщо розмір
площі або озелененої території менше 0,5 га, ТС слід розташовувати уздовж її зовнішніх кордонів;
на озеленених територіях ТС повинні встановлюватися поза транзитними маршрутами, на шляхах із шириною твердого
покриття понад 7 м;
на нерегульованих перехрестях, в місцях примикання другорядних вулиць і внутрішніх проїздів до головних доріг не допускається розташовувати ТС у межах трикутників видимості. ТС слід розміщувати після пішохідного переходу щодо ходу руху
автотранспорту, аби не закривати огляд водію.

Павільйони
Павільйон – це нестаціонарний торговий об’єкт із замкнутим простором, який має торговий зал (зал обслуговування відвідувачів), призначений для обслуговування споживачів. Переміщення такого об’єкта неможливе без демонтажу його конструкцій.
Павільйони підходять для розміщення пунктів громадського харчування, постів охорони, пунктів першої допомоги, інформаційних центрів, пунктів прокату спортивного інвентаря.

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

глухих фасадів будівель, м

—

≥6

фасадів житлових приміщень, м

≥ 20

—

входів до будівлі, м

—

≥5

вентиляційних шахт та інших технічних споруд, м

≥ 25

≥ 50

наземних пішохідних переходів, м

—

≥5

перехресть, м

≥ 10

—

краю проїжджої частини, м

—

≥3

зупиночного павільйону, м

≥5

—

опор освітлення і дорожніх знаків, м

—

≥1

стовбурів дерев, м

≥3

≥5

зовнішньої межі крони чагарників, м

≥ 1,5

—

Відстань від павільйонів до:

Рекомендації
––
––
––
––

на нерегульованих перехрестях, у місцях примикання другорядних і внутрішніх проїздів до доріг не допускається розташовувати павільйони у межах трикутників видимості. Павільйон слід розміщувати після пішохідного переходу щодо ходу руху
автотранспорту, аби не закривати огляд водієві;
На озеленених територіях павільйони повинні встановлюватися поза транзитними маршрутами;
павільйон необхідно обладнати пандусом для забезпечення доступу маломобільним групам населення;
забороняється розміщувати павільйони в арках будівель, квітниках, на дитячих і спортивних майданчиках, вуличних парковках.
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
При організації транспортної інфраструктури необхідно застосовувати планувальні рішення, які не створюють перешкод для руху
пішоходів і можливостей блокування доступу до забудови, мінімізують кількість заторів і ДТП. Для цього слід враховувати інтенсивність використання вулиць та прилеглих територій.
До транспортної інфраструктури належать такі заходи: організація заїздів, парковок, зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів.
В’їзди на внутрішньоквартальні території слід робити піднятими, щоб підкреслити пріоритет пішохідного руху і забезпечити його
безперервність. На під’їзді до ділянок індивідуальної житлової забудови рекомендується організація тротуарних пандусів або
в’їздів на рівні пішохідної зони.
При організації руху на вулицях із високою транспортної активністю рекомендується скоротити кількість паркувальних місць, за
необхідності їх організації – облаштувати зони лінійної парковки замість перпендикулярної і діагональної. Розміщувати паркувальні місця під кутом або перпендикулярно переважно на житлових вулицях із низькою транспортної активністю.
Для підвищення комфорту користувачів і забезпечення оптимальної швидкості переміщення необхідно продумати організацію
зупинкових пунктів і пов’язаних із ними пішохідних переходів. Проектуючи елементи інфраструктури громадського транспорту,
слід враховувати можливі пікові навантаження. Крім того, необхідно приділити увагу розвитку інфраструктури навколо зупинкових пунктів (розміщення велосипедних парковок, інформаційних табло, міських меблів тощо).
Проектування пішохідних переходів і перехресть має бути спрямоване на скорочення кількості конфліктних точок для всіх учасників дорожнього руху, зниження швидкості на поворотах перехресть, а також на вибір оптимального місця розташування пішохідних переходів і відстані між ними. Всі ці фактори сприяють підвищенню безпеки дорожнього руху та виявленню пріоритету
руху пішоходів. Слід забезпечити доступність переходів, зокрема для маломобільних груп користувачів, і хорошу видимість усіх
учасників руху.
Нормативні документи:
ДБН В.2.3-5:2018 «Споруди транспорту. ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ»;
ДБН в.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;
ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»
ДСТУ 2587:2010 Споруди транспорту. Розмітка дорожня
ГБН В.2.3-218-550:2010 ЗУПИНКИ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТУ

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Вулиці загальноміського та районного значення, м

≥3

3

Житлові вулиці та проїзди в 2 смуги, м

≥2,75

2,75

Житлові вулиці та проїзди в 1 смугу, м

≥4

—

при перпендикулярному паркуванні та паркуванні під кутом, м

2,5х5,3

—

при паралельному паркуванні, м

2,5х5,3

2,5х6

для людей з інвалідністью, м

3,5х5,3

3,5х6

Довжина зупинкового майданчика автобуса на відкремлених зупинках, м

≥8

—

Довжина зупинкового майданчика автобуса на суміщених зупинках, м

≥15

—

Ширина смуги автомобільного руху:

Розмір парковочного місця:
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параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина зупинкового майданчика, м

≥3

—

Ширина посадкового майданчика, м

≥1

2

Висота посадкового майданчика, м

0,2

0,15-0,25

Відстань від зупинкового павільону до краю проїжджої частини, м

≥3

—

Відстань зупиночного майданчику від перехрестя, м

≥ 50

—

Відстань між зупинковими пунктами громадського транспорту, м

200-600

—

Ширина пішохідного переходу, м

≥4

—

Ухил бордюрного пандуса, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

Відстань від паралельної парковки до пішохідного переходу, м

≥5

Ширина острівця безпеки, м

≥2

—

Довжина острівця безпеки, м

≥8

—

Крок установки дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

Відстань між пішохідними переходами, м

150-300

—

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

максимальна ширина смуги не повинна перевищувати 3,75 м;
парковки, майданчики посадки-висадки пасажирів слід розташовувати не далі ніж за 100 м від входів до об’єктів торгово-побутового та культурно-розважального обслуговування;
на всіх типах парковки рекомендується облаштування острівців озеленення: на перпендикулярних парковках – не рідше,
ніж через кожні 7 машино-місць, на лінійних парковках і парковках під кутом – не рідше, ніж через кожні 5 машино-місць;
при організації зони парковки слід виділяти не менше ніж 10% місць (але не менше одного місця) для паркування людей з
інвалідністю;
при організації паркувальних місць для людей з інвалідністю необхідно облаштування тротуарного пандуса;
місця для людей з інвалідністю слід передбачати ближче до входів до об’єктів торгово-побутового обслуговування;
довжина зупинкового майданчика визначається відповідно до кількості маршрутів, що одночасно перебувають на зупинці,
та довжини маршрутного транспорту;
посадковий майданчик влаштовують на межі з зупинковим майданчиком, довжина посадкового майданчика дорівнює
довжині зупинкового майданчика;
посадкові майданчики зупинкових пунктів повинні бути доступні для маломобільних
груп населення. За наявності перепадів на шляхах руху вони мають бути облаштовані відповідно до вимог пішохідних зон;
пункти зупинок громадського транспорту рекомендується влаштовувати спільно з пішохідними переходами. Наземні пішохідні переходи розміщуються перед пунктами зупинок автобусів;
на перехрестях і примиканнях доріг на одному рівні зупинки розташовують за ними, на відстані не менше, ніж 50 м до кінця
(до початку) дуги кривої закруглень країв проїзних частин доріг,за їх відсутності – безпосередньо за межею перехрестя;
зупинкові павільйони слід передбачати з навісом і місцями очікування, урною. На зупинковому пункті необхідно розмістити
інформацію про розклад і маршрути руху громадського транспорту;
пішохідні переходи на лінійних фрагментах вулиць і на перехрестях рекомендується виконувати наземними. Влаштування
позавуличних (надземних, підземних) пішохідних переходів допускається тільки за умови дублювання їх наземними;
пішохідні переходи необхідно розташовувати на сформованих шляхах руху, зберігаючи звичні маршрути і підвищуючи пішохідну зв’язність;
пішохідні переходи з обох боків повинні продовжуватися тротуаром;
не допускаються нерегульовані пішохідні переходи без острівців безпеки на вулицях, які мають більше 2 смуг в одному
напрямку. За неможливості влаштування острівців безпеки слід передбачити регульовані пішохідні переходи.
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Підняті в’їзди
Організація піднятих в’їздів на внутрішньоквартальні території дозволяє забезпечувати безперервність і безпеку пішохідного
руху. У місцях перетину в’їздів із пішохідними шляхами пішоходи мають перевагу, оскільки проїзд облаштовується на одному
рівні з тротуаром.

%
10
8-

4

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина проїзду, м

4

—

Ухил пандуса на шляху руху автомобілів, %

—

8-10

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

Рекомендації
––
––
––
––
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покриття проїзду має відрізнятися від того, що використовується в пішохідній зоні;
для запобігання в’їзду автомобілів на тротуар необхідне встановлення дорожніх обмежувачів;
у разі використання для проїзду покриття з набраних елементів необхідне додаткове зміцнення покриття;
укладання штучних елементів виконується перпендикулярно руху автомобілів.

Спільні автомобільно-пішохідні шляхи
Спільні автомобільно-пішохідні шляхи можливо організовувати на вулиці або ділянці площі при обмеженні швидкості руху автомобілів до 20 км/код. Проїжджа частина облаштовується на рівні тротуару для уповільнення руху автомобілів і надання більшої
свободи пересування пішоходам. Ширина суміщеної колії повинна відповідати вимогам пожежної безпеки з урахуванням поверховості сусідніх будівель і становити не менше 4 м. В індивідуальній житловій забудові спільні автомобільно-пішохідні шляхи
організовуються з метою економії простору.

≥4

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина проїзду, м

≥4

—

Поздовжній ухил на шляху спільного руху, %

≤5

—

Поперечний ухил на шляху спільного руху, %

≤2

—

Ширина під’їзду до індивідуальних будинків, м

—

3

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

Рекомендації
––
––
––
––
––

зони, призначені для спільного руху автомобілів та пішоходів, рекомендується візуально відокремити за допомогою покриттів різного кольору і (або) матеріалу, різного способу укладання покриттів з одного матеріалу;
якщо довжина прямої ділянки спільного автомобільно-пішохідного шляху становить більше 150 м, для обмеження швидкості руху автомобілів рекомендується влаштувати елементи зниження швидкості через кожні 100 м;
необхідно передбачати відведення дощових стоків із суміщених автомобільно-пішохідних смуг. Це особливо важливо на
вулицях в індивідуальній житловій забудові;
рух велосипедистів може здійснюватися по проїжджій частині;
при перетині відкритого лотка зливової каналізації або біодренажної канави під’їздом до індивідуальної ділянки слід забезпечити можливість руху стоків, наприклад, за допомогою дренажної труби під проїздом.
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Елемнти зниження швидкості
На ділянках вулиці, де необхідне зниження швидкості руху автомобілів, рекомендується влаштування спеціальних острівців або
виступів тротуару. Зміна траєкторії руху змушує автомобілістів знижувати швидкість і бути уважнішими, що підвищує безпеку
пішоходів і велосипедистів і знижує ризик виникнення ДТП.

Елементи зниження швидкості

3
1%

R≥

6

R≥

6

2,
5
≥5
,5

≥5,5

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Житлові вулиці та проїзди в 2 смуги, м

≥2,75

2,75

Житлові вулиці та проїзди в 1 смугу, м

≥4

—

Висота острівця або виступу щодо проїжджої частини, м

—

0,15-0,25

Радіус повороту, м

≥6

—

Відстань між елементами зниження швидкості, м

—

100-150

Висота висаджених чагарників, м

—

0,5

Ширина смуги автомобільного руху:

Рекомендації
––
––
––
––
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елементи зниження швидкості рекомендується встановлювати на вулицях з одностороннім рухом;
острівці виділяються знаком 4.7 «Об’їзд перешкоди праворуч» з табличкою 8.22.1«Перешкода»;
елементи зниження швидкості слід розміщувати на освітлених ділянках вулиць;
на острівці можливе розміщення озеленення, що не перешкоджає огляду водіїв. Для захисту рослин від пошкоджень рекомендується використовувати огорожі.

Пішохідний перехід з пониженням бортового каменя
Організація пішохідних переходів зі зниженням бортового каменя на лінійних ділянках вулиць доцільна на всіх сформованих напрямках пішохідних потоків при їх перетині з проїжджою частиною. Такі пішохідні переходи влаштовуються на вулицях із різною
кількістю смуг руху, але при 4 смугах і більше перехід доповнюється острівцем безпеки.

Дорожній знак 5.35.1

Технічна зона тротуару

5%

5%

4
1

Розмітка 1.14

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідного переходу, м

≥4

—

Ухил бордюрного пандуса, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

Відстань від паралельної парковки до пішохідного переходу, м

≥5

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

Рекомендації
––
––
––
––
––
––

пішохідні переходи позначаються розміткою 1.14 і знаками 5.35.1 «Пішохідний перехід»;
за високої інтенсивності автомобільного руху можлива організація світлофорного регулювання;
на переході слід забезпечити хороший огляд: на під’їзді до нього не повинно бути зелених насаджень, огорож, рекламних
щитів та інших предметів, що обмежують видимість для пішоходів, велосипедистів і водіїв. Необхідно забезпечити дотримання трикутників видимості;
для запобігання заїзду автомобілів на пішохідну зону можливе встановлення дорожніх обмежувачів;
для забезпечення безбар’єрного руху пішоходів при перепадах висоти необхідно облаштування пандуса;
регульовані пішохідні переходи слід облаштовувати звуковими сигналами переходу проїжджої частини.
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Пішохідний перехід, облаштований острівцем безпеки
Пішохідні переходи з острівцем безпеки облаштовуються на вулицях із двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги
в одному напрямку. Вони роблять перехід зручнішим і безпечнішим для всіх груп користувачів, оскільки дозволяють перетнути
вулицю в два прийоми.
Дорожній знак 4.7
Дорожній знак 5.35.1

Технічна зона тротуару

Розмітка 1.16

5

1.
6
%

6
–1,
1,4
7,
5

5

%
≥4

≥8

Розмітка 1.14

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідного переходу, м

≥4

—

Ухил бордюрного пандуса, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

Відстань від паралельної парковки до пішохідного переходу, м

≥5

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

Ширина острівця безпеки, м

≥ 1,6

≥ 2,5

Довжина острівця безпеки, м

≥8

—

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
––
––
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острівець безпеки може бути влаштований на розділовій смузі або шляхом звуження смуг руху до 2,75 м та вигину осі смуги
руху. У разі вигину осі смуги руху довжина клину повинна бути не менше ніж 40 м;
острівець безпеки позначається знаком 4.7 «Об’їзд перешкоди з правого боку»;
пішохідні переходи позначаються розміткою 1.14 і знаками 5.35.1 «Пішохідний перехід»;
за високої інтенсивності автомобільного руху можлива організація світлофорного регулювання;
регульовані пішохідні переходи необхідно облаштовувати звуковими сигналами переходу проїжджої частини;
для забезпечення безбар’єрного руху пішоходів при перепадах висоти необхідно облаштування пандуса;
на переході слід забезпечити хороший огляд:на під’їзді до нього не повинно бути зелених насаджень, огорож, рекламних
щитів та інших предметів, що обмежують видимість для пішоходів, велосипедистів та водіїв. Необхідно забезпечити дотримання трикутників видимості;
для запобігання заїзду автомобілів на пішохідну зону можливе встановлення дорожніх обмежувачів.

Пішохідний перехід в рівень із тротуаром
Доцільно влаштовувати такі переходи в місцях із високою інтенсивністю пішохідних потоків, якщо в обох напрямках проїжджої
частини проходить не більше двох смуг руху. Піднятий пішохідний перехід дозволяє користувачам перетнути вулицю на одному
рівні з тротуаром, це робить його зручнішим і безпечнішим, особливо для дітей і маломобільних груп населення. Також через
штучні нерівності на шляху руху знижується швидкість автомобільного потоку.
Дорожній знак 5.20
Дорожній знак 1.11
Технічна зона тротуару
Дорожня розмітка 1.22

4

Основні параметри

Розмітка 1.14

параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідного переходу, м

≥4

—

Ухил бордюрного пандуса, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

Відстань від паралельної парковки до пішохідного переходу, м

≥5

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

Ширина острівця безпеки, м

≥2

—

Довжина острівця безпеки, м

≥8

—

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

Рекомендації
––
––
––
––
––

підняті пішохідні переходи позначаються розміткою 1.14 і знаками 5.35.1 «Пішохідний перехід» та розміткою 1.22 і знаком
1.11«Пагорб»;
за високої інтенсивності автомобільного руху можлива організація світлофорного регулювання;
регульовані пішохідні переходи необхідно облаштовувати звуковими сигналами переходу проїжджої частини;
на переході слід забезпечити хороший огляд:на під’їзді до нього не повинно бути зелених насаджень, огорож, рекламних
щитів та інших предметів, що обмежують видимість для пішоходів, велосипедистів та водіїв. Необхідно забезпечити дотримання трикутників видимості;
для запобігання заїзду автомобілів на пішохідну зону можливе встановлення дорожніх обмежувачів.
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Виступи тротуару на пішохідному переході
Організація виступів тротуару на пішохідних переходах рекомендується на вулицях із лінійним паркуванням. Через звуження
проїжджої частини час перетину вулиці пішоходом значно скорочується, при цьому поліпшується видимість для всіх учасників
руху. Штучне звуження проїжджої частини за допомогою виступу тротуару також працює як спосіб уповільнення руху автомобілів. Залежно від організації руху, звуження може бути зроблено з однієї або з двох сторін вулиці.
Технічна зона тротуару
Дорожній знак 5.35.1

≤
5
%

5

4

Розмітка 1.14

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідного переходу, м

≥4

—

Ухил бордюрного пандуса, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

Відстань від парковки до пішохідного переходу, м

≥5

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
––
––
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пішохідні переходи позначаються розміткою 1.14 і знаками 5.35.1 «Пішохідний перехід»;
за високої інтенсивності автомобільного руху можлива організація світлофорного регулювання;
на переході слід забезпечити хороший огляд: на під’їзді до нього не повинно бути зелених насаджень, огорож, рекламних
щитів та інших предметів, що обмежують видимість для пішоходів, велосипедистів та водіїв. Необхідно забезпечити дотримання трикутників видимості;
глибина виступу тротуару приймається рівною ширині паркувальної зони;
для запобігання заїзду автомобілів на пішохідну зону можливе встановлення дорожніх обмежувачів;
для забезпечення безбар’єрного руху пішоходів при перепадах висоти необхідно облаштування пандуса;
регульовані пішохідні переходи необхідно облаштовувати звуковими сигналами переходу проїжджої частини;
як тимчасовий захід, штучні звуження проїжджої частини можуть бути організовані за допомогою нанесення розмітки,
забарвлення проїжджої частини і встановлення обмежувачів паркування.

Пішохідний перехід із відокремленим велосипедним переїздом
Необхідно розділяти потоки користувачів при перетині ними проїжджої частини на вулицях і громадських просторах із високою
інтенсивністю пішохідного та велосипедного руху. Це не тільки дозволяє скоротити кількість конфліктних ситуацій, а й робить
рух більш передбачуваним. Окремо організовуються пішохідний перехід і велопереїзд поруч із ним. При перетині проїжджої
частини по велопереїзду велосипедисту не обов’язково спішуватися. Зниження тротуару виконується єдиним, це менш затратно
при реалізації.
Технічна зона тротуару

Розмітка 1.14
Розмітка 1.15

5

%

5

%

4
1,2

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідного переходу, м

≥4

—

Ширина велосипедного переїзду, м

≥ 1,5

—

Ухил бордюрного пандуса¹, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

Відстань від парковки до пішохідного переходу, м

≥5

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

¹ Ширина велосипедного переїзду приймається не менше ширини велосипедної смуги (велодоріжки).

Рекомендації
––
––
––
––
––
––

пішохідні переходи позначаються розміткою 1.14 і знаками 5.35.1 «Пішохідний перехід». Велосипедний переїзд позначається розміткою 1.15, яка наноситься по траєкторії велосипедної доріжки (велосипедної смуги). Близький край розмітки
1.15 наноситься на відстані 10-20 см від розмітки 1.14;
за високої інтенсивності автомобільного руху можлива організація світлофорного регулювання;
на переході слід забезпечити хороший огляд: на під’їзді до нього не повинно бути зелених насаджень, огорож, рекламних
щитів та інших предметів, що обмежують видимість для пішоходів, велосипедистів та водіїв. Необхідно забезпечити дотримання трикутників видимості;
для запобігання заїзду автомобілів на пішохідну зону можливе встановлення дорожніх обмежувачів;
для забезпечення безбар’єрного руху пішоходів при перепадах висоти необхідно облаштування пандуса;
регульовані пішохідні переходи слід облаштовувати звуковими сигналами переходу проїжджої частини.
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Пішохідний перехід із перетином велосипедної смуги
При перетині пішохідного переходу і велосипедної смуги необхідно переривати буферну зону, що відокремлює велосмугу від
проїжджої частини, на під’їзді до пішохідного переходу і продовжувати її за ним. Якщо пішохідний перехід регулюється світлофором, на велосмузі необхідно позначати стоп-лінію, як на проїжджій частині. З кожного боку пішохідного переходу виконуються
зниження тротуару.
Технічна зона тротуару

5%

5%
4

Розмітка 1.14

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина пішохідного переходу, м

≥4

—

Ширина велосипедного переїзду, м

≥ 1,5

—

Ухил бордюрного пандуса¹, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

Відстань від парковки до пішохідного переходу, м

≥5

Крок встановлення дорожніх обмежувачів, м

—

1,4-1,6

¹ Ширина

велосипедного переїзду приймається не менше ширини велосипедної смуги (велодоріжки).

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
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пішохідні переходи позначаються розміткою 1.14 і знаками 5.35.1 «Пішохідний перехід». Велосипедний переїзд позначається розміткою 1.15, яка наноситься по траєкторії велосипедної доріжки (велосипедної смуги). Найближчий край розмітки 1.15 наноситься на відстані 10-20 см від розмітки 1.14;
за високої інтенсивності автомобільного руху можлива організація світлофорного регулювання;
на переході слід забезпечити хороший огляд:на під’їзді до нього не повинно бути зелених насаджень, огорож, рекламних
щитів та інших предметів, що обмежують видимість для пішоходів, велосипедистів та водіїв. Необхідно забезпечити дотримання трикутників видимості;
для запобігання заїзду автомобілів на пішохідну зону можливе встановлення дорожніх обмежувачів;
для забезпечення безбар’єрного руху пішоходів при перепадах висоти необхідно облаштування пандуса;
регульовані пішохідні переходи слід облаштовувати звуковими сигналами переходу проїжджої частини.

Зупинка в кишені
Облаштування заїзних кишень доцільне на вулицях із високою транспортною активністю та на вулицях з однією смугою руху у
кожному напрямі. Це рішення дозволяє не уповільнювати рух транспорту. Але необхідно пам’ятати про деякі його недоліки:
заїзд та виїзд із кишені – складні для автобуса маневри, які потенційно перешкоджатимуть руху автотранспорту, а автотранспорт, своєю чергою, може створювати перешкоди громадському транспорту.
Дорожній знак 5.41
Посадковий майданчик
Розмітка 1.17

Технічна зона тротуару

0 ,2

2

18

20

3
≥

3

18

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина зупинкового майданчика, м

≥3

—

Довжина зупинкового майданчика, м

≥ 20

—

Довжина ділянки заїзду та виїзду , м

≥18

—

Ширина посадкового майданчика, м

≥1

2

Висота посадкового майданчика, м

0,2

0,15-0,25

Відстань від зупинкового павільйону до краю проїжджої частини, м

≥3

—

Відстань до зупинкового майданчика від перехрестя, м

≥ 50

—

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
––

зупинковий пункт позначається двостороннім знаком 5.41.1 або 5.41.2 «Місце зупинки автобуса», а також розміткою 1.17,
нанесеною вздовж зупинкового майданчика;
посадковий майданчик розміщується на кордоні зупинкового майданчика. Довжина посадкового майданчика приймається
рівною довжині зупинкового майданчика. В межах посадкового майданчика не допускається розміщення малих архітектурних форм та інших об’єктів, за винятком дорожніх знаків і обладнання зупинки громадського транспорту;
посадковий майданчик не повинен мати перепаду рівня покриття щодо прилеглих пішохідних шляхів;
посадкові майданчики мають бути доступними для маломобільних груп населення. За наявності перепадів на шляхах руху
вони повинні бути облаштовані відповідно до вимог пішохідних зон;
зупинковий павільйон слід передбачати з навісом і місцями очікування, урною. На павільйоні або інформаційному стенді
необхідно розмістити інформацію про розклад і маршрути руху громадського транспорту, загальну схему маршрутів, табличку з назвою зупинкового пункту;
зупинки громадського транспорту влаштовуються спільно з пішохідними переходами;
пасажири громадського транспорту мають перевагу перед автомобілістами, а якщо облаштування заїзної кишені вимагає
організації зупинкового пункту в незручному для користувачів місці, слід застосовувати інші рішення.
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Зупинка без кишені або з антикишенею
Рішення щодо організації зупинок без заїзної кишені має прийматися з урахуванням інтенсивності руху наземного громадського
транспорту і не провокувати утворення заторів на дорозі. Улаштування зупинок без заїзної кишені скорочує час, що витрачається
автобусом на заїзні і виїзні маневри. Такі зупинки рекомендується облаштовувати на вулицях із двома і більше смугами руху в
одному напрямку.
На вулицях з організує паркуванням уздовж вулично-дорожньої мережі рекомендується облаштування зупинкових антикарманів. Для пасажирів такий варіант є оптимальним під час посадки-висадки, оскільки скорочується час на маневрування при
заїзді і виїзді на зупинковий пункт. Дане рішення має застосовуватися на вулицях, де зупинка громадського транспорту на смузі
не призведе до утворення заторів.

Посадковий майданчик

Дорожній знак 5.41

0 ,2

2

15)

(≥
≥8

3

Розмітка 1.17

Дорожній знак 5.41
Технічна зона тротуару

0 ,15

2,

5
3,

5

2

15
15)
81(5≥)
≥
≥
(
≥8

Посадковий майданчик
Розмітка 1.17
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Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Довжина зупинкового майданчика автобуса на відокремлених зупинках, м

≥8

—

Довжина зупинкового майданчика автобуса на сумісних зупинках, м

≥15

—

Ширина зупинкового майданчика, м

≥3

—

Ширина посадкового майданчика, м

≥1

2

Висота посадкового майданчика, м

0,2

0,15-0,25

Відстань від зупинкового павільйону до краю проїжджої частини, м

≥3

—

Відстань до зупинкового майданчика від перехрестя, м

≥ 50

—

Відстань від пішохідного переходу до зупинкового майданчика, м

—

≥5

Відстань від зони паркування до зупинки громадського транспорту, м

—

≥ 15

Рекомендації
––
––
––
––
––
––

зупинковий пункт позначається двостороннім знаком 5.41.1 або 5.41.2 «Місце зупинки автобуса»,а також розміткою 1.17,
нанесеною вздовж зупинкового майданчика;
посадковий майданчик розміщується на кордоні зупинкового майданчика. Довжина посадкового майданчика приймається рівною довжині зупинкового майданчика. В межах посадкового майданчика не допускається розміщення малих архітектурних форм та інших об’єктів, за винятком дорожніх знаків і обладнання зупинки громадського транспорту;
посадковий майданчик не повинен мати перепаду рівня покриття щодо прилеглих пішохідних шляхів;
посадкові майданчики зупинкових пунктів повинні бути доступні для маломобільних груп населення. За наявності перепадів на шляхах руху вони мають бути облаштовані відповідно до вимог пішохідних зон;
зупинковий павільйон слід передбачати з навісом і місцями очікування, урною. На павільйоні або інформаційному стенді
необхідно розмістити інформацію про розклад і маршрути руху громадського транспорту, загальну схему маршрутів, табличку з назвою зупинкового пункту;
пункти зупинок громадського транспорту рекомендується влаштовувати спільно з пішохідними переходами.
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Зупинка на перегоні уздовж велодоріжки
Під час організації на вулиці велосипедної (одно-, двосторонньої) доріжки і руху громадського транспорту пасажири, які очікують автобус, і велосипедисти можуть бути перешкодою один для одного. За умови достатнього вільного простору велодоріжку
слід скеровувати в об’їзд зупинкового павільйону. Якщо велодоріжка була влаштована нижче рівня пішохідної зони тротуару, в
місці перетину з пішохідними підходами її рекомендується облаштовувати на одному рівні з пішохідною зоною. В цьому випадку до і після повороту велодоріжки за зупинковий павільйон влаштовуються пандуси

Посадковий майданчик

Дорожній знак 5.41

Технічна зона тротуару

2

0,

5

15)

(≥
≥8

≥3

Розмітка 1.17

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина зупинкового майданчика, м

≥3

—

Довжина зупинкового майданчика на відокремлених зупинках, м

≥8

—

Довжина зупинкового майданчика на сумісних зупинках, м

≥15

—

Ширина посадкового майданчика, м

≥1

2

Висота посадкового майданчика, м

0,2

0,15-0,25

Відстань від велосипедної доріжки до зупинкового павільйону, м

≥ 0,5

≥ 1,5

Відстань від зупинкового павільйону до краю проїжджої частини, м

≥3

—

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
––
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зупинний пункт позначається двостороннім знаком 5.41.1 або 5.41.2 «Місце зупинки автобуса», а також розміткою 1.17,
нанесеною вздовж зупинкового майданчика;
вимоги щодо організації велодоріжки див. с. 56-60;
посадковий майданчик розміщується на кордоні зупинкового майданчика. Довжина посадкового майданчика приймається
рівною довжині зупинкового майданчика. В межах посадкового майданчика не допускається розміщення малих архітектурних форм та інших об’єктів, за винятком дорожніх знаків і обладнання зупинки громадського транспорту;
посадковий майданчик не повинен мати перепаду рівня покриття відносно прилеглих пішохідних шляхів;
посадкові майданчики мають бути доступними для маломобільних груп населення. За наявності перепадів на шляхах руху
вони повинні бути облаштовані відповідно до вимог пішохідних зон;
зупинковий павільйон слід передбачати з навісом, місцями очікування, урною. На павільйоні або інформаційному стенді
необхідно розмістити інформацію про розклад і маршрути руху громадського транспорту, загальну схему маршрутів, табличку з назвою зупинкового пункту;
зупинки громадського транспорту влаштовуються спільно з пішохідними переходами.

Зупинка на перегоні уздовж велосмуги
Коли велосипедна смуга організована на рівні проїжджої частини, уздовж смуги, по якій передбачається рух громадського транспорту, громадський транспорт і велосипедисти можуть бути перешкодою один для одного. В такому разі велосипедну смугу
перед зупинкою рекомендується переривати засобами розмітки і продовжувати за зупинним пунктом. При цьому громадський
транспорт має пріоритет перед велосипедистами. Розрив смуги перед пунктами зупинок із заїзними кишенями здійснюється
подібним чином, пріоритет також зберігається за громадським транспортом.
Посадковий майданчик

Дорожній розмежувач

0 ,2

2

15
20

15)

(≥
≥8
≥3

Розмітка 1.17

15
20

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина зупинкового майданчика, м

≥3

—

Довжина зупинкового майданчика на відокремлених зупинках, м

≥8

—

Довжина зупинкового майданчика автобуса на сумісних зупинках, м

≥15

—

Ширина посадкового майданчика, м

≥1

2

Висота посадкового майданчика, м

0,2

0,15-0,25

Відстань від зупинкового павільйону до краю проїжджої частини, м

≥3

—

Відстань розміщення дорожніх розмежувачів велосмуги і автомобільного
руху до та після зупинкового майданчика, м

—

20

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
––

зупинний пункт позначається двостороннім знаком 5.41.1 або 5.41.2 «Місце зупинки автобуса», а також розміткою 1.17,
нанесеною вздовж зупинкового майданчика;
вимоги щодо організації велодоріжки див. с. 56-60;
посадковий майданчик розміщується на кордоні зупинкового майданчика. Довжина посадкового майданчика приймається
рівною довжині зупинкового майданчика. В межах посадкового майданчика не допускається розміщення малих архітектурних форм та інших об’єктів, за винятком дорожніх знаків і обладнання зупинки громадського транспорту;
посадковий майданчик не повинен мати перепаду рівня покриття відносно прилеглих пішохідних шляхів;
посадкові майданчики мають бути доступними для маломобільних груп населення. За наявності перепадів на шляхах руху
вони повинні бути облаштовані відповідно до вимог пішохідних зон;
зупинковий павільйон слід передбачати з навісом, місцями очікування, урною. На павільйоні або інформаційному стенді
необхідно розмістити інформацію про розклад і маршрути руху громадського транспорту, загальну схему маршрутів, табличку з назвою зупинкового пункту;
зупинки громадського транспорту влаштовуються спільно з пішохідними переходами.
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Паралельне паркування
На вулицях із невеликою шириною профілю можлива організація паралельних парковок. Така організація паркувальних місць
дозволяє водіям здійснювати найменшу кількість маневрів при паркуванні, тому паралельні парковки рекомендується облаштовувати також на вулицях з активним транспортним рухом для зниження кількості конфліктних ситуацій на дорозі.

Бордюрний пандус

3,
5

2,
5

1,2
5,3
6

Технічна зона тротуару
Технічна зона тротуару

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Розмір паркувального місця, м

2,5х5,3

2,5х5,5

Розмір паркувального місця для людей з інвалідністю, м

3,5х5,3

3,5х6

Ширина проїжджої частини уздовж зони паркування, м

—

≥3

Число паркувальних місць у групі при розміщенні в зоні озеленення, шт

—

≤3

Ширина майданчика підйому на тротуар із паркувального місця для людей
з інвалідністю, м

—

1,2

Ухил бордюрного пандуса, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

входів до об’єктів торговельно-побутового обслуговування, м

≤ 50

—

входів до житлових будинків, м

≤ 50

—

Відстань від паркувальних місць для людей з інвалідністю до :

Рекомендації
––
––
––
––
––
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заходом для запобігання паркуванню на тротуарі в його технічній зоні може бути встановлення дорожніх обмежувачів;
під час організації парковки в зоні озеленення рекомендується висаджувати великомірні дерева і чагарники, які не обмежуватимуть видимість проїжджої частини;
покриття паркувальних місць, яке відрізняється від матеріалу основного дорожнього покриття, служить додатковим заходом для зниження швидкості транспортного потоку. Зниженню швидкості потоку також сприяє влаштування паркувальних
місць на 0,05 м вище рівня проїжджої частини;
паркувальні місця для людей з інвалідністю слід розміщувати поблизу входів до об’єктів торгово-побутового обслуговування. Кількість таких місць повинна бути більше 10% від загальної кількості, але не менше 1 місця;
влаштовуючи паркувальні місця для транспортних засобів людей з інвалідністю, необхідно облаштувати бордюрний пандус. Можлива організація спільного майданчика підйому на тротуар для двох сусідніх паркувальних місць.

5,

5

≥3

,5

Паркування під кутом 45°

2,5

5,3

Цей тип організації парковки ефективний з точки зору місткості і простоти маневрів для водіїв, створює достатньо місця для
посадки-висадки пасажирів. Парковка під кутом 45° не підходить для вулиць з інтенсивним транспортним потоком, оскільки
припарковані таким чином автомобілі можуть ускладнювати рух на прилеглих автосмугах.

Теехнічна зона тротуару

1,2

5,

5
≥3
,5

5,3

2,5

5,3

3,5

,5

≥3

Теехнічна зона
тротуару

Бордюрний пандус

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Розмір паркувального місця,
1,2 м

2,5х5,3

2,5х5,5

3,5х5,3

—

—

≥ 3,5

Число паркувальних місць у групі при розміщенні в зоні озеленення, шт

—

≤4

Ширина майданчика підйому на тротуар з паркувального місця для людей
з інвалідністю, м

—

1,2

Ухил бордюрного пандуса, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

входів до об’єктів торговельно-побутового обслуговування, м

≤ 50

—

входів до житлових будинків, м

≤ 50

—

Розмір паркувального місця для людей з інвалідністю, м
5,3

,5

3,5

Ширина проїжджої частини уздовж паркувальної зони, м

≥3

Відстань від
паркувальних
місць для людей з інвалідністю до:
Теехнічна
зона
тротуару

Бордюрний пандус

Рекомендації
––
––
––
––
––

заходом для запобігання паркуванню на тротуарі в його технічній зоні може бути встановлення дорожніх обмежувачів;
під час організації парковки в зоні озеленення рекомендується висаджувати великомірні дерева і чагарники, які не обмежуватимуть видимість проїжджої частини;
покриття паркувальних місць, яке відрізняється від матеріалу основного дорожнього покриття, служить додатковим заходом для зниження швидкості транспортного потоку. Зниженню швидкості потоку також сприяє влашування паркувальних
місць на 0,05 м вище рівня проїжджої частини;
паркувальні місця для людей з інвалідністю слід розміщувати поблизу входів до об’єктів торгово-побутового обслуговування. Кількість таких місць повинна бути більше 10% від загальної кількості, але не менше 1 місця;
влаштовуючи паркувальні місця для транспортних засобів людей з інвалідністю, необхідно облаштувати бордюрний пандус. Можлива організація спільного майданчика підйому на тротуар для двох сусідніх паркувальних місць.
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Перепендикулярне паркування (під кутом 900)
Парковка під кутом 90° організовується в разі необхідності розмістити максимально
можливу кількість паркувальних місць з
5,
3
умовою достатньої ширини профілю вулиці. Такий вид парковок слід розміщувати
на внутрішньоквартальних територіях або
2,5
місцевих проїздах із низькою інтенсивністю руху транспорту, оскільки маневри автомобілістів
можуть створювати конфліктні
6
ситуації на проїжджій частині.

Бордюрний пандус
Технічна зона тротуару
Технічна зона тротуару

1,2
3,5

5,

3

5,

3
2,5

6

6

Технічна зона
тротуару

Бордюрний пандус

у

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Розмір паркувального місця, м

2,5х5,3

—

Розмір паркувального місця для людей з інвалідністью, м

3,5х5,3

—

Ширина проізджої частини уздовж парковочноф зони, м

—

≥6

Число паркувальних місць в групі при розміщенні в зоні озеленення, шт

—

≤5

Ширина майданчики під’йому на тротуар з паркувального місця для людей
1,2
з інвалідністью, м

—

1,2

Ухил бордюрного пандусу, %

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

входів у об’єкти тоговельно-побутового обслуговування, м

≤ 50

—

входів узона
житлові будинки, м
Технічна
тротуару

≤ 50

—

Відстань

5,

3
від

3,5

парковочних місць для людей з інвалідністью до :
6

Рекомендації
––
––
––
––
––
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заходом для запобігання паркуванню на тротуарі в його технічній зоні може бути встановлення дорожніх обмежувачів;
під час організації парковки в зоні озеленення рекомендується висаджувати великомірні дерева і чагарники, які не обмежуватимуть видимість проїжджої частини;
покриття паркувальних місць, яке відрізняється від матеріалу основного дорожнього покриття, служить додатковим заходом для зниження швидкості транспортного потоку. Зниженню швидкості потоку також сприяє влаштування паркувальних
місць на 0,05 м вище рівня проїжджої частини;
паркувальні місця для людей з інвалідністю слід розміщувати поблизу входів до об’єктів торгово-побутового обслуговування. Кількість таких місць повинна бути більше 10% від загальної кількості, але не менше 1 місця;
влаштовуючи паркувальні місця для транспортних засобів людей з інвалідністю, необхідно облаштувати бордюрний пандус. Можлива організація спільного майданчика підйому на тротуар для двох сусідніх паркувальних місць.

Відокремлені стоянки автомобілів
Відокремлені стоянки розміщуються поблизу об’єктів громадського обслуговування, великих озеленених територій, на вулицях
за наявності вільного простору. В’їзд і виїзд зі стоянки повинні бути рознесені один від одного.

≤5
1-

3

2,5

%

3,6

5,

3
≥6

%

2

≥1,

6

5

≥3,

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Розмір паркувального місця, м

2,5х5,3

—

Розмір паркувального місця для людей з інвалідністю, м

3,5х5,3

3,5х6

Ширина проїжджої частини уздовж зони паркування, м

≥6

—

Кількість паркувальних місць у групі при розміщенні в зоні озеленення,
шт

—

4-6

Ширина майданчика підйому на тротуар з паркувального місця для
людей з інвалідністю, м

—

1,2

Ухил бордюрного пандуса,%

≤ 8 (1:12)

≤ 5 (1:20)

входів до об’єктів тоговельно-побутового обслуговування, м

≤ 50

—

входів до житлових будинків, м

≤ 50

—

Відстань від паркувальних місць для людей з інвалідністю до:

Рекомендації
––
––
––
––
––
––

якщо довжина парковки перевищує 50 м, рекомендується облаштовувати пішохідний прохід між її рядами;
для запобігання паркуванню на тротуарі (в його технічній зоні) можливе встановлення дорожніх обмежувачів;
для захисту автомобілів від перегріву рекомендується висадка високостовбурних дерев або чагарників через кожні 7 машино-місць;
покриття паркувальних місць, яке відрізняється від матеріалу основного дорожнього покриття, служить додатковим заходом для зниження швидкості транспортного потоку. Зниженню швидкості потоку також сприяє влаштування паркувальних
місць на 0,05 м вище рівня проїжджої частини;
паркувальні місця для людей з інвалідністю слід розміщувати поблизу входів до об’єктів торгово-побутового обслуговування. Кількість таких місць повинна бути більше 10% від загальної кількості, але не менше 1 місця;
влаштовуючи паркувальні місця для транспортних засобів людей з інвалідністю, необхідно облаштувати бордюрний пандус. Можлива організація спільного майданчика підйому на тротуар для двох сусідніх паркувальних місць.
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ВЕЛОСИПЕДНА ІНФРАСТРУКТУРА
Велосипедна інфраструктурая включає в себе шляхи руху велосипедистів, місця зупинки та зберігання, пункти прокату та технічного обслуговування велосипедистів. Основною задачею організації велосипедної інфраструктури є запеспечення умов для
комфортного пересування велосепедистів, не створюючих перешкод для інших груп користувачів, та мінімізувати риски зіткнення з пешоходоми та ДТП.
Нормативні документи:
ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина велосмуги з одностороннім рухом, м

≥ 1,85

1,85-2

Ширина велодоріжки з одностороннім рухом,м

≥1,85

1,85-2

Ширина велодоріжки з двустороннім рухом, м

≥3

3-4

Ширина спільної велосипедно пешохідної доріжки, м

≥ 2,5

3

Ухил пандусів на шляху руху велосипедистів, %

≤8

—

Поперечний ухил шляхів руху велосепедистыв, %

2-5

—

бордюрів висотою від 5 см, м

≥0,2

—

огорожі, дорожніх знаків, опор освітлення, м

≥0,5

—

об’єктів озеленення, м

≥0,5

≥0,75

зупиночних павільйонів, м

≥0,5

≥1,5

паралельной парковки, м

≥0,75

≥1,5

перпендикулярної парковки, м

≥0,6

—

фасадів будівель, м

≥0,6

—

тротуарного бордюру, м

≥0,8

≥1,2

відстань від края велодоріжки або велосмуги до:

Віддстань від елементів велопарковки до:

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
––
––
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велосипедні смуги повинні проєктуватися лише для одностороннього руху;
велодоріжки можуть бути односторонніми з обох боків вулиці або двосторонніми з однієї сторони вулиці;
за наявності забудови з одного боку вулиці слід влаштовувати велодоріжку двостороннього руху на забудованій стороні;
під час організації велосипедної інфраструктури необхідно враховувати інтенсивність автомобільного та пішохідного руху;
під час організації велосипедної інфраструктури слід передбачати достатьню кількість велопарковок;
велопарковкі слід розташовувати поблизу від місць тяжіння: об’єкти обслуговування та роздрібної торгівлі, закладів культури та освіти, адміністративні установи, лікарні тощо;
місця короткострокового відпочинку на шляху руху велосипедистів слід обладнати місцями для паркування велосипедів;
поперечний нахил велосмуг та велодоріжок повинен забезпечувати сток дощових та талих вод. Такий нахил рекомендується робити односкатним.

Спільна велосипедно-пішохідна доріжка
Велосипедно-пішохідна доріжка призначена для спільного руху пішоходів та велосипедистів. У такому випадку, перевагу в русі
має пішохід. Спільне користування вимагає, щоб той, хто рухається швидше (велосипедист) пожертвував своїми перевагами заради безпеки вразливіших користувачів (пішоходів). Спільні велосипедно-пішохідні доріжки можливо влаштовувати на вулицях
із високою транспортною активністю, де ширина вулиці не дозволяє зробити окремо велосмугу або велодоріжку, а інтенсивність
руху пішоходів низька.
Велосипедно-пішохідна
доріжка

≥2

,5

(3

,0

)
0,

Основні параметри

75

–1

,0

Технічна зона

параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

ширина спільної велосипедно-пішохідної доріжки

≥ 2,5

3

ухил пандусів на шляху руху велосипедистів, %

≤8

—

поперечний нахил шляхів руху велосипедистів, %

2-5

—

Рекомендації
––
––

на велосипедно-пішохідних доріжках поперечний нахил рекомендується робити в один бік;
на озеленених територіях по обидва боки велосипедно-пішохідної доріжки слід забезпечити вільну від зелених насаджень
(дерев, чагарників) зону шириною 1-4 м, з улаштуванням буферних гравійних смуг шириною 0,5-1,5 м.
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Велосипедна доріжка з одностороннім або двостороннім рухом
Велосипедна доріжка – доріжка з покриттям поза межами проїжджої частини вулиці та/або дороги, розташована окремо чи
суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах, інвалідних візках, немоторизованих
засобах пересування і позначена дорожнім знаком та горизонтальною розміткою.
Пішохідна зона повинна бути ширшою за велодоріжку – це допоможе уникнути конфлікту між пішоходами та велосипедистами.
За високої інтенсивності пішохідного руху рекомендується відокремити велодоріжку від пішохідної зони або буферним озелененням, або дорожніми обмежувачами, або за допомогою організації велодоріжки на 5-8 см нижче рівня пішохідної зони. За
великої кількості перехресть та заїздів необхідно приділити особливу увагу забезпеченню видимості велосипедистів для водіїв,
що здійснюють маневр.
Відокремлення пішохідної зони
смугою озелення

Велосипедна доріжка
з одностороннім рухом

1,8
5

Технічна зона

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

ширина велодоріжки з одностороннім рухом, м

≥1,85

1,85-2

ширина велодоріжки з двустороннім рухом, м

≥3

3-4

нахил пандусів на шляху руху велосипедистів, %

≤8

—

поперечний нахил ршляхыв руху велосепедистыв, %

2-5

—

бордюрів висотою від 5 см, м

≥0,2

—

огорожі, дорожніх знаків, опор освітлення, м

≥0,5

—

об’єктів озеленення, м

≥0,5

≥0,75

зупиночних павільонів, м

≥0,5

≥1,5

паралельной парковки, м

≥0,75

≥1,5

перпендикулярної парковки, м

≥0,6

—

відстань від края велодоріжки /велосмуги до:

Рекомендації
––
––
––
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велодоріжку рекомендується виконувати з матеріалу, що відрізняється від покриття пішохідної зони. Можливо пофарбувати покриття велодоріжки у контрастний із пішохідною зоною колір;
за достатньої ширини вулиці рекомендується відокремлення велодоріжки як від пішохідної зони, так і від проїжджої частини за допомогою смуги озеленення ;
при відокремленні велодоріжки від пішохідної зони за допомогою озеленення потрібно організувати з’їзди на відстані не
більшій за 100 м.

Велосипедна смуга з ондностороннім рухом
Велосипедна смуга – смуга, призначена для руху велосипедистів у межах проїжджої частини вулиці та/або дороги, яка виділена
за допомогою дорожньої розмітки, покриття іншого типу або встановлення дорожніх обмежувачів.
Озеленення
пішохідної зони
Велосипедна смуга

1,8
5
0,5
5
0,7

Відокремлення велосипедної
смуги за допомогою дорожньої
розмітки

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина велосмуги з одностороннім рухом, м

≥ 1,85

1,85-2

Ухил пандусів на шляху руху велосипедистів, %

≤8

—

Поперечний нахил шляхів руху велосипедистів, %

2-5

—

бордюрів висотою від 5 см, м

≥0,2

—

огорожі, дорожніх знаків, опор освітлення, м

≥0,5

—

об’єктів озеленення, м

≥0,5

≥0,75

зупинкових павільйонів, м

≥0,5

≥1,5

паралельної парковки, м

≥0,75

≥1,5

перпендикулярної парковки, м

≥0,6

—

відстань від края велодоріжки /велосмуги до:

Рекомендації
––
––

покриття велосипедної смуги рекомендується фарбувати у контрастний колір;
під час встановлення дощоприймальників уздовж велосмуги їх пази повинні розташовуватися перпендикулярно або по
діагоналі щодо руху велосипедистів.

59

Велосипедні парковки
Відкриті велосипедні парковки використовуються для короткострокового паркування велосипедів. Для комфортного доступу
велосипедистів до об’єктів торгівельно-побутового обслуговування рекомендується розташовувати парковки в зоні вуличного
фронту. Під час розміщення велосипедної парковки слід враховувати розташування вітрин, входів у приміщення, літніх терас
кафе. Кількість парковочних місць необхідно планувати в залежності від кількості відвідувачів об’єктів, біля яких планується її
розташувати, з можливістю розширення в майбутньому (за необхідністю).
При недостатній ширині вуличної зони вуличного фронту велосипедні парковки можна розташувати в зоні озеленення. При
такому розміщенні велосипедні парковки не будуть заважати руху пішоходів та спецтехніки.
Пішохідна зона
Зона вуличного
фронту
Зона озеленення

0 ,3

1,8
5
0,
5–

0,7
5

Технічний тротуар

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина паркувального місця для перпендикулярної парковки, м

—

0,6-1

Довжина паркувального місця для перпендикулярної парковки, м

—

1,8

Ширина паркувального місця при паралельному паркуванні, м

—

1,3

Ширина паркувального місця при паркуванні під 450, м

—

1,5

Відстань між стійками для велосипедів при паралельній парковці, м

—

2

Відстань від стійок для велосипедів до тротуарного бордюру, м

≥0,8

≥1,2

ширина проходу за парковкою з припаркованим велосипедом, м

≥1,2

—

Відстань від стійок для велосипедів до вертикальних конструкцій (стін,
підпірних стінок тощо), м

≥0,6

0,6-1

Відстань віл велосипедної парковки до входу у будівлю, м

—

≤ 30

Рекомендації
––
––
––
––
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не допускається розташування велосипедних парковок у пішохідній зоні тротуару;
кількість стійок (паркувальних місць) визначається в залежності від кількості об’єктів торгівельно-побутового обслуговування або точок тяжіння, інтенсивності руху та характеру використання громадського простору;
велосипедні парковки рекомендується ставити в місцях, які добре проглядаються та освітлюються;
в обмежених умовах велосипедна парковка може бути організована під кутом 45⁰ або паралельно фасаду будівлі/проїжджій
частині.

АКУСТИЧНИЙ ТА МІКРОКЛІМАТИЧНИЙ КОМФОРТ
Поліпшення кліматичного комфорту – це комплекс заходів, спрямованих на створення оптимальних умов для перебування користувачів на відкритому повітрі. Елементи акустичного і мікрокліматичного комфорту пом’якшують температурний режим громадського простору, знижують рівень шуму і забруднення атмосфери. Використання таких рішень також дозволить продовжити
сезонне використання відкритих просторів.

Основні параметри
параметр

рекомендоване
значення

Мінімальна висота укриття від опадів та сонячних променів, м

≥2,5

Висота шумозахисного бар’єру, м

≥2

Висота шумозахисного насипу, м

≥3

Рекомендації
––
––
––
––

з метою зниження витрат слід передбачати універсальні рішення, функціональні як у теплу, так і в холодну пору року;
залежно від сили вітру та його переважаючих напрямків вітрозахисні елементи можуть виконуватися у вигляді огородження або озеленення;
точне розташування і вид застосовуваних шумозахисних елементів залежить від відстані між джерелом шуму (автомагістраллю, залізницею тощо) та приймачем шуму (забудовою, громадським простором);
вибір конкретних рішень для підвищення акустичного та мікрокліматичного комфорту залежить від вільного простору в
місцях, де їх планується розміщувати.
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Захист від сонця та опадів
Організація укриттів від сонця і опадів створює необхідний температурний комфорт для користувачів території. Укриття можуть
бути виконані у вигляді невеликих навісів, а також парасольок або мембранних конструкцій. Для підвищення комфорту перебування на відкритих просторах у зимовий час навіси рекомендується доповнювати вітрозахисними бар’єрами (у вигляді щільної
смуги озеленення або огорожі), розміщеними з боку переважаючого напрямку вітру.

>1
>1

Вітрозахисний бар’єр

Основні параметри
параметр

рекомендоване
значення

Мінімальна висота укриття від опадів та сонячних променів, м

≥2,5

Висота встановлення форсунок для адіабатичного охолодження, м

≥2,5

Висота вітрозахисного бар’єру, м

≥2,5

Рекомендації
––
––
––
––
––
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місця для сидіння рекомендується розміщувати з північного боку для забезпечення максимальної тіні опівдні;
для безпеки користувачів в укриття можуть бути інтегровані елементи освітлення;
також в укриття можуть бути інтегровані системи адіабатичного охолодження (системи туманоутворення). Вони дозволяють досягати помітного охолодження повітря за рахунок розпилення мікрокрапель води;
покриття майданчика, на якому розміщуються укриття, повинні помірно відбивати світло, мати здатність утримувати тепло,
бути стійкими до негативних температур і стирання (наприклад, натуральний камінь, бетон);
висота і розмір навісу можуть бути змінними, але повинні бути організовані з розрахунком на забезпечення максимального
захисту опівдні.

Термічно активні елементи
З метою підвищення інтенсивності використання громадських просторів в холодну пору року рекомендується застосовувати
термічно активні елементи – поверхні, температура яких може регулюватися за рахунок електропідігріву або циркуляції рідин в
інтегрованих трубках. Такі рішення рекомендується застосовувати для обігріву вуличних меблів (лавок) і зупинок громадського
транспорту.

0,45

2
0,5

Термічно активні елементи

Основні параметри
параметр

рекомендоване
значення

Висота місць для сидіння, м

0,42-0,48

Ширина місць для сидіння, м

0,45-0,6

Рекомендації
––
––
––
––

елементи необхідно розташовувати на ділянках, що добре інсолюються;
предмети вуличних меблів з термічно активними елементами рекомендується виконувати з матеріалів із високою теплопровідністю (скловолокна або металу), які швидко розігріваються і, віддаючи тепло, протягом деякого часу забезпечують
пасивний обігрів;
місця для сидіння можливо доповнювати високими спинками для захисту від вітру;
поверхня сидіння, що нагрівається, повинна бути теплоізольована від нижніх елементів лавки.
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Створення затінку за допомогою озеленення
Створення затінку за допомогою озеленення є дуже ефективним. Для підтримки постійного використання території необхідно
організовувати рекреаційні майданчики, які затіняються від озеленення в літній період і достатньо інсолюються взимку. По
периметру таких майданчиків висаджується озеленення листяних порід: в зимовий час їх крони пропускають до 70% сонячного
світла, а в літній час затінюють майданчик. Також цей спосіб слід використовувати для пішохідних шляхів та зон паркування.
смуги озеленення або огорожі), розміщеними з боку переважаючого напрямку вітру.

≥14

Основні параметри
параметр

рекомендоване
значення

Висота озеленення з південної сторони рекреаційного майданчика, м

≥14

Рекомендації
––
––
––
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дерева, розташовані з південної сторони майданчика, повинні мати висоту не менше 14 м для створення найбільшого затінення (довжина тіні в цьому випадку може досягати 10 м);
високостовбурне озеленення з інших боків рекреаційного майданчика може бути нижче. З огляду на те, що максимальні
температури спостерігаються вдень, озеленення західної сторони майданчика повинно мати меншу щільність і висоту;
під час організації просторів для зимового використання варто уникати багаторядної посадки, оскільки це зменшить кількість сонячного світла, що проходить крізь гілки.

Шумозахисний екран
Якщо поблизу забудови проходять жваві транспортні шляхи, між джерелом шуму (автомагістралями, залізницями тощо) та забудовою рекомендується встановлювати шумозахисний екран. Точні габарити конструкцій шумозахисних екранів, розривів у них,
відступів розраховуються індивідуально в кожному проєктному рішенні.

≥2

Шумозахисний екран

Основні параметри
параметр

рекомендоване
значення

Висота шумозахисного екрану, м

≥2

Рекомендації
––
––
––
––

екрани повинні споруджуватися якомога ближче до джерела шуму;
екрани слід виконувати висотою не менше 2 м із суцільного, непористого матеріалу щільністю 12 кг/м²;
у місцях розривів екранів влаштовуються шумозахисні стіни, які їх перекривають, з відступом в глибину (довжина стіни
розраховується за формулою 2Y+X, де X – ширина розриву, а Y – глибина відступу);
уздовж задньої стінки екрану рекомендується посадка щільної рослинності, що сприяє поглинанню та розсіюванню звукових хвиль.
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Шумозахисний насип
За наявності достатнього вільного місця між джерелом (автомагістралями, залізницями тощо) і приймачем шуму (забудовою,
громадським простором) рекомендується облаштування шумозахисного насипу. У порівнянні з шумозахисними екранами створення насипів вимагає більших витрат часу та матеріалів, але вони мають дві важливі переваги
1. Звук відбивається вгору і розсіюється, а не повертається до джерела.
2. Таке рішення виглядає естетично привабливіше і органічно вписується в пейзаж.

≤1

5
5,
3

≤8

Основні параметри
параметр

рекомендоване
значення

Висота шумозахисного насипу, м

≥3

Ширина горизонтального майданчика на вершині насипу, м

≥1

Максимально допустимий ухил насипу, м

1:3

Рекомендації
––
––
––
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поверхня схилу, звернена до джерела шуму, повинна бути виконана зі звукопоглинаючих матеріалів, що запобігають відбиттю звуку (наприклад, газонне покриття, щебінь тощо);
основу насипу слід забезпечити дренажем;
якщо ухил насипу більше 1:3 і (або) висота понад 1 м, біля основи насипу слід висаджувати щільне чагарникове озеленення.

Водні пристрої
Водні пристрої (фонтани, водоспади, каскади) в громадських просторах покликані не тільки підвищити мікрокліматичний комфорт, але і рівень акустичного комфорту. Дані елементи створюють постійний рівень шуму, який здатний маскувати шум автотранспорту на прилеглих вулицях.

0
5–2

Основні параметри
параметр

рекомендоване
значення

Розмір водного пристрою, м

5-20

Рекомендації
––
––
––
––

з метою підвищення ефективності водних пристроїв необхідно, щоб рівень шуму, який видає елемент, що утворює струмінь,
збігався з рівнем шуму прилеглого сегмента вулиці або поступався такому рівню не більше ніж на 3 дБА;
фонтани та інші водні пристрої повинні бути простими й економічними в обслуговуванні;
матеріали, з яких споруджуються водні пристрої, повинні бути вандалостійкими;
при організації сухого фонтану навколо нього рекомендується передбачити вільну зону шириною 2-3 м для руху пішоходів.
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ОСВІТЛЕННЯ
Освітлення громадських просторів створює умови для безпечного пересування у темну пору
доби, зручності орієнтування на місцевості, а також забезпечення візуального комфорту та відчуття безпеки для всіх груп користувачів. Достатнє освітлення робить простори більш привабливими для тривалого перебування.
Рівень освітленості території в проєктах благоустрою підтверджується світлотехнічним розрахунком, який слід прикладати до проєкту на стадії робочої документації.
Нормативні документи:
ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення»

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

горизонтальний, лк

≥6

≥10

напівциліндричний, лк

—

≥6

паркування з малою інтенсивністю руху транспорту біля магазинів, житлових будинків та мотоциклетні стоянки, лк

5

≥5

паркування із середньою інтенсивністю руху транспорту біля установ,
офісів, заводів, спортивних та багатоцільових споруд, лк

10

≥10

паркування з великою інтенсивністю руху транспорту біля шкіл, торгових
центрів, спортивних та багатоцільових споруд, лк

20

≥20

горизонтальний, лк

≥6

≥15

напівциліндричний, лк

—

≥3

горизонтальний, лк

≥4

≥10

полуциліндричний, лк

—

≥2

горизонтальний, лк

≥2

≥5

напівциліндричний, лк

—

≥1

горизонтальний, лк

≥ 10

≥ 15

напівциліндричний, лк

—

≥3

Рівень освітленості пішохідних зон

Рівень горизонтального освітлення паркувальних зон:

Рівень освітлюваності вхідних груп озеленених територій

Рівень освітлюваності головних пішохідних шляхів озеленених територій

Рівень освітлюваності другорядних пішохідних шляхів озеленених територій

Рівень освітлюваності дитячих ігрових майданчиків

Рівень горизонтальної освітлюваності майданчиків для гри в теніс, хокей, бадмінтон:
тренувальних, лк

—

≥20

для проведення змагань, лк

—

≥200

Рівень горизонтальної освітлюваності майданчиків для гри в теніс, хокей, бадмінтон:
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тренувальних, лк

—

≥20

для проведення змагань, лк

—

≥300

Рівень горизонтальної освітлюваності тренувальних майданчиків та майданчиків для настільних ігор, лк

≥10

≥20

Рівень горизонтальної освітлюваності зупинок громадського транспорту, лк

≥10

—

Рівень горизонтальної освітлюваності в місцях зміни рельєфу (сходинки,
пандуси), лк

≥100

—

Розташування елементів освітлення
параметр

необхідне
значення

Відстань від лицьової грані бордюрного каменя до зовнішньої поверхні цоколя опори освітлення:
за відсутності руху громадського транспорту та вантажівок, м

≥ 0,3

під час руху по вулиці громадського транспорту та вантажівок, м

≥ 0,6

при високій інтенсивності транспортного руху, м

≥1

Висота розміщення світильника:
над пішохідними зонами, м

≥3

над проїжджою частиною, м

≥ 6,5

Відстань по вертикалі від дротів лінійного вуличного освітлення до поперечин контактної
мережі або ілюмінаційних гірлянд, підвішених до поперечини, м

≥ 0,5

Рекомендації
––
––
––
––
––

––
––

значення освітленості вулиці приймаються згідно з ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення». Точний клас об’єкта
визначається згідно з проєктними умовами;
опори функціонального освітлення вулиці встановлюються на одній осі протягом кварталу , в технічній зоні , в зоні озеленення або на розділовій смузі;
опори освітлення пішохідних, велосипедно-пішохідних шляхів, озеленених територій встановлюються в зоні озеленення
або в технічній зоні уздовж такого шляху;
для зменшення візуального забруднення рекомендується підземна прокладка електричних кабелів;
у нічний час (після 23:00), коли інтенсивність руху пішоходів та транспорту знижується, яскравість світла може бути зменшена на 50 відсотків з метою мінімізаціі засвічування вікон житлових будинків та скорочення споживання електроенергії.
Для забезпечення безпеки допускається збереження рівня яскравості 100% у місцях із високими небажаними соціальними
активностями. Освітлення майданчиків, що не використовуються в нічний час, допустимо вимикати після 23:00;
слід уникати світла, скерованого у вікна жилих будівель. Для того, щоб скероване світло не потрапляло у вікна житлових
будівель, слід приймати відстань від опори до фасаду не менш 1.5 висоти опори освітлення;
для обслуговування опор освітлення до них слід забезпечити проїзд.
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Функціональне освітлення проїжджої частини та пішохідної зони
Якщо ширина безтранспортного простору вулиці по одній стороні не перевищує 5 м, встановлюється опора освітлення з одним
світловим приладом в технічній зоні або в зоні озеленення. В даному випадку він слугує для освітлення як проїжджої частини,
так і пішохідної зони.

Технічна зона

5–7

5

1:2

1

)

(1:3

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

ширина безтранспортного простору з однієї сторони вулиці, м

—

≤5

Відстань від краю проїжджої частини до вісі опори освітлення, м

—

≥1

відстань від вісі опори освітлення до вісі стовбура дерева, м

≥4

—

висота встановлення основного освітлювального приладу, м

—

5-7

Рекомендації
––
––
––
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опори функціонального освітлення встановлюються в технічній зоні тротуару, а при її відсутності – в зоні озеленення. Опори
освітлення розміщуються по одній або двом сторонам вулиці, на одній осі протягом кварталу;
рекомендоване співвідношення висоти елементів до кроку опор становить 1: 2–1:3;
точне розташування, крок і потужність світильників визначаються светотехническим розрахунком в кожному проектному
рішенні.

Підсвічування пішохідної зони з використанням консольного світильника
Якщо ширина безтранспортного простору вулиці по одній стороні варіюється від 5 до 10 м, основна опора освітлення доповнюється консольним світильником, скерованим на пішохідну зону. Елементи освітлення розташовуються на різній висоті.
Верхній освітлювальний прилад освітлює проїжджу частину, нижній – пішохідну зону і велодоріжки (за їх наявності).
Технічна зона

7–11
5–9

5

1:2

1

4

Консольний світильник

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

ширина безтранспортного простору з однієї сторони вулиці, м

—

5-10

Відстань від краю проїжджої частини до вісі опори освітлення, м

—

≥1

відстань від вісі опори освітлення до вісі стовбура дерева, м

≥4

—

висота встановлення основного освітлювального приладу, м

—

7-11

висота встановлення консольного світильника, м

—

5-9

Рекомендації
––
––
––

опори функціонального освітлення встановлюються в технічній зоні тротуару, а за її відсутності – в зоні озеленення. За
наявності велосипедної доріжки опори освітлення можуть розміщуватися в буферній зоні між пішохідною і велосипедною
доріжками. Опори освітлення розміщуються по одній або двом сторонам вулиці, на одній осі протягом кварталу;
рекомендоване співвідношення висоти елементів до кроку опор становить 1: 2;
точне розташування, крок і потужність світильників визначаються світлотехнічним розрахунком у кожному проєктному рішенні.
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Підсвічування пішохідної зони з використанням окремо розташованого світильника
Якщо ширина безтранспортного простору вулиці по одній стороні більше 10 м, на додаток до опор функціонального освітлення,
які розміщаються біля проїжджої частини, встановлюється ряд вуличних торшерних ліхтарів. Таким чином досягається рівномірне освітлення пішохідної зони і зони вуличного фронту.

Технічна зона

7–11

5–7

10
1

1:2

)

(1:3

1:2

)

(1:3

Освітлення тротуарів

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

ширина безтранспортного простору з однієї сторони вулиці, м

—

≥10

відстань від краю проїжджої частини до вісі опори освітлення, м

—

≥1

відстань від вісі опори освітлення до вісі стовбура дерева, м

≥4

—

висота встановлення основного освітлювального приладу, м

—

7-11

висота встановлення консольного світильника, м

—

4-8

Рекомендації
––
––
––
––
––
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опори функціонального освітлення встановлюються в технічній зоні тротуару, а за її відсутності – в зоні озеленення, по одній
або двом сторонам вулиці, на одній осі протягом кварталу;
торшерні світильники розміщуються з урахуванням комфорту прямолінійного руху пішоходів і зручності очищення тротуарів, зокрема в зимовий час. При установці необхідно забезпечити
мінімальну ширину пішохідної зони див. с. 22- 23;
рекомендоване співвідношення висоти елементів до кроку опор становить 1:2-1:3;
точне розташування, крок і потужність світильників визначаються світлотехнічним розрахунком у кожному проєктному рішенні.

Освітлення пішохідних переходів
На наземних пішохідних переходах слід забезпечити рівень освітленості не менш ніж в 1,3 рази вище рівня освітленості
проїжджої частини. Це підвищить безпеку всіх учасників дорожнього руху. Підвищити рівень освітленості можливо або за рахунок зменшення кроку опор освітлення на підході до пішохідного переходу, або за рахунок розміщення на опорах додаткових
елементів освітлення, спрямованих на пішохідний перехід.
Світильники повинні розміщуватися по ходу руху транспорту, перед пішохідним переходом: з одного боку при односторонньому
русі, по обидва боки від пішохідного переходу при двосторонньому русі.

Технічна зона

5–7

0,
5
1

функціональне освітлювання

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

відстань від краю проїжджої частини до вісі опори освітлення, м

—

≥1

відстань від краю розмітки пішохідного переходу до вісі опори освітлення,
м

—

≥1

відстань від вісі опори освітлення до вісі стовбура дерева, м

≥4

—

висота розміщення додаткового освітлювального приладу для пішохідного
переходу в зоні очікування , м

—

5-7

висота розміщення освітлювального приладу функціонального освітлення1,
м

—

5-11

1 1 Висота розміщення освітлювального приладу залежить від типу вулиці, на якій розташована опора освітлення

Рекомендації
––
––
––
––

щоб зробити місце перетину проїжджої частини більш помітним, при освітленні пішохідних переходів рекомендується використовувати джерела світла, які мають кольоровість, контрастну щодо кольоровості джерел світла, що застосовуються
для функціонального освітлення проїжджої частини вулиці;
слід передбачити освітлення як самого пішохідного переходу, так і майданчиків очікування на тротуарі;
опори освітлення розміщуються в технічній зоні тротуару. Можливе встановлення консольних світильників, які будуть освітлювати пішохідний перехід, на опорах утилітарного освітлення;
точне розташування, крок і потужність світильників визначаються світлотехнічним розрахунком у кожному проєктному рішенні.
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Освітлення пішохідних шляхів на озеленених територіях
Освітлення шляхів на озеленених територіях покликане підвищити безпеку пішоходів у парку чи сквері в темний час доби, а
також посилити привабливість даних територій. Розміщувати прилади освітлення слід так, щоб уся пішохідна мережа озелененої території була рівномірно освітлена. Це дозволить підвищити безпеку, так як перехожі зможуть без утруднень розрізняти
обличчя один одного.

5–7
1

6
1:

1:3

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

ширина безтранспортного простору з однієї сторони вулиці, м

—

≥10

відстань від краю проїжджої частини до вісі опори освітлення, м

—

≥1

відстань від вісі опори освітлення до вісі стовбура дерева, м

≥4

—

висота встановлення основного освітлювального приладу, м

—

7-11

висота встановлення консольного світильника, м

—

4-8

Рекомендації
––
––
––
––
––
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опори функціонального освітлення встановлюються в технічній зоні тротуару, а за її відсутності – в зоні озеленення, по одній
або двом сторонам вулиці, на одній осі протягом кварталу;
торшерні світильники розміщуються з урахуванням комфорту прямолінійного руху пішоходів і зручності очищення тротуарів, зокрема в зимовий час. При установці необхідно забезпечити
мінімальну ширину пішохідної зони див. с. 22- 23;;
рекомендоване співвідношення висоти елементів до кроку опор становить 1:2-1:3;
точне розташування, крок і потужність світильників визначаються світлотехнічним розрахунком у кожному проєктному рішенні.

Освітлення майданчиків і громадських просторів
Пішохідні площі і майданчики (активного відпочинку, громадського обслуговування, проведення заходів) вимагають більш високого рівня освітленості в порівнянні з прилеглими до них вулицями і пішохідними шляхами. Такий світловий акцент дозволить
виділити громадські простори вночі в міському середовищі, а також буде виступати елементом навігації для пішоходів. Як правило, для освітлення відкритих майданчиків використовуються високі багатофункціональні опори зі світильниками прожекторного типу, які встановлюються в центральній частині ділянки або по її периметру.

7–12

1:2

≥2

3
≥0,

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Відстань від краю шляху або майданчику до вісі опори освітлення, м

—

≥0,3

відстань від вісі опори освітлення до вісі стовбура дерева, м

≥4

—

висота встановлення світильників багатофункціональної опори, м

—

7-12

висота встановлення світильника торшерного ліхтаря, м

—

5-7

горизонтальний, лк

≥6

≥ 15

напівциліндричний, лк

—

≥3

Рівень освітленості поряд з об’єктами громадського обслуговування, лк

—

20

Рівень освітленості майданчиків и громадьських просторів :

Рекомендації
––
––
––
––
––
––

опори освітлення встановлюються на єдиній осі уздовж пішохідних шляхів, в центральній частині майданчика або по його
периметру;
можливе підсвічування другорядних шляхів за допомогою ландшафтного освітлення. Такий тип освітлення слід використовувати на озеленених територіях, що добре охороняються і обслуговуються
з частою періодичністю;
на майданчиках активного відпочинку (полях для гри в футбол, волейбол, баскетбол тощо), слід застосовувати світильники
з максимально низьким рівнем сліпучого ефекту, передбачати захист світильника від ударів м’яча і шайби;
рекомендоване співвідношення висоти елементів до кроку опор торшерного ліхтаря становить 1:2;
точне розташування, крок і потужність світильників визначаються світлотехнічним розрахунком у кожному проєктному рішенні.
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Освітлення паркувальних майданчиків
Для освітлення паркувальних майданчиків рекомендується використовувати світильники з асиметричною оптикою, розташовані рівномірно на парковці і по її периметру. Світлотехнічний розрахунок рекомендується проводити, виходячи з розташування
технічних зон для встановлення опор освітлення, а також з урахуванням освітлення прилеглих до ділянки вулиць і громадських
просторів.

8

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

ширина безтранспортного простору з однієї сторони вулиці, м

—

≥10

відстань від краю проїжджої частини до вісі опори освітлення, м

—

≥1

відстань від вісі опори освітлення до вісі стовбура дерева, м

≥4

—

висота встановлення основного освітлювального приладу, м

—

7-11

висота встановлення консольного світильника, м

—

4-8

Рекомендації
––
––
––
––
––
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опори функціонального освітлення встановлюються в технічній зоні тротуару, а за її відсутності – в зоні озеленення, по одній
або двом сторонам вулиці, на одній осі протягом кварталу;
торшерні світильники розміщуються з урахуванням комфорту прямолінійного руху пішоходів і зручності очищення тротуарів, зокрема в зимовий час. При установці необхідно забезпечити
мінімальну ширину пішохідної зони див. с. 22- 23;
рекомендоване співвідношення висоти елементів до кроку опор становить 1:2-1:3;
точне розташування, крок і потужність світильників визначаються світлотехнічним розрахунком у кожному проєктному рішенні.

Освітлення майданчиків і громадських просторів
Пішохідні площі і майданчики (активного відпочинку, громадського обслуговування, проведення заходів) вимагають більш високого рівня освітленості в порівнянні з прилеглими до них вулицями і пішохідними шляхами. Такий світловий акцент дозволить
виділити громадські простори вночі в міському середовищі, а також буде виступати елементом навігації для пішоходів. Як правило, для освітлення відкритих майданчиків використовуються високі багатофункціональні опори зі світильниками прожекторного типу, які встановлюються в центральній частині ділянки або по її периметру.

7–12

1:2

≥2

3
≥0,

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Відстань від краю шляху або майданчику до вісі опори освітлення, м

—

≥0,3

відстань від вісі опори освітлення до вісі стовбура дерева, м

≥4

—

висота встановлення світильників багатофункціональної опори, м

—

7-12

висота встановлення світильника торшерного ліхтаря, м

—

5-7

горизонтальний, лк

≥6

≥ 15

напівциліндричний, лк

—

≥3

Рівень освітленості поряд з об’єктами громадського обслуговування, лк

—

20

Рівень освітленості майданчиків и громадьських просторів :

Рекомендації
––
––
––
––
––
––

опори освітлення встановлюються на єдиній осі уздовж пішохідних шляхів, в центральній частині майданчика або по його
периметру;
можливе підсвічування другорядних шляхів за допомогою ландшафтного освітлення. Такий тип освітлення слід використовувати на озеленених територіях, що добре охороняються і обслуговуються
з частою періодичністю;
на майданчиках активного відпочинку (полях для гри в футбол, волейбол, баскетбол тощо), слід застосовувати світильники
з максимально низьким рівнем сліпучого ефекту, передбачати захист світильника від ударів м’яча і шайби;
рекомендоване співвідношення висоти елементів до кроку опор торшерного ліхтаря становить 1:2;
точне розташування, крок і потужність світильників визначаються світлотехнічним розрахунком у кожному проєктному рішенні.
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ОЗЕЛЕНЕННЯ
Формування якісного міського середовища неможливо без організації озеленення. Озеленення має важливе значення, оскільки
воно може поглинати вуглекислий газ, поглинати та утримувати дощову воду у ґрунті, очищати стічні води та знижувати ефект
«теплового острова». Усі перераховані фактори сприяють покращенню якості повітря, випаровуванню вологи, створенню затінку, зниженню швидкості вітру. Різноманітність рослинності і її доглянутий вигляд роблять міські простори більш привабливими
для тривалого перебування мешканців у відкритих громадських просторах.
Заходи з озеленення слід планувати насамперед із технічної точки зору, з урахуванням підвищення загазованості та запиленості
повітря через близьке розташування проїжджої частини, великі площі замощених поверхонь, наявність підземних комунікацій
та споруд. Крім того, озеленення не повинно перешкоджати пересуванню користувачів та порушувати візуальні зв’язки.
Нормативні документи:
Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій
населених місць» від 17.03.2011 № 145;
ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій території»;
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;
ДБН В.2.3-5:2018 «Споруди транспорту. ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ»;

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Висота низу крони дерева над рівнем пішохідної зони, м

—

≥ 2,5

Висота низу крони дерева над рівнем проїжджої частини, м

—

≥3

Висота чагарнику вздовж проїжджої частини, м

≤ 0,5

—

Висота живої огорожі, м

—

≤ 1,2

Висота бортового каменя над рівнем ґрунту, м

≥ 0,05

—

Об’єм ґрунту для посадки великомірного дерева, м³

—

12

Ширина технічного тротуару вздовж зеленої зони, м

—

0,6-1,0

Ширина озелененої смуги вздовж будівлі, м

—

≥1

Ширина зони зелених насаджень по периметру майданчиків, м

—

≥3

Відстань від прикореневих бар’єрів до осі дерева, м

—

0,7-0,9

Відстань від прикореневих бар’єрів до підземних комунікацій, м

—

0,3-0,5

Відстань від об’єктів до елементів озеленення

(Наведені нормативи стосуються дерев із діаметром крони не більше 5 м і повинні бути відповідно збільшені для дерев із
кроною більшого діаметру)
об’ект
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відстань від будівлі, споруди, об’екті до вісі
стовбура дерева, м

чагарника, м

Зовнішні стіни будівель і споруд

5

1,5

Край тротуарів та садових доріжок

0,7

0,5

Край проїжджої частини вулиць, укріплених смуг країв доріг або
брівок канав

2

2

Щогла або опора освітлювальної мережі, трамвая, мостова опора

4

–

Підошва відкосу, тераси та ін.

1

0,5

Підошва або внутрішня грань підпірної стінки

3

1

Межа ділянки (огорожі)

2 (середньоросле дерево)
4 (високоросле дерево)

1

об’ект

відстань від від будівлі, споруди, об’екті до вісі
стовбура дерева, м

чагарника, м

Газопровід та каналізація до стовбурів дерев

1,5

–

Теплопровід і трубопровід, теплові мережі при безканальній
прокладці

2

1

Водопровід, дренаж

2

–

Силові кабелі і кабелі зв’язку

2

0,7

підземні мережі

Коментарі
––
––
––
––
––
––
––
––

відстань між деревами при посадці дерева визначається в залежності від виду рослини і має бути не меншою ніж діаметр
крони дорослого дерева;
необхідно враховувати розташування підземних комунікацій. За їх наявності слід дотримуватись мінімальної відстані від
них або обмежувати ріст коріння за допомогою кореневих бар’єрів;
під час посадки дерев поруч із перехрестями і пішохідними переходами слід забезпечити дотримання трикутників видимості;
посадка чагарників в зоні трикутників видимості не допускається;
при розміщенні дерев у трикутнику видимості відстань від землі до крони повинна становити не менш ніж 2,5 м;
рекомендується не використовувати в комбінованих протиожеледних реагентах форміат натрію, хлорид калію та хлорид
натрію;
використовуючи протиожеледні реагенти на проїжджій частині та в пішохідній зоні, слід забезпечити безпеку зелених насаджень;
при сполученні проїжджої частини з газоном необхідна організація бортового каменя на рівні не менше ніж на 0,15 м вище
рівня проїжджої частини та (або) організація технічного тротуару.
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05
≤1,2

Озеленення в зоні вуличного фронту

Організація озеленення в зоні вуличного фронту (палісадників/квітників) можлива в тих випадках, коли будівлі розміщені з
відступом від червоної лінії та/або за відсутності активного вуличного фронту. Палісадники дозволяють створити буферну зону
між пішохідною зоною і забудовою. Підвищуючи естетичну привабливість вулиці, вони також сприяють зниженню локального
перегріву і більш ефективному поглинанню опадів.

≥1
≥1

,5

≥1
≥0,05
≤1,2

≤1,2

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

ширина озелененої смуги вздовж будівлі, м

—

≥1

висота живої огорожі

—

≤ 1,2

≥ 0,05

—

≥1

висота бортового каменя над рівнем ґрунту, м

Відстань від об’єктів до елементів озеленення
відстань від будівлі, споруди, об’екті до вісі
стовбура дерева, м

чагарника, м

зовнішні стіни будівель і споруд

—

1,5

край тротуарів та садових доріжок

—

0,5

межі ділянки (огорожі)

—

1

≤1,2

об’ект

Рекомендації
––
––
––
––
––
––
––
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посадка елементів озеленення уздовж будівель та споруд повинна вестись з урахуванням санітарних та протипожежних
вимог. Не слід висаджувати високі дерева в просторі між будівлею і пожежним проїздом;
між садом і фасадом будинку необхідна організація гідроізоляції, а також вимощення;
для захисту палісадника від витоптування рекомендується посадка живої огорожі висотою 0,5-0,8 м;
для наявних рослин рекомендується коригування крони, обрізування і проріджування гілок із метою забезпечення інсоляції житлових приміщень;
чагарники рекомендується групувати за часом цвітіння;
можливе облаштування компактних груп чагарників чи багаторічних квітів;
бажано до догляду за палісадником залучати мешканців, а також власників та орендарів приміщень перших поверхів будівель. Це сприятиме згуртованості мешканців та їх залученню до процесів удосконалення міських просторів.

Підняті ділянки озеленення
Підняте озеленення рекомендується використовувати для формування і акцентування візуальних кордонів відкритих просторів
або окремих функціональних зон. Найчастіше піднесене озеленення представлено у вигляді горизонтального майданчика, обмеженого по периметру підпірною стінкою з облаштованими на ній місцями для сидіння.

≥5

≥2,5
0,4–0,6

≥2

≥4

2

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина зони посадки, м

—

≥2

Висота низу крони дерева над рівнем пішохідної зони, м

—

≥ 2,5

Висота підвищення ґрунту, м

—

0,4-0,6

Відстань від об’єктів до елементів озеленення
об’ект

відстань від будівлі, споруди, об’екта до вісі
стовбура дерева, м

чагарника, м

Зовнішні стіни будівель і споруд, м

5

1,5

Край тротуару, м

0,7

0,5

Край проїжджої частини вулиці, м

2

2

Опори освітлювальної мережі, трамвая, мостові опори, м

4

–

Газопровід та каналізація, м

1,5

–

Теплопровід і трубопровід, теплові мережі при безканальній прокладці, м

2

1

Водопровід, дренаж, м

2

–

Силові кабелі і кабелі зв’язку, м

2

0,7

підземні мережі

Рекомендації
––
––
––

підняті ділянки озеленення слід (можна) обладнати місцями для сидіння, виконаними на підпірній стінці з дерев’яного
настилу;
висаджувати допустимо не тільки трав’янисті рослини, але і декоративні чагарники та дерева;
для підвищення декоративності та візуальної привабливості можливе використання декоративного підсвічування.
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Буферне озеленення на тротуарі
Посадку дерев у мощення рекомендується застосовувати в обмежених умовах, коли в міський ландшафт потрібно вписати високостовбурне озеленення і водночас не порушити сформованих (або запроектованих) вело-пішохідних маршрутів. Також таке
рішення застосовується у випадках, коли при проектуванні в пішохідній зоні розміщуються вже наявні дерева.

≥2,5

≥4
2

,7

≥0

≥5

2

≥2

Технічна зона тротуару

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

мінімальний розмір місця посадки, м

—

2х2

висота низу крони дерева над рівнем пішохідної зони, м

—

≥ 2,5

висота низу крони дерева над рівнем проїжджої частини, м

—

≥3

відстань від прикореневих бар’єрів до осі дерева, м

—

0,7-0,9

відстань від прикореневих бар’єрів до підземних комунікацій, м

—

0,3-0,5

об’єм ґрунту для посадки великомірного дерева, м3

—

12

висота бортового каменя над рівнем ґрунту, м

≥ 0,05

—

Відстань від об’єктів до елементів озеленення
об’ект

відстань від будівлі, споруди,
об’екта до вісі стовбура дерева

зовнішні стіни будівель і споруд, м

5

край проїжджої частини вулиць, м

2

опори освітлювальної мережі, трамвая, мостові опори, м

4

підземні мережі
газопровід та каналізація, м

1,5

теплопровід і трубопровід, теплові мережі при безканальній прокладці, м

2

водопровід, дренаж, м

2

силові кабелі і кабелі зв’язку, м

2

Рекомендації
––
––
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при посадці дерев необхідно створити максимально сприятливі умови для їх росту: підібрати склад ґрунту, що оптимально
відповідає екології ділянки та видовим характеристикам дерев, облаштувати дренаж та систему зрошення (канал для поливу, аерації та внесення добрив);
під час організації озеленення тротуару, дерева рекомендується захищати пристовбурною решіткою.

Буферне озеленення на незамощених ділянках
Озеленення у відкритий ґрунт організовується при достатній ширини профілю вулиці, також коли пішохідний потік на вулиці не
занадто великий, а створена зелена зона не створить перешкод для пересування пішоходів.

,8
≥1

≥2,5

5

≥5

,7

≥0

≥1,

≥4

≥2

6–
0,
1

Технічна зона тротуару

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина зони посадки , м

—

≥ 1,8

Ширина технічного тротуару вздовж зеленої зони, м

—

0,6-1,0

Висота низу крони дерева над рівнем пішохідної зони, м

—

≥ 2,5

Висота чагарнику вздовж проїжджої частини, м

≤ 0,5

—

Довжина безперервних ділянок озеленення, м

—

20-50

Ширина проходу між безперервними ділянками озеленення, м

—

1,5

Висота бортового каменя над рівнем ґрунту, м

≥ 0,05

—

Відстань від об’єктів до елементів озеленення
об’ект

відстань від будівлі, споруди, об’екта до вісі
стовбура дерева, м

чагарника, м

Зовнішні стіни будівель і споруд, м

5

1,5

Край тротуару, м

0,7

0,5

Опори освітлювальної мережі, трамвая, мостові опори, м

4

–

Газопровід та каналізація, м

1,5

–

Теплопровід і трубопровід, теплові мережі при безканальній прокладці, м

2

1

Водопровід, дренаж, м

2

–

Силові кабелі і кабелі зв’язку, м

2

0,7

підземні мережі

Рекомендації
––
––
––

при посадці дерев необхідно створити максимально сприятливі умови для їх зростання: підібрати склад ґрунту, що оптимально відповідає екології ділянки та видовим характеристикам дерев, облаштувати дренаж та систему зрошення (канал
для поливу, аерації та внесення добрив);
під час організації паралельної парковки та (або) використанні протиожеледних реагентів, зелену зону необхідно відокремлювати від дороги технічним тротуаром;
при організації вуличної парковки зелені зони слід розбивати на окремі ділянки для забезпечення підходу і запобігання
витоптуванню.
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Озеленення парковок
Парковки рекомендується робити озелененими з метою підвищення візуальної привабливості та створення затінку для припаркованих автомобілів. Коли вулична парковка розташована в зоні озеленення, необхідно забезпечити захист рослин від реагентів, які використовуються взимку, та від ушкоджень під час паркування автотранспорту.

≥0,2–0,5

≥3

0,5

≥3

≥5

≥0,15

,7

≥0,15

≥0,15
≥0

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Висота чагарників та живої огорожі, м

—

0,5

Висота низу крони дерева над рівнем проїжджої частини, м

≥3

—

Висота бортового каменя зони озеленення над рівнем проїжджої частини,
м

≥ 0,15

—

Висота пристовбурової огорожі рівня землі, м

—

0,2-0,5

Об’єм ґрунту для посадки великомірного дерева, м3

—

12

Відстань до дерева від зовнішньої стіни будівель та споруд, м

≥2

≥3

паралельна парковка, од.

—

≤3

парковка під кутом 45 °, од.

—

≤5

перпендикулярна парковка, од.

—

≤7

Кількість паркувальних місць в групі при разміщенні в зеленій зоні

Рекомендації
––
––
––
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при розміщенні озеленення необхідно забезпечити захист рослин від ушкоджень автомобілями, що паркуються, за допомогою організації технічного тротуару, високого бордюру, встановлення колесовідбійника або пристовбурної огорожі;
рекомендується висаджувати на острівцях озеленення дерева з розлогою формою крони для захисту припаркованого автотранспорту від прямих сонячних променів у літній час;
на паркувальні місця можливо укладати проникне покриття, інтегроване в систему стоків дощових вод.

Озеленення майданчиків
На майданчиках активного відпочинку (ігрових та спортивних) необхідна висадка озеленення для підтримки на них комфортних
умов перебування користувачів. Озеленення, висаджене по периметру майданчика, захистить користувачів від пилу та шуму,
прямих сонячних променів.

≥2,5

,0
≥3

5
≥0, 7
≥0,
≤1,2

Основні параметри
параметр

необхідне
значення

рекомендоване
значення

Ширина зони посадки, м

—

≥3

Висота низу крони дерева над рівнем покриття майданчика, м

≥ 2,5

—

Висота трави, м

≤ 0,1

—

Відстань до дерев на східній та західній сторонах дитячого майданчика, м

—

≥3

Відстань до дерев на північній та південній сторонах дитячого майданчика, м

—

≥1

Відстань до дерев по периметру спортивного майданчика, м

≥2

≥3

Відстань від об’єктів до елементів озеленення
об’ект

відстань від будівлі, споруди, об’екта до вісі
стовбура дерева, м

чагарника, м

Зовнішні стіни будівель і споруд, м

5

1,5

Край тротуару, м

0,7

0,5

Край проїжджої частини вулиці, м

2

2

Опори освітлювальної мережі, трамвая, мостові опори, м

4

–

газопровід та каналізація, м

1,5

–

теплопровід і трубопровід теплові мережі при безканальній прокладці, м

2

1

водопровід, дренаж, м

2

–

силові кабелі і кабелі зв’язку, м

2

0,7

Підземні мережі

Рекомендації
––
––
––

при озелененні ігрових і спортивних майданчиків не слід застосовувати рослини з колючками та гострим листям, отруйні,
з яскравими квітами;
щоб запобігти пошкодження рослин під час експлуатації дитячих гральних та спортивних майданчиків рекомедується
використовувати підняте озелення та пристовбурові решітки;
дерева та чагарники з блискучим листям, що дають велику кількість летящего насіння, рясно плодоносять або рано скидають листя, не допустимі до посадки по периметру спортивних майданчиків.
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ РОСЛИН
Останным часом для підвищення декоротивності насаджень під час озеленнення громадських просторів надається перевага
новим видам та сортам рослин, які відрізняються надзвичайно привабливим цвітінням, яскравим листям різного кольору, незвичайною формою крони. Нерідко єдиниї критерій, за яким відбирають рослини – це їх декоративність. Проте не враховується,
що такі рослини зростають в кліматичних умовах, які відрізняються від умов нашого регіону. Це призводить до того, що рослини
не приживаються, швидко знижується їхня життездатність і ,як наслідок, втрачається декоративність.
Враховуючи дані щодо зимо-, посухостійкості, особливостей росту та декоротовності рослин, пропонується використовувати
наступний перелік.

Умовні позначення
Основні дані

Ставлення рослини до ґрунтових умов

висота рослини (м)
діаметр крони (м)
довголіття рослини (роки)

Темп зростання рослини
дуже швидко (більше 70 см за рік)
швидко (40-60 см за рік)
помірно (25-40 см за рік)
повільно (менш ніж 25 см за рік)

невибаглеве
середньо-вибагливе
вибаглеве
Ставлення рослини до світла
світлолюбне
помірне
тіньовитривале

Ставлення рослини до вологи
посухостійке
помірне
вологолюбне
Інше
занесено до червоної книги
можливе коригування обрізанням
можливе формування стрижкою
період цвітіння

ХВОЙНІ РОСЛИНИ

Псевдотсуга Мензіса

Pseudotsuga menziesii (Mirb.)Franco
50-75

500+

Ялина драконова
Picea asperata Mast.
25-40

86

150

Ялиця одноколірна

Abies concolor Lindl. et Gordon
25-60

400

Ялина східна

Picea orientalis (L.) Link.
65

150+

Модрина кемпфера

Larix kaempferi (Lamb.) Carriere
35

400

Ялина Шренка

Picea schrenkiana Fisch. & C.A. Mey
60

150+

Ялина блакитна колюча

Picea pungens Engelm Glauca Arizona/
Glauca Majestic Blue
15-20

6-8

600

Juniperus sabina Arcadi
2,5

10+

Juniperus sabina Variegata
1,5

700+

2-3

Ялівець козацький Блю Донау
Juniperus sabina Blaue Donaube
1

Ялівець козацький Варієгата
0,6-0,8

Pinus laricio Poir.
6-8

Pinus mugo Turra

Ялівець козацький Аркадія
0,5

25-30

Сосна жовта гірська

Pinus scopulorum Lemm
4-6

Сосна чорна європейська

Taxus baccata

150

Сосна жовта
20-40

Тис звичайний

1,5

Ялівець віргінський Буркі
Juniperus virginiana Burkii
3-6

3

20-30

600

Ялівець скельний Блу Ароу
Juniperus scopulorum Blue Arrow
5

1

500+

Ялівець козацький Глаука

Juniperus sabina Blaue Donaube
1-1,5

2-4

Ялівець середній Мінт Джулеп
Juniperus pfitzeriana Grey Owl
2

3,5
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Ялівець горизонтальний Блю Чіп
Juniperus horizontalis Blue Chip
0,3

Ялівець горизонтальний Голден
Карпет
Juniperus horizontalis Golden Carpet
0,3

1,5

1,5-2

Ялівець горизонтальний Принц
Уельський
Juniperus horizontalis Prince of Wales
0,2

2-3

ЛИСТЯНІ ДЕРЕВА

В’яз Андросова
Ulmus androssowii R. Kam.

Береза повисла
Betula pendula Roth.
10-20

6-12

70

Вишня (сакура) дрібнопильчата
Рrunus serrulata ‘Royal burgundy’
6-8

4

500

10

5

Ulmus glabra Camperdownii
3-5

300

Вишня (сакура) дрібнопильчата
Рrunus serrulata ‘Рink Рerfection’
8-9

4-5

88

20

В’яз плакучий Кампердауні

500

Вишня (сакура) дрібнопильчата
Prunus serrulata ‘Tai haku’
5-9

4-5

3-5

3-6

500

4-5

Гіркокаштан дрібноквітковий
Aesculus parviflora Walt
Prunus serrulata ‘Tai haku’
30

10

300

Гінкго білоба
Ginkgo biloba
30

Горіх чорний
Juglans nigra L.

10 - 15

2000

30

10 - 15

400

5

Горобина берека
Sorbus torminalis L. Crantz
15-20

10

10-15

Гледичія терниста

Gleditsia triacanthos L. ‘Sunburst’
40

10-15

Каркас західний
Celtis occidentalis L.
30-40

10-15

Горобина домашня
Sorbus domestica L. Spach

300

5-7

500

Дуб звичайний
15-25

1 500

Клен гостролистий «Глобозум»
Acer platanoides «Globosum»
6-8

5

10

4-5

80

Катальпа
бігнонієвидна

Quercus robur L
2 5 - 40

Горобина звичайна
Sorbus aucuparia

100

Catalpa bignonioides Walt. Nana
10

6

100

Клен гостролистий
Celtis occidentalis L. Crimson King/
Royal Red/ Faassen’s Black
20-25

15-20

150-200
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Клен червоний
Acer rubrum Red Sunset
15-18

10

100+

Ліщина турецька
Corylus colurna L.
20

12

4

150-200

10-15

18-25 (30)

Tilia platyphyllosScop. ‘Zelzate’

300-400

3

150-200

Tilia tomentosa Brabant

10-15

300-400

Магнолія кобус
Magnolia kobus DC
5-6

6

Липа войлочна Брабант

Tilia tomentosa Moench

200

15

10-15

Клен червоний
Acer rubrum October Glory

Липа срібляста

Липа широколиста Цульзат
30-35

Клен червоний
Acer rubrum Scanlon

20-30

10-15

Магнолія Суланжа
Magnolia soulangeana

100+

5-6

3

100+

4-5

Магнолія Лебнера
Magnolia loebneri P. Kache
5-6

3

100+

4-5
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Магнолія лілієквітна
Magnolia liliiflora Desr.
5-6

3

300-400

4-5

Магнолія зірчаста Роял Стар
Magnolia stellatе Royal Star

100+

5-6

4-5

3

100+

4-5

Платан кленолистний

Platanus acerifolia (Aiton) Willd
20-30

25

2300

Робінія клейка
Robinia viscosa Vent.
12

7-8

100

Акація японська
Styphnolobium japonicum L. Schott
15-20

10

100-150

5-6, 8

Сумах оцтовий
Rhus typhina
10

7

Черемха пізня

Padus serotina (Ehrh.) Borkh
20-30

10-12

5-8

60-80(150)

Яблуня Нездвецкого

Malus Niedzwetzkyana
8

5-6

60

  

Яблуня гібридна Голден Хорнет
Malus hubrida ‘Golden Hornet’
6

5

200

Яблуня гібридна Роялті

Malus hubrida ‘Royalty’
4-6

4-5

200

Яблуня гібридна Мадонна

Malus hubrida ‘Madonna’
6

5

200
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ЧАГАРНИКИ

Барбарис Тунберга Адмірейшн

Berberis thunbergii DC. Admiration
0,6

0,6

Spiraea japonica Anthony Waterer
0,8

15-20

Спірея японская
Альбифлора
2-2,5

30-40

Каріоптеріс сивий

Caryopteris incana (Thunb.) Mig.
1,5

1,5

0,6

Спірея японська
Голден Принцес

Spiraea japonica Golden Princess
0,5-0,6

1

15-20

Forsythia intermedia
2

Барбарис Тунберга
Грин Карпет

Berberis thunbergii Green Carpet
1

Форзиція середня

Spiraea japonica Albiflora
2-2,5

Berberis thunbergii Atropurpurea Nana
0,6

Спірея японська
Антоні Ватерер
0,8

Барбарис Тунберга
Атропурпуреа Нана

2

1,5

Спірея японская
Голд Флейм

Spiraea japonica Goldflame
0,5-0,8

1

15-20

Піон деревовидний мікс
Paeonia suffruticosa Andrews
1,5-2

4-5

Самшит вічнозелений
Buxus sempervirens L.
1-2

1

Бузок карпатський

Syringa josikaea Jacq. ex Rchb.
3-6

3-5

50-60

5

92

Скумпія звичайна

Вейгела квітуча

Cotinus coggygria Scop.
3-5

3

50-70

1,5-2

Гортензії Мітловидні
Hydrangea paniculata Sieb.
3

3

Гортензія деревовидна
Меджикал Пинкербелл

Hydrangea arborescens Magical Pinkerbel
1 - 1,5

1,5

  

Hydrangea arborescens L. Annabelle
1

  

Бруслина Форчуна Емеральд Голд
Euonymus fortune Emerald Gold
0,3- 0,6

2

6-7

Гортензія деревовидна
Анабель
1,5

  

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.

2
  

2

Дейція витончена

Weigela florida (Bgl) A. DC

0,5

50

6

  

Гортензія деревовидна
Пинк Анабель

Hydrangea arborescens L. Pink Annabelle
1 - 1,5

2,8

  

Бруслина форчуна Емеральд Гаєті
Euonymus fortune Emerald Gaiety
0,3- 0,6

0,5

Чубушник вінцевий
Philadelphus coronarius
3-5

3-5

60+
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ДОДАТОК 1
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

ВУЛИЦЯ СОБОРНА

Сучасна вулиця Соборна простяглася зі сходу на захід та має
довжину близько 3,5 км. На сході, в районі центрального входу у Міський парк культури та відпочинку, вона обмежується
розвилкою вулиці Залізничної та Привокзальної, а на заході –
головним корпусом Центральної міської лікарні1, яка, до того
ж, композиційно завершує архітектурну перспективу вулиці в
цьому напрямку.

робітників цих підприємств. Зводилися стандартні одноповерхові чотирьох- та двохквартирні кам’яниці. Селище розбудовувалося зі сходу на захід від сучасної вул. Машинобудівників по
обидва боки дороги, але головним чином, з лівого боку й до
Миколаївської церкви. Тож головна вулиця майбутнього міста
з’явилася завдяки швидкому будівництву робітничого селища
та церкви, зведеної 1904 року за кошти власників заводів.

Починаючи від річки Кривий Торець, перший міст через яку
з’явився разом із зведенням металургійних заводів, і до центральної площі міста майже 1 км тягнеться промислова зона.
Навпроти розташований приватний сектор селища Нижній
Жилкоп, а поперечні вулиці Одеська, Миру й інщі, що відходять під прямим кутом від Соборної, колись називалися «лініями». Втім, розбудова головної вулиці міста почалася значно
західніше від цієї ділянки.

За плануванням селище має регулярну структуру типову для
тодішніх промислових селищ, що будувалися в Європі. До сер.
1910-х рр. заводське селище простягнулося більше ніж на 1
км з заходу на схід і практично впритул підійшло до межі сел.
Гаврилівки [2]. Тодішній центр утворився навколо Гаврилівської базарної площі та новозведеного Миколаївського храму.
Такий стан речей зберігався до кінця 1920-х років.

Спочатку перша центральна вулиця міста отримала назву
«Большая». Відтак, у 1920-ті років, її перейменували на вулицю Ворошилова2, з кінця 1950-х років – Леніна. Згідно з законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки» та розпорядженням
міського голови В. Гнатенка «Про перейменування вулиць та
площі міста Дружківка» від 10.02.2016 почався процес перейменування. Невдовзі вулицю Леніна було перейменовано на
вулицю Соборну, а пам’ятник «вождю світового пролетаріату»
демонтовано.
Масована забудова вулиці розпочалася більше 100 років тому.
Початок було покладено французькими підприємцями Донецького товариства залізоробного і сталеливарного виробництва, які разом із пуском металургійних заводів наприкінці
1890-х років, почали будувати об’єднане заводське селище для

Однак у 1927–1928 роках на головній вулиці більшовики почали формувати новий центр, змістивши його на схід. Натомість
Базарна площа з пристосованим під робочий клуб, а згодом
кінотеатр, храмом втратила основне значення. Новий центр
спланували біля прохідної Торецького сталеливарного і механічного заводу, якому 1920 року надали ім’я Ворошилова.
Відтак і колишня вулиця «Большая» стала називатися вулицею
ім. Ворошилова. Щоправда, за спогадами старожилів, її до самого початку Другої світової війни в народі називали по-старому. Від французьких часів вулицю вкривала бруківка й по ній
вечорами відбувалися гуляння [5, с. 16].
Асфальт з’явився тут вже під час розбудови площі Леніна. У
1931–1932 роках на цій ділянці було побудовано клуб робітничої молоді (будівельне бюро Південного машинобудівного
тресту (м. Харков), арх. М. А. Зеленін, 1927–1928 рр.), ремісниче училище, пожежне депо, зведено шість трьохповерхових
блочних житлових будинків, т. з. «блоки» (будівельне бюро

1 Основну споруду теперішньої лікарні на початку 1900-х років збудував купець Г. Г. Єлісєєв, використовуючи її як контору конярського заводу.
2 Климент Ворошилов – військовий і політичний діяч, один з більшовицьких лідерів та організаторів сталінських репресій.
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Південного машинобудівного тресту (м. Харков), арх. М. А. Зеленін, 1928 р.) [2], а 1935 року [4, с. 10] стадіон на 6 тис. місць.

Наприкінці 1950-х років центр міста знову посунувся трохи
західніше від ділянки навколо палацу культури. 1958–59 року

було завершено масштабне будівництво архітектурного комплексу центральної площі міста, що отримала назву – площа
Леніна. Відповідно, колишня вулиця Ворошилова, що пронизувала новостворену площу, тепер також отримала нову
назву.

Клуб та блочні будинки лишаються чи не єдиними зразками
радянського архітектурного конструктивізму у Дружківці. Цей
комплекс, крім виконання побутових функцій, мав підкреслити прогресивність радянської влади та обраного курсу на
форсовану індустріалізацію. Також був покликаний втілити
ідею про нерозривне поєднання культурного відпочинку, професійної освіти, соціалістичного побуту та виробництва.
Другого архітектурного подиху це місце набуло завдяки зведенню 1949 року нових двоповерхових прохідних машинобудівного заводу за проектом Л. Г. Кваніна. Дотепер ця споруда
є однією з небагатьох прикладів класицистичного монументалізму пізньої сталінської доби, який іноді називають «сталінським ампіром». Прохідні не є унікальними ані в масштабах
країни, ані області, але складають важливий елемент міського
архітектурного ландшафту центральної частини міста та будувалися радше з декоративною метою, аби створити більш
привабливий дизайн промислової забудови.
Одним із вагомих чинників формування комунікаційної інфраструктури головної вулиці міста лишається трамвай. Перші
трамвайні колії були тут прокладені 1947 року силами заводу.
Дедалі згодом перший трамвайний маршрут точно позначив
межі центральної вулиці, саме на крайніх точках якої були
побудовані кінцеві зупинки трамваю, т. з. «кільця». Водночас
особливості міського ландшафту та забудови стримують перспективи розвитку цього виду транспорту. Трамвайний рух
досі відбувається по одній колії в обидва боки. Через зазначені причини немає змоги прокласти другу колію та прискорити швидкість руху.
Початок 1950-х років позначився точковими забудовами чи
не впродовж всієї вулиці. Приміром, на перехресті сучасних
вул. Соборної та Енгельса у 1950–1951 роках було зведено
триповерхову будівлю машинобудівного технікуму та будинок
гуртожитку, що на перетині з вул. Паризької комуни. А біля
стадіону за наступні два роки споруджено Палац спорту (проектний інститут Мосдипровуглебуд (м. Москва), арх. Завдський, Мустафаєв) [2].

Загалом у період 1950–60-х років сформувалася основна
частина фронтальної забудови головної вулиці, що й досі
складає її архітектурне обличчя. А впродовж наступного десятиріччя фронтова лінія забудови простягнулася аж до центральної лікарні. Зведення будинків на ділянці колишнього
Гаврилівського ринку змусило перенести його вище та праворуч від храму.
На початок 1970-х років припадає зведення будівлі теперішньої міськради, готелю «Україна», кінотеатру «Космос» тощо.
Забудова житлових та офіційних споруд з різною інтенсивністю продовжувалася приблизно до середини – кінця 1980-х
років, але це майже не позначилося на її принципах. Щоправда, частково були знищені старі одноповерхові будинки початкового періоду.
Розпочата 2018 року масштабна реконструкція теперішньої
Соборної площі та прилеглих територій вулиці Соборної, також не позначилася на архітектурному ландшафті центральної площі та вулиці загалом.
Крім архітектурних об’єктів та комплексів, уздовж головної
вулиці Дружківки зосереджено більше десяти меморіальних
пам’ятників та різного роду скульптурних композицій. Найбільше таких об’єктів сконцентровано поблизу ПК Машинобудівників, де скупчилися кілька різних пам’яток, періоду від
кінця 1940-х до початку другої декади 2000-х років. Вони іноді
заперечують одне одну як у стилістичному, так і в концептуальному сенсі [1].
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Мабуть, найбільш помітним і знаковим з-поміж цього розмаїття є меморіал, присвячений пам’яті загиблих машинобудівників у Другій світовій війні, відкритий у травні 1975 року
під кураторством архітекторки О. Подольської та скульптора Г.
Молдована. Крім цього, помітним є пам’ятний знак, присвячений робочим метисного заводу, загиблим у Другій світовій
війні, відкритий у навесні 1980 року у сквері метисного заводу
(автор А. Базанов) [3, с. 48].

ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА
Довжина вулиці Енгельса складає майже три кілометри. Вона
простягається з півночі на південь: починаючись у «Молодому парку», обмежується перетином з вул. Козацька (колишня
Чапаєва). Крім цього, вул. Енгельса перетинається з такими вулицями: Леваневського, Соборна, Кошового, проспект Космонавтів та ін. Відповідно, пронизує такі райони міста, як: селища
Нижня Гаврилівка та Верхня Гаврилівка, т. з. «Соцмістечко», а
також мікрорайони 13-й, 11-й, 10-й, 8-й, 9-й та 7-й [2, с. 5–12].

16]. Зараз, на відміну від Верхньої, Нижня Гаврилівка має головним чином приватну забудову.
Власне розбудова вулиці Енгельса як такої припадає на кінець
1950-х – початок 1960 років, а «1969 року відбулося чергове
розширення [трамвайної] мережі – вулицями Енгельса, Кошового та Радченка відкрито двоколійну лінію до Сонячного

Забудова в районі цієї вулиці почалася наприкінці 1890-х – на
початку 1900-х років разом із будівництвом «французьких будинків», які й досі частково тут збереглися. Втім, на її зародження найбільше вплинуло зведення Миколаївської церкви у
1900–04 роках та, головним чином, побудова Базарної площі.
Очевидно, перші ознаки вулиці почали промальовуватися

мікрорайону2. Сюди пішов новий маршрут № 2» [3]. Трамвайні
колії прокладені вулицею Енгельса на ділянці від Соборної до
О. Кошового.

саме тут.
Базарна площа старого Гаврилівського ринку, проіснувала від
сер. 1900-х – до кінця 1950-х років. Її існування припинилося
з новою забудовою. 1959 року тут побудували панельну п’ятиповерхівку, орієнтовану на вулицю Соборна, та інші споруди. Серед них був також будинок колишнього ЗМІШТОРГу1 ,
де влітку 1977 року відбувався суд над відомими українськими правозахисниками й дисидентами Миколою Руденком та
Олексою Тихим.
У 1930-х роках, навпроти названої ділянки, на місці сучасного
машинобудівного технікуму (зведений у 1950–51 роках [1]),
розташовувався сад «Металіст». «Двір через сад був огороджений, по обидва боки дороги, що проходила через сад, стояли довгі столи та лавки. Тут грали у доміно, шашки та інші
ігри. Трохи нижче, з правого боку, у цьому дворі була бібліотека <…> З лівого боку, наприкінці саду, була невелика естрада.
Поруч будівля, де лише влітку показували фільми <…>» [4, с.

У 1972 році з південного боку Свято-Миколаєвської церкви
було побудовано 2-х поверхову будівлю Дружківського центру
зайнятості з орієнтацією на вул. Енгельса [1]. Вочевидь, трохи
раніше навпроти неї були зведені споруди Інформаційно-обчислювального центру (Центр статистики) та міського суду.
Ділянка вулиці між 7-м, 9-м мікрорайонами, від т. з. «П’ятачка» до колишніх «Радіотоварів» (тепер магазин «Елма»), – є
найбільш сучасною частиною забудови. Наприклад, бібліотека ім. Л. Українки відкрилася для відвідувачів на початку
1989 року. Ця частина вулиці зроблена у вигляді бульвару з
розлогою пішохідно-рекреаційною зоною, по центру якої прокладено довгу клумбу-газон. Обабіч неї встановлено лавочки. Ближче до початку цієї ділянки, за кількадесят метрів від
бібліотеки, 14 лютого 2004 року було встановлено «Монумент
пам’яті про Чорнобильську трагедію», автором якого є поет,
художник і політичний діяч В. Марко.
Майже наприкінці вул. Енгельса, навпроти сучасного ресторану «Роял», 29 вересня 2007 року споруджено декоративну барельєфну композицію т. з. «Пам’ятник сантехніку», що,
ймовірно, натякає на традиційні негаразди з водопостачанням у місті.

1 Так називалися централізовані торгівельні організації, що завідували спільною (змішаною) торгівлею промисловими та продовольчими товарами.
2 Мається на увазі 9-й мікрорайон «Сонячний».
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ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТІВ
Проспект Космонавтів – широка вулиця з двома окремими полосами шосе та пішохідною алеєю або бульваром1 між ними.
Ця вулиця розташована на південно-східній околиці міста,
втім є однією з його головних комунікаційних артерій. Обабіч
проспекту знаходяться кілька мікрорайонів. Зі сходу він обмежується вул. Машинобудівників, а з заходу – вул. Дружби. Приблизно в середній частині, по завершенні природного схилу,
проспект перетинається з вулицею Енгельса, яка розділяє його
на умовні східну (нижню) та західну (верхню) частини.
Загалом забудова цієї ділянки міста почалася у 1960-х роках.
До цього періоду єдиним значним об’єктом, що колись розташовувався в цьому просторі був т. з. «ТСОВІАХІМ»2 . Від 1934
року до початку Другої світової війни ця установа у Дружківці
готувала пілотів й розташовувалася трохи вище теперішнього
ЦДЮТ [6, с. 17]. Відповідно, мала ґрунтове летовище й певні
технічно-господарські споруди. Авіаційні та космічні алюзії у
назві та монументальному оформленні подальшого проспекту
Космонавтів почасти пов’язані саме з цим фактом історії міста.
Після війни приблизно в тому ж районі знаходився молодий
фруктовий сад [6, с. 17].
1967 року чиновниками міста був затверджений генеральний
архітектурний план міста, тому вся забудова мала узгоджуватися з цим документом. Перед тим у Дружківці практикувалася
фронтальна забудова вулиць, як, наприклад, це можна побачити в районі колишньої площі Леніна (Соборна). Натомість, згідно
з генеральним планом, перевага тепер віддавалася забудові цілими мікрорайонами [1, с. 4]. З огляду на це уздовж майбутнього проспекту Космонавтів було передбачено зведення чотирьох
мікрорайонів. Найпершими – 1962 рік – почали будувати 8-й
(Індустріальний) та 9-й (Сонячний) мікрорайони. Згодом, 1971
року, – 10-й (Піонерський), а 1978-го – 7-й (Південний) [3, с. 5–8].
Чи не у кожному з мікрорайонів передбачалася своя школа,
дитсадок, магазини та інші об’єкти т. з. «соцкультпобуту» при
середній кількості мешканців 6–7 тис. в кожному. Мікрорайони 9-й та 10-й завершені до 1981 року. Будівництво велося
досить нерівномірно, тому у межах зазначених мікрорайонів
іноді додавалися нові споруди. Однак до кінця 1980-х років основна забудова була закінчена.
Відповідно до плану, ширина проспекту мала бути значно вужчою, проте, за наполяганням тодішнього голови виконкому Л.
І. Чередника, проспект вирішили розширити до рівня столичних стандартів [2, с. 16].
Символічне наповнення нової вулиці забезпечили монументальні споруди, декоративні елементи та інші об’єкти. Від самого початку тут впроваджувалася тема космосу. Власне, вона
виникла завдяки тому, що в інформаційному просторі Радянського Союзу від початку 1960-х років велася постійна пропаганда щодо проривів у ракетно-космічній галузі. 1961 року був
здійснений перший пілотований політ Ю. Гагаріна у космос, у
1970 році СРСР – успішна посадка космічного апарату на Луні.
У контексті цих досягнень в містах Донецької області та цілого
СРСР упроваджувалися відповідна кон’юнктура щодо назв мікрорайонів та споруд на космічну тематику, використовувалася специфічна естетика в оформленні будинків і цілих вулиць.
Дружківські забудовники не були виключенням. Тож на завершальній стадії робіт на проспекті встановили символічну
стелу у вигляді трьох ракет, що здіймалися у небо (трубчаста
конструкція знаходилася на місці ювілейного знаку «Грета» й
на сьогодні не збереглася). Космічна тема також відтворюється на стінах кількох дев’ятиповерхівок проспекту у вигляді величезних муралів. Фрагменти зображень збереглися й донині,

наприклад, на будинку №1 пр. Космонавтів проглядається зображення ракети.

1977 року на крайній нижній точці центральної алеї проспекту,
що на перетині з сучасною вулицею Машинобудівників, був
встановлений літак МіГ-15. Він закріплений на довгій стелі, яка
імітує зліт літака над землею. Ця композиція вписувалася у загальний мотив відразу у двох аспектах: по-перше, вона ніби
позначала попередній етап освоєння повітряного простору
совєтською людиною; а, по-друге, – відповідала місцевому
контексту з прив’язкою до 50-ї річниці ДТСААФ та вшанування
пам’яті курсантів Дружківської школи ТСОВІАХІМу.
Коли у 1980 році з подібних же міркувань, біля перетину з вул.
Енгельса, встановили пасажирський літак Ту–104, то в місті з’явилося два характерних побутових топоніма: «маленький» та
«великий» літаки. Зараз вони вживаються дедалі менше, бо
2000 року т. з. «великий літак» демонтували комунальні служби. (Зараз на цьому місці заходяться кафе «Дракон» та супермаркет мережі АТБ.)
Ідея ревіталізації пасажирського літака теоретично виглядала
дуже привабливо. Її використовували у багатьох містах України
та Донецької області. Приміром, подібні літаки встановлювали
у Донецьку, Краматорську та Слов’янську. Проте майже ніде
вона не мала успіху. У Дружківці використання салону літака
спочатку як кінотеатру, а згодом як залу гральних автоматів,
виявилося вкрай незручним та неефективним. Від цієї ідеї довелося доволі швидко відмовитися.
До основної символічної теми проспекту невдовзі додається
побічний мотив, пов’язаний з двохсотріччям заснування міста.
Завдяки цій даті 19813 року у західній частині алеї проспекту
Космонавтів, що навпроти сучасного ЦДЮТ, було встановлено
«Пам’ятний знак на честь 200-річчя міста Дружківка». Підчас
відкриття знаку було урочисто зарито «капсулу пам’яті» як
послання для майбутніх поколінь комсомольців (капсулу пограбовано). У своїй основі монумент являє собою курганний
насип з вертикальною стелою стилізованою у вигляді відкритої
книги. Навколо неї розташоване кільце з рельєфними зображеннями історичних подій.
На сході перспективу проспекту Космонавтів та його центральної алеї завершує монументальний комплекс «Курган Слави»,
створений під проводом харківського архітектора П. П. Юрченка та відкритий 8 травня 1985 року під час відзначання чергового ювілею перемоги у радянсько-нацистській війні. Втім,
ювілейні заходи були радше приводом, а ця споруда з’явилася, головним чином, з естетико-архітектурних міркувань. Проспект потребував якогось завершення, бо чи не впритул виходив на одне з міських кладовищ. Відповідно, мав з’явитися
такий монументальний об’єкт, який би перекрив цю перспективу. Проблему було розв’язано шляхом створення монументу
у вигляді великого земляного насипу. За деякими спогадами,
ідея спорудження земляного насипу4 належить В. В. Соколу

1 З а визначенням, бульвар – широка алея на міській вулиці з озелененою прогулянковою пішохідною ділянкою, що оточена дорожнім полотном з обох боків, може мати зони для велодоріжок, дитячих майданчиків і місць для короткочасного відпочинку.
2 ТСОВІАХІМ – Товариство сприяння обороні, авіаційному і хімічному будівництву. Масова добровільна громадська військово-патріотична організація, що існувала в Радянському Союзі в 1927–1948 роках. У серпні 1951 року об’єднана в ДТСААФ СРСР (ДОСААФ СССР)
3 За деякими даними, дату заснування міста можна пересунути у 1760–70 роки
4 За збігом обставин саме під час виконання проєкту робився котлован під будівництво нового цеху на машинобудівному заводі, тому це дало
змогу не витрачати зайві ресурси для насипання пагорбу [7, c. 16].
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(голова міського зеленбуду у 1971–87 роках). На вершині пагорба встановили монументальну композицію – скульптуру
жінки у скорботі з лавровим вінком біля ніг та арку з символічним дзвоном пам’яті, що ніби здіймається над тією фігурою
та водночас обрамляє її. Пагорб навколо обнесений бетонним
бордюром. Із парадного боку біля підніжжя споруджений
спеціальний майданчик для покладання квітів та офіційних
церемоній. Земляні та будівельні роботи виконувалися промисловими підприємствами міста, зокрема Дружківським машинобудівним заводом.

Останнім в хронологічному порядку на алеї пр. Космонавтів з’явився аматорський «Пам’ятник воїнам-афганцям». Він
розташований на східній (нижній) частині алеї проспекту,
що навпроти магазину «Білорусь». Пам’ятник встановлений
2009 року з нагоди 30-ї річниці вводу совєтських військ до Афганістану. Композиція складається з барельєфної скульптури,
виконаної в масиві пісковику, та піщаної брили з мармуровою
дошкою. Згодом сюди додавалися різні додаткові елементи,

а ділянка щоразу стихійно розросталася та огороджувалася.
Загалом східна частина алеї досить різноманітно декорована. Наприклад, 2008 року вздовж неї встановили ковані арки
над лавочками та ковані фігури, а також двоє арок над самою
алеєю. 2010 року на ділянці алеї, що навпроти магазину «Орбіта» (колишнє кафе «Орбіта») побудовано невеличкий фонтан «Сонячний годинник», який зараз не працює.

Західна частина алеї на ділянці між ювілейним знаком на
честь заснування Заводу газової апаратури «Грета» (1960) та
перед монументом на честь 200-річчя заснування міста декорована спеціальними конструкціями для підв’язки троянд.
Навпроти колишнього універсаму «Ювілейний» (тепер магазин мережі «Чудо-Маркет») розташовано дитячий майданчик, який пронизує алея.

ВУЛИЦЯ О. КОШОВОГО
Вулиця Олега Кошового1 зі сходу (в районі міської лікарні №2)
обмежується вул. Машинобудівників (колишня Радченка), а з
заходу – вул. Дружби та районом «Мирний»2.
Забудова цієї вулиці почалася у 1948–49 роках у зв’язку з необхідністю надання житла працівникам машинобудівного заводу. До Другої світової війни на цьому місці споруд фактично
не було. «Житлове будівництво в Дружківці другої половини
1940-х – початку 1950-х років відбувалося переважно на периферії міста і, частіше за все, за рахунок освоєння нових територій» [6]. До моменту забудови цієї ділянки крайня лінія
житлових будинків пролягала в районі середньої школи №6,
побудованої ще на початку 1930-х років.
Будівництво нового району, якому надали назву «Соцмістечко», виконував спеціальний житлово-комунальний або «квартирний» відділ заводу. Працівниками відділу було зведено
цілий ряд типових двоквартирних та одноквартирних шлакоблочних будинків або «фінських домиків», кілька двоповерхових будинків з дерев’яним перекриттям та сходами, до того
ж шість двоповерхових восьмиквартирних будинків [9, с. 2].
Ця забудова, власне, й досі складає основу вулиці Кошового.
Виключення складають хіба будівлі з боку колишнього магазину «Київ», що входять до т. з. «8-го мікрорайону», що їх почали
будувати у 1962 році [7, с. 8].
Основною прикметою цієї вулиці є чіткий архітектурний поділ
між приватним сектором та багатоквартирними будинками.
Якщо рухатися зі сходу на захід, то кількаповерхові багато-

квартирні будівлі знаходяться праворуч від проїзної частини,
а оселі з приватними земельними ділянками – ліворуч. Цей
принцип трохи порушується лише у полярно протилежних кінцях вулиці.
Трамвайну колію пустили тут 1969 року [8]. Вона й досі пролягає саме з боку приватних будинків. Тротуар розташований на
протилежному боці. Єдине місце, де колії виходять на проїзну
частину, це східний район вулиці між лікарнею №2 (побудована на початку 1950-х років) та міським відділом поліції.
На перехресті з вул. Енгельса наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років, утворився т. з. «П’яний ріг» («Пьяний угол»).
Тут активно розвивалася торгівля, відкривалися бари й кафе.
Один із барів отримав негласну назву «П’яний ріг», офіційно
зветься «Арбат».
Неподалік цього місця з’явився один із найбільш популярних
свого часу кафе-барів міста «Золотий лев» (вул. Кошового, 23),
який зараз не працює.
На початку 2000-х на цій ділянці почав роботу «Новий ринок».
Попри доволі зручне розташування, він не зміг скласти конкуренцію сучасному Гаврилівському ринку та не набув особливої
популярності серед місцевих мешканців.
Зараз на цьому перехресті працюють також кілька будівельних
магазинів та крамниць, частина старого житлового фонду віддана під їхні потреби.

1 Названа на честь Олега Кошового – одного з учасників т. з. «Молодої гвардії», підпільної організації часів Другої світової війни у м. Краснодон
Луганської області, нині окуповані росіянами території.
2 Неофіційна назва цього району – «ДЩ» – від назви конструктивних особливостей житлових споруд, що там побудовані – «дома щтові».
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ПЛОЩА СОБОРНА
До появи центральної площі Дружківки культурно-адміністративний центр міста пересувався вздовж сучасної вулиці Соборної кілька разів (див.: «Вулиця Соборна. Історична довідка»).
На початок 1950-х років стало зрозуміло, що найбільш вигідним місцем для розбудови нового адміністративного центру
та центральної площі є «частина одноповерхових чотириквартирних будівель для робочих, розташованих вздовж перехрестя сучасних вул. Соборної та вул. Машинобудівників» [1].
Відповідно, цю частину попередньої забудову було знесено та
розпочато нове будівництво згідно з проектом забудови від 8
січня 1952 року, затвердженого управлінням у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР [3, с. 338].
Будівництво тривало упродовж 1953–1959 років. Ансамбль забудови центральної площі 4-х та 5-ти поверховими житловими
будинками було зроблено за проектом Харківської філії проектного інституту «Діпромісто» (архітектори В. К. Троценко, Л.
М. Тюльпа, В. Д. Серобаба) [1], у житлових будинках комплексу
планувалося розмістити 7 тис. мешканців [3, с. 338].

вий житловий будинок із готелем, рестораном і гастрономом»
[3, с. 388], відповідно, вони розташовані з лівого та правого
боку площі. Зі зведенням окремої будівлі міськради на початку 1970-х років, головні керівні установи переїхали туди, а їхнє
місце зайняли міськвно та загс.
Загалом периметр площі формується фронтальною лінією чотири-, п’ятиповерхових цегляних будинків частково декорованих елементами бетонного лиття (карнизи, рельєфи, пілястри
та інший декор). На перших поверхах від самого початку,
крім офіційних закладів, розташовувалися також крамниці.
Наприклад, відділення Нової пошти №3 займає приміщення
колишнього магазину «Лакомка». У теперішньому приміщенні
відділення банку «Пумб» до середини 1990-х років був книжковий магазин. У згадуваному будинку №11 спочатку розташовувався «Універмаг», а потім «Тканини» й комісійний магазин.
Переважну частину площі займають шосейна дорога, зупинки
автотранспорту та тротуари, прокладені впритул до будівель.
Конструктивні особливості дружківської центральної площі
роблять її транзитною. Головний пріоритет тут фактично віддається проїзній частині. Через це вона більше скидається на
транспортну розв’язку, аніж на громадський майданчик, на
якому можна збиратися городянам, як під час свят, так і під
час щоденного відпочинку або для якихось мітингів чи обговорень. Наприкінці 1950-х років тут були встановлені лавочки,
але упродовж наступних десятиріч їхнє місце заступили суцільні клумби, надавши площі більшої декоративності.

Головним елементом площі мав стати пам’ятник Сталіну, а
саму площу назвати на його честь. Проте, після смерті диктатора навесні 1953 року та розвінчання культу його особи на
ХХ з’їзді партії (1956 рік), у проекті замінили «вождів». Площу
вирішили назвати на ім’я Леніна. 5 листопада 1958 року [Там
само] на площі Леніна, яку тепер пронизувала вулиця Леніна
(колишня Ворошилова), урочисто відкрили пам’ятник Леніну
(автори Футерман та Опащенко, загальна висота з постаментом складала 5 м) 1.
Площу спроектовано близькою до прямокутної форми, витягнутою вздовж проїзної частини за віссю схід–захід. Зі сходу
вона обмежується вулицею Машинобудівників (колишня Радченка), а з заходу Паризької Комуни.
Знов таки, якщо рухатися зі сходу на захід, то спочатку в’їзд
на площу архітектурно мав позначатися двома будинками, над
кожним з яких мали надбудовуватися башта й шпиль, прикрашений п’ятикутною зіркою. Однак в процесі проектування й
будівництва залишилася одна ліва башта без шпиля. Йдеться
про будинок № 11, який внесено до реєстру пам’яток архітектури України [2, с. 52].
Західна перспектива площі архітектурно позначена двома будівлями з псевдопортиками, що утворюють своєрідні брами.
Їхні фронтони спочатку прикрашали герби Совєтської України
та Совєтського Союзу. Вони трохи вищі за решту і мають п’ять
поверхів замість чотирьох. Башти та брами позначають проїзд
до середмістя, надаючи всьому комплексу строгої урочистості.
Крім цього, «акценти площі мали належати будівлям міськвиконкому та міському партії. Навпроти нього – 4–5-ти поверхо-

За радяньських часів центральну площу постійно використовували для проведення масових демонстрацій, присвячених
ідеологічним святам (7 листопада – т. з. «День жовтневої революції», 1 травня та ін.). Для цього доводилося перекривали
рух транспорту. Навпроти пам’ятника Леніну встановлювали
трибуну, з якої місцевими керівниками партії та директорами підприємств проголошувалися урочисті промови. Вздовж
трибуни рухалися у привітальному марші колони робітників і
службовців, кожна з яких представляла певне підприємство
міста. Практику перекриття руху під час святкувань використовують і зараз.
Від початку 1990-х років на головній площі міста майже не відбувалося загальноміських заходів. Функція площі зводилася
лише до транспортної розв’язки й адміністративного центру.
Лише починаючи з 2016 року на головній площі міста дедалі
більше почали відзначати локальні та загальноукраїнські світа.
23 червня 2015 року згідно з вимогами Закону України «Про

1 Інколи наводиться дата 20 квітня 1960 року, але, судячи зі спеціального числа газети «Дружковский рабочий» №130 від 5 листопада 1958
року, пізніша дата є хибною.
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засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки» у Дружківці демонтували пам’ятник
Леніну. За розпорядженням міського голови від 10 лютого
2016 року площу Леніна перейменовано на Соборну.
У 2017 році Дружківська міська рада запланувала розпочати
реконструкцію площі. В офіційному повідомленні міськради
зазначалося про необхідність проведення таких робіт: ландшафтна організація площі з урахуванням існуючих зелених
насаджень, організація публічного простору, оптимізація руху
транспорту та пішоходів, ландшафтного дизайну та благоустрою території; розміщення об’єктів монументального мистецтва; розміщення та пропозиції щодо малих архітектурних
форм; будівництво фонтану тощо [4].

На початку грудня 2017 року тодішній мер міста В. Гнатенко
презентував початок реконструкції [5]. Офіційна назва проекту «Реконструкція вулиці Соборна та благоустрій прилеглої
до неї території у місті Дружківка». Перша черга реалізації
проекту спливла 31 грудня 2019 року, договір укладено з ТОВ
«ОКВІН-5». Від травня 2020 року розпочався новий етап реалізації проекту, який досі не завершено [6]. За цей час було
покладено нові комунікації, встановлено оновлені ліхтарі,
лавочки, частково покладено бруківку, зроблено нове зонування, посаджено декоративні рослини, на місці пам’ятника Леніну закладено фонтан (запустили у жовтні 2020 року),
встановлено скульптуру «молодят» та дві альтанки навколо,
скульптуру козака та ін.

ПЛОЩА МОЛОДІЖНА
Майданчик сучасної площі Молодіжної (колишньої Жовтневої) частково утворений перехрестям вулиці Енгельса та бульвару Космонавтів. 1985 року в західній частині цієї ділянки
будівельники здали в експлуатацію т. з. «Дім піонерів та школярів» (перейменовано на ЦДЮТ 1992 року), який став архітектурною та водночас смисловою домінантою площі.

«Просвіта» зорганізувала першу конференцію, присвячену
пам’яті цього українського правозахисника [5].

Перед тим «Дім піонерів» як ідеологічно-виховна установа
знаходився у кількох кімнатах за адресою вул. Леніна, 26 (сучасна вул. Соборна, аптека «Перитол»). Натомість нова будівля,
за адресою вул. Космонавтів, 40, включала басейн, чималий
сценічний майданчик, багато різноманітних авдиторій та залів.
Майдан перед будівлею теперішнього ЦДЮТ сформований
як розлога під’їзна територія, спочатку вкладена бетонними
плитами, а тепер заасфальтована, на якій можна було проводити урочисті піонерські лінійки та пропагандистські вишколи,
організовувати від’їзд до дитячих таборів відпочинку тощо.
Прикметно, що від самої появи цей простір використовували
також для зустрічі пересувних зоопарків та цирків (до середини 1980-х років таким місцем була Яковлівська ринкова площа, що біля автовокзалу).
За відсутності розлогої міської площі, яка б відігравала роль
своєрідної «агори1», де можна проводити як розважальні
святкові, так і громадсько-політичні заходи, цю функцію в місті
почала виконувати нова Жовтнева площа, після 1992 року –
Молодіжна.
До початку 1990-х років неофіційний (фактичний) центр міста
перемістився саме сюди. На Жовтневу переїхала й центральна ялинка та всі новорічні заходи. Тут почали святкувати дні
міста, Машинобудівника, Шахтаря, День молоді тощо.
Наприкінці 1980-х років тут з’явилася масивна металоконструкція, що використовувалася як сцена для різного роду
заходів (її прибрали вже у першій декаді 2000-х років). З тієї
сцени на початку вересня 1990 року лунали виступи видатних
українських письменників Дмитра Павличка та Івана Драча,
які закликали дружківську громаду до єдності навколо ідеї
українського суверенітету та незалежності. Саме тут з’явилися
перші українські прапори. Саме на площі Жовтневій українські демократичні сили Дружківки засудили дії т. з. «ГКЧП»
та виступили проти спроби комуністичного заколоту у серпні
1991 року. Саме тут демократична спільнота міста збиралася
встановити пам’ятник Олексі Тихому. Його ім’я на широкий загал пролунало також саме на цій площі. А 1994 року в ЦДЮТ
Дружківська міська організація Всеукраїнського товариства

Цей простір обживали також «неформальні» або «контркультурні» молодіжні тусовки, головним чином для влаштування
рок-концертів та фестивалів. На початку 1990-х років вони
збирали до кількох сотень учасників.
Під час Євромайдану 2014 року на Молодіжній площі відбувалися мітинги як українських, так і сепаратистських сил. Влітку
2014 року, чи не відразу після втечі з міста представників терористичних угруповань т. з. «ДНР», на цій площі відбувся фестиваль «З країни в Україну», на який з’їхалися музичні гурти з
різних міст України.
12 вересня 2015 року поблизу ЦДЮТ за спонсорства компанії
UMG було відкрито скейт-парк [2], [3] металеву конструкцію
для катання на скейт-бордах та роликах, яку комунальні служби демонтували у вересні 2018 року [1].

Дотепер площа Молодіжна є одним з головних майданчиків
міста, на якому відбуваються знакові події: від міських ярмарків до концертів і політичних зібрань та мітингів.

1 У Стародавній Греції громадське місце, де відбувалися збори громади міста; у Римі таку роль відігравав форум.
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МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ
Хронологічно історію існування міського парку культури та відпочинку можна поділити на кілька періодів:
–– від заснування у 1926 році до початку Другої світової
війни;
–– відновлення парку у 1945 році та розвиток у 1950–60-х
років;
–– оновлення та реконструкція парку у 1985 році (до 40-ї
річниці від Дня перемоги);
–– реконструкція, що фактично триває від 2018 року.
Офіційною датою відкриття парку вважається 30 червня 1926
року [4]. Відразу він мав назву – парк КІМ’а (Комуністичного
інтернаціоналу молоді). Відтак у 1930-х роках змінив назву на
парк ім. В. К. Блюхера [9, c. 31]. Парк закладено силами робітників машинобудівного заводу під час т. з. «воскресників».
Окрім цього, на його території зведено відкритий або літній
кінотеатр [11, c. 8].

Дружківський міський парк культури та відпочинку розташовано у трикутнику між заводською гілкою залізничної колії
– зі сходу, дугою річки Кривий Торець – з південного сходу
на захід, початковими ділянками вулиць Привокзальна та
Соборна – з півночі. За основу планування парку покладено
радіально-концентричну схему: від центру основної круглої
площі розходяться кілька алей. Щоправда, ця схема упродовж
кількох реконструкцій зазнавала деяких змін.
На момент закладки парк мав три входи: Торецькі ворота, вхід
біля залізниці колишнього Торецького заводу; Яковлівські ворота; центральні або Карлівські ворота (з боку сел. Карлівка).
Згодом Торецьких воріт не стало, натомість з’явилися ворота
біля річки (у цьому місці до Другої світової війни були городи),
що виходять на Яковлівський міст.

По завершенні Другої світової війни відкриття відновленого
парку припало на 30 червня 1945 року [3, с. 40]. На початку
1950-х років парк набув другого дихання, тоді його називали
Парк «КІО», від російської «культуры и отдыха». Тоді він займав третє місце в області за обсягом території після Донецького та Маріупольського, мав п’ять алей та два кола. Обабіч
центральної алеї були встановлені бюсти діячів культури,
працював фонтан. Автором скульптурних композицій був
дружківський художник Б. Сенін [3, с. 61]. Вхід до парку був
платний. У парку діяла естрада, тир, танцмайданчик, більярдна, літній кінотеатр, станція прокату човнів, гойдалки, кімната
кривих дзеркал, ресторан «Голубий Дунай», тричі на тиждень
грав духовий оркестр [6, с. 6, 7].
8 травня 1968 року у південно-східній частині парку, з боку
Яковлівських воріт, було відкрито бетонний пам’ятник «Стела
учасникам підпільної організації «Ленінська іскра»» у формі
масивної чотирикутної плити 3х4х0,5 м (скульптор В. Дубінін).
Стелу вкрито барельєфами й присвячено т. з. «Ленінській іскрі»: підпільній організації, учасники якої діяли під час нацистської окупації та були знищені . Гроші для встановлення монументу адміністрація збирала від школярів міста [12, с. 16].
Водночас з відкриттям цього пам’ятника цілий парк отримав
ім’я «Ленінської іскри». З такою назвою він проіснував до 2016
року, коли, у зв’язку з процесами декомунізації, його перейменували на Міський парк культури та відпочинку.

Основна алея та центральний вхід/ворота, що орієнтовані за
віссю південь-північ, розташовуються навпроти «Пам’ятника
невідомому герою» або «Пам’ятника на братській могилі радянським воїнам» (1959), що стоїть на Карлівській площі або
площі «Перемоги» (найменша площа міста). Серед городян
цей пам’ятник також називається «Вічним вогнем», оскільки в
травні 1966 року на цьому місці був запалений «вогонь вічної
слави загиблим у боях за Дружківку» [11, с. 24]. Середовище
навколо пам’ятника планувалося з урахуванням продовження
вісі центральної алеї та архітектури паркових сходів1. Пам’ятник завершує перспективу паркової алеї з півночі. На півдні
таким завершенням перспективи виглядало центральне коло
парку, колись зі скульптурою сталевара, до якого сходились
всі алеї.
Праворуч від основного входу та пам’ятника розташоване
трамвайне кільце, кінцева зупинка міського трамваю маршруту №1.

До 40-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні, 1985 року,
відбулася чергова реконструкція парку, ідею та план якої запропонував Л. Г. Кванін. Кошти та робочу силу для оновлення
парку надали провідні підприємства міста [7]. Під час онов-

1 Свого часу колишній голова дружківського зеленбуду В. В. Сокол (1971–1987) пропонував ідею об’єднання міського парку та скверу біля «Вічного вогню» в єдиний комплекс [7].
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лення парку було демонтовано старі ворота й замінено на
залізні конструкції, знято стару огорожу, замість асфальту на
центральних алеях насипано гравій, полагоджено деякі атракціони, встановлені ще у 1970-ті роки, тощо.
Від кінця 1980-х років парк почав деградувати і перестав відігравати бодай якусь помітну роль у житті громади. Виключення складали хіба що вечірні дискотеки, що проводилися від
початку 1990-х років для молоді переважно у літні періоди. До
початку 2000-х років парк остаточно занепав. Увагу спільноти
до парку у 2016–17 роках спробували привернути громадські активісти ГО «Нова Дружківка». Упродовж кількох років тут
відбувалися міські фестивалі.

Навесні 2016 року відділ архітектури та містобудування розробив проект реконструкції парку культури та відпочинку, який
підтримали депутати міськради. За словами тодішнього голови міста, вартість робіт мала скласти понад 20 млн. грн. [10].
Починаючи з весни 2018 року там ведеться масштабна реконструкція, що на момент написання цієї довідки (13.03.2021)
ще не завершена. Станом на зараз оновлені тротуари на основних ділянках й алеях парку, на центральній алеї висаджені
дерева, встановлені ліхтарі, замінено паркан та встановлено
ворота, побудовано автостоянку біля центрального входу,
зроблено сходи тощо. Теперішній голова міста В. Григоренко
пообіцяв відкрити парк для відвідувачі у травні 2021 року [2].

«МОЛОДИЙ ПАРК»
Територія так званого «Молодого парку» утворена з північного заходу природним вигином річки Казенний Торець, а з півдня чи південного сходу обмежується територією колишнього
заводу будівельних матеріалів (1954), що на Нижній Гаврилівці та вулицями Енгельса та Паризької комуни. Два головних
входи у парк розташовані саме на цих вулицях.

У 1930-ті роки це було одним із найулюбленіших місць відпочинку городян. На пікніки до саду вирушали цілими родинами. У такі дні там працювали тимчасові торговельні ятки.

Парк було засаджено молодими деревами восени 1956 року
на місці колишнього саду МТС й офіційно названо «Комсомольським». Його створювали силами робітників та службовців міських підприємств, що виходили на своєрідні виробничі
толоки, що мали назву «соціалістичні суботники». Офіційною
датою відкриття вважається 1963 рік.

Упродовж будівельного буму, що тривав у Дружківці від кінця
1950-х до середини 1980-х років, цей парк також розвивався.
За ним остаточно закріпилася неофіційна назва «Молодий
парк». На березі був обладнаний пляж, встановлено пляжні
споруди, станція прокату човнів тощо.

За спогадами старожилів, до Другої світової війни в саду МТС
містяни відзначали травневі свята. Дерева (як декоративні,
так і фруктові) були посаджені ще за дореволюційних часів (до
1917 року).

Під час нацистської окупації більшість дерев було вирублено
на дрова [2, с.14].

Наприкінці 1990-х років у парку ще можна було взяти на прокат човна. Тоді ж були спроби відкрити набережне кафе. Упродовж першої декади 2000-х років ця місцина майже занепала.
Зараз парк у занедбаному стані, багато цінних дерев (дуби,
тополі, клени, акації та ін.) хворі та недоглянуті, нові рослини
не висаджуються. Утім, парк продовжує бути місцем паломництва жителів міста. Часто ці візити спричиняють шкоду навколишньому середовищу, оскільки візитери лишають по собі
купи сміття й випалені галявини від багать.
За повідомленнями міських ЗМІ, 2019 року у парку силами волонтерів робилося масштабне прибирання території та підрізка дерев, а в серпні 2020 року комунальні служби поставили
лавочки й урни для сміття на алеї, що продовжує вул. Енгельса
[1]. Як повідомляють таблички при вході, парк знаходиться на
балансі у комунального підприємства «Спектр».
На ділянці між головними в’їздами до парку зараз ведуться
будівельні роботи. Тут відведено землю для 22 ділянок приватної забудови, що згодом утворить вулицю Кленова.

СКВЕР «ЮВІЛЕЙНИЙ»
Сучасний сквер Ювілейний, що простягається уздовж вулиці
Соборної навпроти колишнього кінотеатру «Космос», зі сходу обмежений п’ятиповерхівкою №30, із заходу – спорудами
торговельного комплексу та крутосхилом – із півночі.
До середини 1950-х років на місці сучасного скверу була глибока западина, схил якого у народі називали «кручею» [7, с.
16]. Взимку з тієї кручі діти каталися на санчатах та лижах. За
деякою інформацією, біля самої кручі з часів будівництва Миколаївської церкви наприкінці 1890-х років працював завод з
виготовлення цегли, який буцімто знищений бомбардуваннями під час Другої світової війни [3], [7].
У 1950-х роках, з початком робіт зі зведення центральної
площі, міським чиновникам стало зрозуміло, що цю ділянку також слід привести до ладу. Відтак «кручу» намагалися
вирівняти до рівня проїзної частини колишньої вул. Леніна,
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засипаючи ґрунтом, шлаком і металобрухтом, що привозили
з Торецького заводу. Попри це, до початку 1970-х років [4] на
місці майбутнього скверу залишався засмічений схил, а через дорогу навпроти працював старий продуктовий магазин.
Подібне поєднання призводило до того, що в теплу пору року
на цьому схилі збиралися пиятики різного віку від студентів до
робочих. Дедалі згодом це місце зажило серед городян глузливої назви «сквер падших комсомольцев» (В. Марко).
Як такий сквер з’явився у другій половині 1970-х років. Спочатку, 8 вересня 1976 року, на західній ділянці було відкрито
пам’ятний знак у вигляді танка Т-34 на честь совєтських військових з’єднань, що відвоювали Дружківку у нацистів у вересні
1943 року [2, с. 2].
У 1978 році, кількадесят метрів на схід від танка, було встановлено пам’ятник «Дружківцям, що загинули у Громадянській

війні» (сучасний напис на самому пам’ятнику) або «Пам’ятник
борцям за совєтську владу» [1, с. 46]. На майданчику біля цього пам’ятника адміністрація Дружківського машинобудівного технікуму регулярно проводила урочисті лінійки чи не до

театру «Космос». Ці споруди продовжували фронтальну забудову вулиці Леніна, розпочату ще у 1950-ті роки. У свій спосіб
сквер формував цю лінію з іншого боку дороги, заповнивши
прогалину між будівлею маштехнікуму та будинками, що продовжували лінію від центральної площі, зокрема, колишній
магазин «Росія» (тепер тут магазин «Канцлер»).
Зараз на території скверу працює дитячий майданчик, наприкінці 2019 року між двома пам’ятниками встановлено гойдалки, а в січні 2020 року, трохи глибше за лінією пам’ятників
– три лавочки у вигляді петлі. Завдяки цим об’єктам комунальники міста сподівалися поліпшити благоустрій скверу [5].

2000-х років. Колись бетонна основа скульптурної композиції
пам’ятника була вкрита шаром бронзового покриття, який
вкрадено на початку 2000-х років. Танк Т-34 намагалися використати бойовики проросійських терористичних формувань,
що захопили місто навесні 2014 року. Після звільнення міста
від бойовиків його знов повернули на постамент.
На початку – в середині 1970-х років навпроти скверу було
розпочато будівництво житлової дев’ятиповерхівки у комплексі з магазином «Дитячий світ» (зараз не працює) та кіно-

СКВЕР «ДИТЯЧИЙ»
Разом зі зведенням мікрорайонів, зокрема 7-го та 9-го, основна частина населення міста була сконцентрована у новозведених спальних районах. Відповідно, місця відпочинку також
мали розташовуватися неподалік цих районів. Адже на той час
старі міські паркові зони опинилася поза межами легкої доступності мешканців новобудов.

півночі на південь. Вхід починається від узбіччя вул. Козацької
(колишня Чапаєва), продовжуючи вісь вул. Енгельса близько
500 м на південь. Зі сходу він обмежений парканом міського
«зеленбуду» (1965), простягаючись уздовж нього на південь,
де крайньою точкою є естрада. Її встановили для проведення
міні-концертів та агітаційних заходів під час закладання парку.
Із заходу сквер межує з сучасним парком «Святогор».
Вздовж всієї ділянки простягається дві асфальтовані алеї, в
різних частинах яких були встановлені атракціони. Ділянку
декоровано зеленими насадженнями, переважно, тополями,
ялинками та кленами.
Під час закладання Піонерського парку сюди була перенесена
частина атракціонів з колишнього парку «Ленінської іскри»,
зокрема, колесо огляду чи т. з. «чортове колесо». Крім цього, у
новому парку діяв павільйон з електромобілями й тир.

До початку 1980-х років проблема організації масового відпочинку городян розв’язувалася совєтською адміністрацією міста
за допомогою закладання нових скверів, парків та агітаційних
майданчиків, де можна було розмістити не лише розважальні
комплекси, а й організовувати агітаційно-пропагандистські заходи. Виходячи з цих міркувань на початку 1980-х років було
закладено «Піонерський парк», який за часів незалежності
України отримає назву Дитячого скверу.
Колишня паркова зона має прямокутну форму, витягнуту з

У 1990-х роках діяльність парку поступово зійшла нанівець. В
глибині, праворуч від естради, був відкритий кафе-бар (зараз
не працює). Згодом атракціони демонтували. На узбіччі ділянки парку залишився тільки іржавий каркас павільйону, де був
колись тир, а при вході деякий час стояла «Пушка» (зварна
копія «Цар-пушки» Московського Кремля), встановлена в середині 1980-х років. Після відкриття парку кам’яних скульптур
пушку перемістили туди.
Зараз територія колишнього парку Піонерський, теперішній
Дитячий сквер, знаходиться у занедбаному стані, хоча не перестає привертати увагу мешканців прилеглих районів міста.
На вході у Дитячий сквер розташований дитячий майданчик,
який становить єдину діючу рекреаційну локацію на цій території.
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ПАРК «СВЯТОГІР»
Парк розташовано по вул. Козацька (колишня Чапаєва). З одного боку прилягає до Дитячого скверу, з іншого – виходить
у степ. Займає територію понад 6 га. Створений з ініціативи
благодійного фонду «Святогір» та Ю. Артемова у 1995 році [2,
4]. У парку встановлено близько 50 аматорських барельєфних
та круглих скульптур, витесаних з масиву місцевого пісковику,
основна частина з яких була зроблена, вочевидь, 2009 року
[5]. Земля парку знаходиться на балансі КЗК «Дружківський
історико-художній музей».
У парку явно простежуються принаймні три ґрунтові алеї, що
променями сходяться до центрального кургану, в центрі якого встановлена скульптура т. з. «Матері-Русі» [3]. Початково
ділянку засаджено березами й подекуди ялинками та соснами, які власне й утворюють напрямки для алей парку. Навколо кургану розставлені у певному порядку кам’яні фігури, що
зображують персонажів зі слов’янської міфології та російсько-радянської історії.

Тож ідейний задум парку полягає в тому, аби закріпити у камені образ вічної дружби між росіянами та українцями. Причому в парку майже не представлено українські символи тієї
дружби, проте явно домінує імперський та міліарний аспекти,
а українське начало подане як підлегле [5].
2014 року три фігури з парку були перенесені на ділянку біля
ДК «Етюд» [1].
Парк «Святогор» часто представляють як непересічну туристичну пам’ятку Дружківки, а також включають до культурно-просвітницьких екскурсій та туристичних маршрутів.

Парк кам’яних скульптур має наративну частину, яку переповідають під час екскурсій і яка прив’язана до місцевої легенди про заснування міста, згідно з якою нібито за старожитніх часів московіти та українські козаки, що населяли терени
тодішньої Дружківки, «дружньо» відбили у невеликого загону
татар полонених односельців [6].

Джерела та література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ДОДАТОК 2
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У серпні-грудні 2020 року фахівцями громадської організації «Нова Дружківка» було проведено дослідження громадських просторів Дружківки. Дослідження проходило в межах проєкту «ВІд участі до дії» за підтримки Європейського Фонду за Демократію
(EED).
Мета дослідження: визначення потреб користувачів громадських просторів Дружківки; визначення найбільш і найменш затребуваних простори, оцінка їх якості.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ БУЛИ ЗАСТОСОВАНІ ТАКІ МЕТОДИ:
• Масове стандартизоване (кількісне) опитування мешканців громади.
Під час кількісного дослідження було проведено анкетування 182-х користувачів наступних громадських просторів Дружківки: Соборна площа, сквер “Ювілейний”, Молодіжна площа, алея Космонавтів.
•

Фокусовані групові інтерв’ю (загальна кількість – 3).
Фокус-групи включали такі категорії респондентів: жителі Дружківки, представники та представниці
малого та середнього бізнесу, освітяни, люди з інвалідністю, а також громадські діячі та представники
органів місцевого самоврядування.

•

Глибинні інтерв’ю (загальна кількість – 1).
Інтерв’ю було проведено з місцевим фахівцем-краєзнавцем.

•

Спостереження за громадськими просторами (загальна кількість – 57)
У серпні-вересні 2020 року спостерігачі досліджували користувачів громадських просторів Дружківки
протягом 1-ї години тричі на день (зранку, вдень та ввечері) окремо у будні та вихідні. Спостерігачі не
втручалися в те, що відбувалося у просторах, не комунікували із людьми, а лише фіксували кількісний
та якісний склад користувачів та відзначали активності, якими вони займаються.

В ОПИТУВАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
Вік

Стать

78 осіб
(33 %)

60 чоловіків
(33 %)

122 жінки

Молодь
(15-35)

(67 %)

ОЦІНКА ЯКОСТІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА
2%
21 %

13 осіб

(50 %)

(8 %)
Літні люди
(60+)

Дорослі
(36-60)

ГОТОВНІСТЬ ДОЛУЧАТИСЯ ДО ПУБЛІЧНИХ
ОБГОВОРЕНЬ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ
18 %

24 %

12 %

53 %

91 особа

Погано
Задовільно
Добре
Відмінно

70 %

Так
Ні
Важко відповісти
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ПЛОЩА CОБОРНА
ОСНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ТЕРИТОРІЇ

Молодь

Літні люди

Дорослі

КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ЗА 1 ГОД.
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Дорослі з малечею

ранок

день

вечір

всього

будній день

19

19

21

59

вихідний

24

20

34

78

РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Основними користувачами площі незважаючи на час та день тижня є дорослі (35-54 роки) та молодь (19-35 років). Також вранці
та вдень площу відвідують люди похилого віку, а ввечорі серед користувачів з’являютьсь батьки, які виходять на прогулянку з малечею. Площа не є популярною серед дітей та підлітків. Вранці та вдень територія переважно використовується як транзитна, та
для тихого відпочинку на лавочках. Ввечері простір також використовують для прогулянки.

ЯК ЧАСТО ВИ ВІДВІДУЄТЕ ЦЕЙ ПРОСТІР?

ЯКА ЦІЛЬ ВАШОГО ПЕРЕБУВАННЯ?

2%

1%

13 %

3%

32 %
36 %
55 %

30 %
28 %
Кожен день
Декілька разів на тиждень
Декілька разів на місяць
Декілька разів на рік

Транзит
Прогулянка, тихий відпочинок
Живу поруч
Вигул домашніх тварин
Активний відпочинок

ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЯКІСТЬ БЛАГОУТРОЮ ЦЬОГО ПРОСТОРУ?

6%

Як оцінюють якість благоустрою люди
різної вікової категорії

10 %

7%

28%

62 %

3%

26 %
Молодь
15-35

13 %

58 %
Погано
Задовільно
Добре
Відмінно
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67 %

17%

Дорослі
36-60

10 % 20 %

Літні люди
60+

50%

20%

3%

ЩО ВАС ПРИВАБЛЮЄ У ЦЬОМУ ПРОСТОРІ?

ЩО ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ В ЦЬОМУ
ПРОСТОРІ?
Мало зелені, відсутність квітів та газонів, недоглянуті
дерева

Природа та озеленення

6

27

Місця для сидіння

Затяжний ремонт, неякісне виконання робіт

56

20

Несучасність, естетична непривабливість, відсутність
єдиного стилю, строкаті вивіски на фасадах

Можливість для активного відпочинку

6

15

Можливість для відпочинку з дітьми

Відсутність функціанольного наповнення

1

13
Переважає транспорт, незручні переходи, стихійна
парковка, великий трафік.

Архітектура

1

8

Приємні спогади

Відсутність вбиральні

1

8
Архітектурна недоступність

3
Недостатньо освітлення

2

Мало квітів, зелені. Дурні фасади перших поверхів (хто на що гаразд).
Не має єдиного архітектурного ансамблю. Недоробки ремонту. Ганок
РАЦСу просто жах (шпали стирчать, якісь незрозумілі куби-постаменти).

Неякісне виконання робіт з благоустрою, провали плитки, негерметичні водопровідні стики під плиткою, витік води, невиконані
роботи з монтажу системи поливу.

На мій погляд на площі не повинно бути активностей. Це центр
міста, а там повсюди автомобільні дороги. Це неподобство для активного життя. На площі можна тільки любуватися красою міста та
гуляти.

ВИСНОВОК
Площа Соборна у сприйнятті мешканців є головною площею міста. В уявленні людей вона повинна мати святковий вигляд, бути
візитною карткою міста. Таке сприйняття створюють у тому числі історичні будівлі, що стоять по периметру площі. Мешканці хотіли б приходити на площу для того, щоб насолоджуватися гарними видами, архітектурою в стилі сталінського ампіру, пити каву на
верандах кафе та ресторанів, або спокійно прогулюватися територією. Проте сьогодні це робити їм заважає затяжна реконсрукція
площі, неякісне виконання будівельних робіт. Нарікання є і до еститичної складової: відстунсть єдиного стилю, строкаті вивіски,
низькоякісне устаткування. Некомфортно люди себе відчувають також через інтенсівний трафік. Деякі респонденти вважають, що
площу треба взагалі закрити від автотранспорту, ще пропонують знизити автомобільній потік за допомогою покращення умов на
паралельних вулицях.
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ПЛОЩА МОЛОДІЖНА
КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ЗА 1 ГОД.
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ОСНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ТЕРИТОРІЇ

Підлітки

Діти

Молодь

Дорослі

ранок

день

вечір

всього

будні

-

47

87

59

вихідні

-

-

-

-

РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Площа досліджувалася в будні вдень та ввечері. Найактивніші користувачі площі - діти та підлітки, які переважно або катаються
на самокатах, скейтах, або сидять на лавочках. Ввечері ситуація дещо змінюється: збільшується кількість молоді, скоріш за все
це пов’язано з тим, що вони мають вільний час після роботи/навчання. Також під час спостереження не помічено літніх людей.
Скоріш за все через те, що ввечері ця категорія користувачів обирає більш спокійний відпочинок без великої кількості людей.
Також слід відзначити, що на площі користувачі вживають спиртні напої.

ЯК ЧАСТО ВИ ВІДВІДУЄТЕ ЦЕЙ ПРОСТІР?

ЯКА ЦІЛЬ ВАШОГО ПЕРЕБУВАННЯ?

10 %

13 %
6%

34%

30 %

20%

53 %

34 %

Кожен день
Декілька разів на тиждень
Декілька разів на місяць

Транзит
Прогулянка, тихий відпочинок
Живу поруч
Відпочинок з дитиною
Активний відпочинок

ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЯКІСТЬ БЛАГОУТРОЮ ЦЬОГО ПРОСТОРУ?
2%

Як оцінюють якість благоустрою люди
різної вікової категорії

26 %

21 %

24 %

32%

42%

5%

Молодь
15-35

32 %
48 %

Погано
Задовільно
Добре
Відмінно
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Дорослі
36-60

63 %

5%

ЩО ВАС ПРИВАБЛЮЄ У ЦЬОМУ ПРОСТОРІ?

Природа та озеленення

ЩО ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ В ЦЬОМУ
ПРОСТОРІ?
Мало зелені, відсутність квітів та газонів

3

14

Місця для сидіння

14

Недостатньо місць для сидіння; ті, що є, несучасні та
непривабливі

14

Можливість для активного відпочинку

Відсутність сучасного функціонального наповнення

17

29

Можливість для відпочинку з дітьми

16

Відсутність вбиральні

6
Відкритість для власного автотранспорту

7

Спекотно, нема, де сховатися від сонця

5

Брудно, недостатньо урн

7
Неякісне покриття пішохідної частини

8
Калюжі, мала надію, що після ремонту їх не буде. Немає місць для дозвілля
підлітків: баскетбольний, волейбольний, тенісний майданчики. Для людей
старшого віку: шахи і т.д Немає туалетів.

Гучна звукова реклама з торгового центру, гучна музика з навколишніх кафе, зупинка автобуса
безпосередньо поблизу перехрестя (небезпечно для пішоходів, пасажирів транспорту і водіїв),
відсутність світлофора, поганий стан газонів та бордюрного каменю, великі площі асфальту
замість гарної плитки, відсутність громадських туалетів. Дуже гучна музика при проведенні масових заходів (чутна у навколишніх кварталах). Відсутність тіні, і як наслідок – спека в літній час.

Більше квітів та дерев, гарних локацій та фотозон, привести до ладу пустир біля
площі, розмістити там ще гарних локацій і місць для сидіння. Зробити якісь доріжки
для тих, хто на роликах та скейтах.

ВИСНОВОК
Площа Молодіжна є другою міською площею. Тут майже завжди можна зустріти велику кількість дітей, підлітків та молоді.
Але приваблює їх здебільшого лише наявність великої асфальтованої території. Велика частина респондентів серед недоліків
відмітила відсутність будь-якого функціонального наповнення. Чи то дитячі або спортивні майданчики, чи то інші розважальні
локації. Також мешканці відзначали недостатню кількість озелення та місць для сидіння. Турбує респондентів і те, що на територію площи можна заїхати на власному авто.
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СКВЕР «ЮВІЛЕЙНИЙ»
ОСНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ТЕРИТОРІЇ

Підлітки

Діти

Молодь

Дорослі

КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ЗА 1 ГОД.
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Літні люди

ранок

день

вечір

всього

будні

23

40

41

104

вихідні

37

29

36

78

РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Користувачі віддають перевагу спокійному відпочинку та прогулянкам, ядро користувачів - підлітки, молодь, дорослі. В будні у
вечірній час активність користувачів значно збільшується, у вихідні вона рівномірна протягом всієї доби. Здебільшого спостерігається представленість всіх вікових груп користувачів, це свідчить про універсальність скверу в тому стані, в якому він знаходиться зараз.

ЯК ЧАСТО ВИ ВІДВІДУЄТЕ ЦЕЙ ПРОСТІР?

ЯКА ЦІЛЬ ВАШОГО ПЕРЕБУВАННЯ?
4%

16 %

18 %

6%

6%
30%

32 %
34 %

54 %

Кожен день
Декілька разів на тиждень
Декілька разів на місяць
Декілька разів на рік

Транзит
Прогулянка, тихий відпочинок
Живу поруч
Активний відпочинок
Відпочинокмз дитиною

ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЯКІСТЬ БЛАГОУТРОЮ ЦЬОГО ПРОСТОРУ?
11 %

18 %

Як оцінюють якість благоустрою люди
різної вікової категорії

29 %

30 %

35 %

29 %

6%

32 %

10 %

Молодь
15-35

5%

42 %
Дорослі
36-60

Погано
Задовільно
Добре
Відмінно
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53 %

ЩО ВАС ПРИВАБЛЮЄ У ЦЬОМУ ПРОСТОРІ?

ЩО ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ В ЦЬОМУ
ПРОСТОРІ?

Природа та озеленення

Занедбане озеленення, недостатньо квітів і газонів.

12

12

Місця для сидіння

Старий асфальт, неякісне покриття тротуарів

5

9

Відсутність функціонального наповнення

Можливість для активного відпочинку

3

17

Можливість для відпочинку с дітьми

Естетична непривабливість, відсутність єдиного стилю

19

6

Безкоштовний wi-fi

Недостатньо освітлення

1

5

Люди, що розпивають алкогольні напої

5
Брудно, недостатньо часто прибирають

8
Відсутність вбиральні

3

Рослини не приведені в порядок, асфальт руйнується,
не до кінця продуманий простір для відпочинку і спорту.

Хороші лавочки, проте стоять погано. Не подобаються старі лавочки та
особливо їхній колір. Громадський простір немає бути різнокольоровим.

Старі бетонні плити не подобаються. Не подобається велика клумба по
центру, щоб пройти від дитячого майданчика до дорослих гойдалок,
то її доводиться обходити постійно, немає тротуару крізь клумбу.

ВИСНОВОК
Сквер Ювілейний популярний серед всіх категорій користувачів, і має найвищу оцінку якості благоустрою в порівнянні з іншими
просторами Дружківки. Найбільшу кількість респондентів територія приваблює через можливісті для дозвілля дітей. Але майже
стільки ж користувачів зазначили відсутність функціонального наповнення. 12-х респондентів приваблює озеленення у сквері,
стільки ж нарікало на занедбаність рослин та їхню недостатню кількість. Також мешканці відзначали, що існуючі елементи благоустрою не мають єдиноги стилю, а також вони не завжди зручно розташовані.
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АЛЕЯ КОСМОНАВТІВ
ОСНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ТЕРИТОРІЇ

Молодь

Дорослі

Літні люди

КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ЗА 1 ГОД.
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ранок

день

вечір

всього

будні

40

63

70

173

вихідні

-

-

-

-

РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Спостереження проводилося в будні в обідній та вечірні часи. Слід відзначити велику кількість людей ввечері, які обирають
прогулянку та спокійний відпочинок. Практично всі категорії користувачів представлені у цій локації

ЯК ЧАСТО ВИ ВІДВІДУЄТЕ ЦЕЙ ПРОСТІР?
4%

ЯКА ЦІЛЬ ВАШОГО ПЕРЕБУВАННЯ?
2%

7%

32 %

32 %

53 %
36 %

34 %
Кожен день
Декілька разів на тиждень
Декілька разів на місяць
Декілька разів на рік

Транзит
Прогулянка, тихий відпочинок
Живу поруч
Вигул домашніх тварин

ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЯКІСТЬ БЛАГОУТРОЮ ЦЬОГО ПРОСТОРУ?

7%

Як оцінюють якість благоустрою люди
різної вікової категорії

17 %

24 %

34 %

24%

Молодь
15-35

5%

52 %
Погано
Задовільно
Добре
Відмінно
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Дорослі
36-60

69 %

22%

ЩО ВАС ПРИВАБЛЮЄ У ЦЬОМУ ПРОСТОРІ?

Мало зелені, відсутність квітів та газонів, недоглянуті дерева

Природа та озеленення

17

6

Місця для сидіння

Морально застарілі МАФи та недостатьня їх кількість

17

10

Можливість для активного відпочинку

1

Зручна транспортна розв’язка

1

Несучасність, естетична непривабливість, відсутність
єдиного стилю

5

Можливість для відпочинку з дітьми

1

ЩО ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ В ЦЬОМУ
ПРОСТОРІ?

Архітектурна недоступність, жахливий стан тротуарів

11

Відсутня велоінфраструктура

2

Недостатньо освітлення

4

Лавочки часто поламані, поруч з ними відсутні урни, алея навпроти АТБ і нижче жахливо виглядає через неякісного укладання плитки. Мало озеленення.Муніципальна варта
мало ганяє п’яниць, які сплять на лавочках. Бордюри алей постійно заростають травою.
Але найжахливіше – це стежка через алею Космонавтів між АТБ і Капризом: арматура
стирчить із залишків асфальту, плити лежать криво і розколоті на дрібні шматки. З дитячою коляскою пройти по ній було цілою мукою. Та й просто ходити по ній небезпечно.

Потрібні лавочки зі спинками, полив газонів. Доріжки, по яким люди перетинають
алею, можна вмостити плиткою (де дозволяють правила безпеки).

Урни діряві, немає пристроїв з пакетами для збирання за тваринами, не скрізь є ліхтарі,
лавки не зрозуміло якого кольору кожен раз. Зламані або погнуті інсталяції, вид псують.

ВИСНОВОК
Алея Космонавтів є однією з важливих пішохідних артерій міста. Її використовують, як для транзиту, так і для спокійних прогулянок. Людям подобається наявність озеленення та місць для сидіння, але є нарікання на стан цих елементів благоустрою.
Занедбані та естетично непривбливі несучасні МАФи викликають у людей негативне сприйняття території. Найбільше нарікань
визиває у людей якість тротуарного покриття, високі бордюри, що роблять територію незручною, а інколи небезпечною для
пересування та недоступною для маломобільних груп населення.
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