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Вступ 

 
Мета дисципліни «Реконструкція міської забудови» - дати 

майбутнім магістрам комплекс знань, необхідних при вирішенні 

питань реконструкції функціональних i просторово – територіальних 

структур міст, окремих функціональних елементів поселень з 

урахуванням специфіки ïx соціально - економічного та історичного 

розвитку. 

Мета даного курсового проекту – розробка проекту реконструкції 

району міста.  

Курсовий проект передбачає вирішення наступних завдань:  

1) проведення загального обстеження району реконструкції, збір 

вихідної інформації про район;  

2) проведення оцінки рівня благоустрою та комфортності території 

району;  

3) надання рекомендацій щодо реконструкції району. 

В результаті виконання курсового проекту студент повинен  

знати: 

планувальну структуру міських територій; 

соціально-просторові функції міських територій; 

способи та засоби реконструкції міських територій. 

вміти: 

аналізувати існуючий стан території; 

визначати проблеми та перспективи розвитку території; 

надавати практичні рекомендації по покращенню міських 

територій. 

 

1. Вихідні дані для розробки курсового проекту 
 

Для проектування пропонуються різні території міста (в тому числі 

житлові, історичні, промислові, спортивні, змішані (сельбищні та 

виробничі), громадські простори, рекреаційні зони, водні об’єкти  

(сельбищні, ландшафтні та рекреаційні території) та транспортні 

об’єкти. [1]. Ділянка для реконструкції має площу від 2 до 10га. 

Кожен студент отримує ділянку міста із зазначенням основного 

функціонального типу території. Курсове проектування може бути як 

індивідуальним, так і комплексним. Деталі обговорюються на етапі 

видачі завдання. 
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Проектування має виконуватись на геодезичній підоснові, а також з 

урахуванням природнокліматичних, геологічних та ландшафтних 

умов. 

Підоснову (М1:2000) слід брати з відповідних міських геопорталів. 

Перед початком виконання курсової роботи необхідно 

ознайомитись з рекомендованою літературою та методичними 

вказівками до роботи, знайти інформаційні ресурси заданого для 

дослідження міста. 

Студент повинен опрацювати відповідні розділи із переліку 

літератури, передусім вивчити такі питання: 

- аналітичні вишукування для розробки детальних планів 

території; 

- розробка історико-архітектурних опорних планів; 

- реконструкції будівель та споруд; 

- інклюзивність будівель, споруд та територій; 

- озеленення територій; 

- розміщення інженерних мереж та споруд; 

- перелік і номенклатура забезпеченості населеного пункту 

об’єктами соціальної, транспортної, ландшафтно- рекреаційної 

інфраструктури території реконструкції 

 

2.  Склад курсового проекту 
 

До складу графічної частини курсового проекту можуть входити 

наступні креслення [2, 3]:  

1 Розташування території у планувальній структурі населеного 

пункту (району).  

2 План існуючого використання території.  

3 Опорний план.  

4 Схема планувальних обмежень.  

5 Проектний план  

7 Схема організації руху транспорту і пішоходів.  

8 Схема інженерної підготовки території та вертикального 

планування  

9 Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного 

простору  

10 Креслення поперечних профілів вулиць. 

11. Проектний план 

Перелік креслень може різнитись залежно від основного типу 
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використання території. Детально дивись далі.  

Пояснювальна записка може містити наступні розділи: 

Вступ 

1. Існуючий стан території. 

1.1 Стислий опис природних, соціально-економічних і 

містобудівних умов.  

1.2 Стисла історична довідка (за потреби). 

1.3 Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, 

використання території, характеристика (за видами (функцією), 

поверховістю, технічним станом) будівель, наявністю та станом 

об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного 

призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і 

благоустрою, планувальних обмежень.  

1.4 Розподіл територій за функціональним використанням, 

розміщення забудови (поверховість, щільність).  

1.5 Характеристика видів використання території (житлова, 

виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).  

1.6 Основні принципи планувально-просторової організації 

території.  

1.7.Житловий фонд та розселення.  

1.8.Система обслуговування населення, розміщення основних 

об'єктів обслуговування.  

1.9.Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, 

організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, 

розміщення гаражів і автостоянок.  

1.10.Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, 

споруд.  

1.11. Комплексний благоустрій та озеленення території.  

2. Аналіз 

2.1. Карта конфліктів та/або SWOT 

2.2. Опитування мешканців та/чи користувачів території. 

2.3. Моніторинг транспортних та пішохідних потоків (для об’єктів 

транспортної інфраструктури) 

2.4 . Визначення необхідних параметрів забудови та її порівняння з 

показниками з оцінки існуючого стану. 

2.5. Визначення основної проблематики та постановка задач 

реконструкції. 

3. Обґрунтування та пропозиції реконструкції території 

3.1. Проектний план  

3.2.Техніко-економічні показники, у т.ч. прогнозні показники 
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відповідно до етапів реалізації генерального плану (додаток В).  

  

2.1. Житлові, історичні, промислові, спортивні, змішані 

території (сельбищні та виробничі) 

 

Метою реконструкції житлових, історичних, промислових, 

спортивних, змішаних територій є створення комфортного та якісного 

міського середовища з врахуванням специфіки його соціально-

економічного і історичного розвитку. 

Завдання: 

- здійснити комплексну оцінку міського середовища, територій, 

забудови, благоустрою, озеленення з врахуванням потреб усіх 

користувачів; 

- виявити недоліки функціонального зонування територій і 

визначити шляхи їх виключення; 

- розробити і обґрунтувати заходи з реконструкції забудованих 

територій, об’єктів, споруд, будівель, вуличної і інженерної мереж, 

благоустрою, озеленення; 

- обмежити до мінімуму заходами комплексної реконструкції 

вплив негативних факторів на стан міського середовища і екологію. 

В кожному проекті завдання реконструкції потрібно уточнювати 

згідно вихідних даних. 

Існуючий стан 

1. Схема розташування проектованої житлової/нежитлової 

території у планувальній структурі міста – ситуаційна схема. 

2. Фрагмент із генплану міста розглянутої території. 

3. План сучасного використання території (зонінг) (М1: 5000). 

4. Схема будівельного зонування території (поверховість забудови, 

періодизація забудови, матеріал стін, відсоток зносу будівель) (М1: 

5000). 

5. Схема транспортного обслуговування та пішохідних зв'язків 

(М1:5000) + точки тяжіння.  

6. Схема озеленення (М 1:5000). 

7. Схема планувальних обмежень (М1: 5000). 

8. Схема об'єктів культурно-побутового обслуговування з 

радіусами їх обслуговування (М1: 5000). 

9. Схема історико-культурних об'єктів або промислових (якщо є). 

Аналіз 

10. Карта конфліктів 

11. Відгуки користувачів 
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Пропозиція 

12. Схема реконструктивних заходів. (що зноситься, 

добудовується, будується) (М: 5000). 

13. Схема транспортного обслуговування та пішохідних зв'язків 

(М1:5000)  

14. Схема озеленення (М 1:5000). 

15. Основне креслення (план планування території) 

16. Розгортки вулиць у масштабі, панорами, видові кадри не менше 

3, що відображають архітектурно-просторове середовище (існуючого 

стану та проектної пропозиції). 

17. Пояснювальна записка та Техніко-економічні показники, баланс 

території [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. 

 

2.2. Громадські простори, рекреаційні зони, водні об’єкти 

(сельбищні, ландшафтні та рекреаційні території). 

 

Метою реконструкції громадських просторів, рекреаційних зон, 

водних об’єктів є створення сприятливих умов для організації, 

дозвілля, відпочинку, велопішохідних зв’язків та подальшої 

життєдіяльності таких територій. 

Завдання: 

- здійснити комплексну оцінку територій, благоустрою, 

озеленення, доступності, сценаріїв використання; 

- визначити ділянки ефективного/неефективного використання; 

- проаналізувати структуру користувачів території; 

- виявити недоліки функціонального зонування територій, стану 

озеленення та благоустрою і визначити шляхи їх виключення; 

- розробити і обґрунтувати заходи з реконструкції благоустрою, 

озеленення. 

В кожному проекті завдання реконструкції потрібно уточнювати 

згідно вихідних даних. 

Існуючий стан 

1. Схема розташування проектованої території у планувальній 

структурі міста – ситуаційна схема. 

2. Фрагмент із генплану міста розглянутої території. 

3. План сучасного використання території (зонінг) (М1: 5000) з 

визначенням функції прилеглої забудови. 

4. План планування території (М1:5000). 

5. Схема благоустрою території (стан споруд, матеріал мощення, 

відсоток зносу споруд та будівель) (М1: 5000). 
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6. Схема транспортного обслуговування та пішохідних зв'язків 

(М1:5000)  

7. Схема озеленення (з вказанням стану та виділенням особливо 

цінних зелених насаджень) (М 1:5000). 

7. Схема планувальних обмежень (М1: 5000). 

8. Схема малих архітектурних форм (М1: 500). 

9. Схема доступності території 

Аналіз 

10. Карта конфліктів 

11. Відгуки користувачів 

Пропозиція 

12. Схема реконструктивних заходів. (що зноситься, 

добудовується, будується) (М: 5000). 

13. Схема транспортного обслуговування та пішохідних зв'язків 

(М1:5000)  

14. Схема озеленення (М 1:5000). 

15. Основне креслення (план планування території) 

16. Розгортки вулиць у масштабі, панорами, видові кадри не менше 

3, що відображають архітектурно-просторове середовище (існуючого 

стану та проектної пропозиції). 

17. Пояснювальна записка та Техніко-економічні показники, баланс 

території [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

 

2.3. Транспортні об’єкти (транспортна інфраструктура). 

 

Метою реконструкції транспортних об’єктів є створення 

сприятливих умов для усіх учасників дорожнього руху та користувачів 

вуличного простору. 

Завдання: 

- здійснити комплексну оцінку транспортних та пішохідних 

потоків, благоустрою, озеленення, доступності, сценаріїв 

використання; 

- визначити ділянки підвищеної аварійності; 

- проаналізувати структуру користувачів території (учасників 

дорожнього руху); 

- виявити недоліки використання вуличного простору і визначити 

шляхи їх виключення; 

- розробити і обґрунтувати заходи з реконструкції благоустрою, 

озеленення. 

В кожному проекті завдання реконструкції потрібно уточнювати 
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згідно вихідних даних. 

Існуючий стан 

1. Схема розташування проектованої території у планувальній 

структурі міста – ситуаційна схема. 

2. Фрагмент із генплану міста розглянутої території. 

3. План сучасного використання території (зонінг) (М1: 5000). 

4. План планування території (М1:5000). 

5. Схема благоустрою території (стан споруд, матеріал мощення, 

відсоток зносу споруд та будівель) (М1: 5000). 

6. Схема транспортних та пішохідних потоків (М1:5000)  

7. Схема озеленення (з вказанням стану/віку та виділенням цінних 

елементів) (М 1:5000). 

7. Схема планувальних обмежень (М1: 5000). 

8. Схема малих архітектурних форм (М1: 5000). 

9. Схема доступності території 

Аналіз 

10. Карта конфліктів 

11. Відгуки користувачів 

Пропозиція 

12. Схема реконструктивних заходів. (що зноситься, 

добудовується, будується) (М: 5000). 

13. Схема транспортного обслуговування та пішохідних зв'язків 

(М1:5000)  

14. Схема озеленення (М 1:5000). 

15. Основне креслення (план планування території) 

16. Розгортки вулиць у масштабі, панорами, видові кадри не менше 

3, що відображають архітектурно-просторове середовище (існуючого 

стану та проектної пропозиції). 

17. Пояснювальна записка та Техніко-економічні показники, 

баланс території [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9]. 

 

3. Інформація про існуючий стан 
 

Перед початком проектування необхідно провести передпроектні 

дослідження, які включають: 

- вивчення геодезичної топоснови; 

- вивчення доступних містопланувальних документів; 

- натурне обстеження території з метою виявлення проблемних 

ситуацій, оцінки цілісності та привабливості архітектурно-історичного 
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середовища, врахування потреб мешканців та користувачів 

відповідних територій; 

- вплив природних та антропогенних факторів на територію; 

- фотофіксація території та її оточення, панорамних видів вулиць, 

об’єктів, характерних ділянок, домінант забудови та благоустрою, 

природного та міського ансамблю з метою об'єктивного уявлення про 

спосіб забудови та благоустрою; 

- аналіз системи магістральних вулиць та доріг, що обмежують 

територію, з урахуванням їх класифікації та поперечних профілів, 

місця розміщення зупинок громадського транспорту та автостоянок, а 

також трасування основних пішохідних напрямків між точками 

тяжіння; 

- розміщення громадських центрів, ділянок закладів освіти та 

торгівельних центрів у межах обраної та прилеглих до неї територій, з 

урахуванням їх нормативного розміщення та їх забезпечення 

автономними транспортними зв'язками; 

- ступінь озеленення території та якість благоустрою; 

- об'ємно-просторової побудови житлових груп, об'єктів 

обслуговування та громадських центрів; 

- аналіз архітектурно-ландшафтних особливостей (піднесені та 

знижені ділянки), рельєфу, основні видові точки, масиви зелені та 

наявність водних об'єктів). 

На схемі розташування території у планувальній структурі 

населеного пункту (району) зображуються: - планувальна структура 

населеного пункту, району (відповідно до генерального плану 

населеного пункту або схеми планування території району), межі 

території, щодо якої здійснюється реконструкція; - функціональне 

використання (призначення) території та суміжних територій, 

розміщення основних існуючих та проектних громадських центрів, 

головних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, інших 

об'єктів, які впливають на детальне планування території. 

На схемі планувальних обмежень зображають існуючі та 

прогнозовані: - території зі складними інженерно-геологічними 

умовами (підвищеної сейсмічності, підтоплення, затоплення, зсувів, 

просідань поверхні внаслідок гірничих виробок тощо); - основні 

джерела забруднення навколишнього середовища (у т.ч. на прилеглих 

територіях); - зони з перевищенням нормативного рівня впливу 

електричних і магнітних полів, випромінювань і опромінювань, 

шумового впливу, забруднення хімічними, біологічними шкідливими 

речовинами, радіаційного забруднення; - ділянки та санітарно-захисні 
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зони (встановлені відповідно до законодавства або нормативні) 

виробничих і комунально-складських підприємств, цвинтарів, 

охоронні зони інженерних комунікацій, ділянки території, що 

використовувались під скотомогильники, звалища відходів, склади 

токсичних речовин, вибухівки, зони відвалів, териконів; - зони 

санітарної охорони об'єктів інженерного обладнання та інших об'єктів 

(встановлені відповідно до законодавства або нормативні); - 

прибережні захисні смуги річок, морів із визначенням пляжної зони, 

інших водойм та водних об'єктів, смуги відведення каналів; - території 

історичних ареалів населених пунктів; - нерухомі об'єкти культурної 

спадщини, землі історико-культурного призначення; - території зон 

охорони пам'яток культурної спадщини; - території заповідників, 

заказників, регіональних ландшафтних парків, інших об'єктів 

природно-заповідного фонду, а також природоохоронного, ДБН Б.1.1-

14:2012 курортно-оздоровчого та рекреаційного призначення з 

відповідними охоронними зонами. 

Результати передпроектних досліджень є основою для подальшої 

розробки варіантів функціонального зонування території. 

 

3.1. Житлові, історичні, промислові, спортивні, змішані 

території (сельбищні та виробничі) 

 

Основну увагу слід звернути на такі аспекти, як:  

- існуюча планувальна структура території; 

- існуюча забудова та споруди усіх видів із зазначенням їх 

поверховості, у тому числі установи, заклади і підприємства 

обслуговування, автомобільні стоянки, гаражі, автозаправні станції, 

пішохідні переходи в різних рівнях, транспортні споруди 

(шляхопроводи, мости, тунелі тощо), вид покриття вулиць, доріг, 

визначені червоні лінії вулиць, доріг, майданів;  

- земельні ділянки, на яких розташована забудова, а також 

земельні ділянки, відведені для будівництва об'єктів, із зазначенням їх 

функціонального призначення;  

- нерухомі об'єкти культурної спадщини, території історичних 

ареалів населених пунктів, землі історико-культурного призначення;  

- зелені насадження загального користування, водні об'єкти;  

- основні магістральні та розподільні (крім 

внутрішньоквартальних) мережі та споруди інженерного обладнання. 
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3.2. Громадські простори, рекреаційні зони, водні об’єкти 

(сельбищні, ландшафтні та рекреаційні території). 

 

Основну увагу слід звернути на такі аспекти, як:  

- існуюча планувальна структура території;  

- існуючий благоустрій території: стан та наявність споруд, 

матеріали мощення  

- транспортне обслуговування, у тому числі автомобільні стоянки, 

зупинки, пішохідні зв’язки, точки тяжіння; 

- наявні малі архітектурні форми, їх стан;  

- озеленення; 

- екологічний стан території; 

- доступність для різних груп користувачів. 

 

3.3. Транспортні об’єкти (транспортна інфраструктура). 

 

Основну увагу слід звернути на такі аспекти, як:  

- існуюча планувальна структура території, поперечні профілі 

вулиць та планування вуличного простору;  

- планування та облаштування перетинів; 

- існуючий благоустрій території: стан та наявність споруд, 

водовідведення, матеріали мощення  

- транспортне навантаження, у тому числі транспортні, 

велосипедні та пішохідні потоки, автомобільні стоянки, зупинки, точки 

тяжіння; 

- наявні малі архітектурні форми, їх стан;  

- озеленення; 

- екологічний стан території; 

- доступність для різних груп користувачів. 

 

4. Аналіз 
 

Аналіз отриманої інформації виконується у вигляді побудови карти 

конфліктів та/або складання SWOT-аналізу (див. додаток А). 

Обов’язковим є проведення опитування усіх користувачів території 

(див. додаток Б), визначення основних потреб, розрахунок окремих 

потреб згідно нормативних вимог. 

Варто зазначити, що анкета чи опитувальник не повинні містити 

забагато пунктів, адже далеко не всі опитувані захочуть відповідати на 
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довгий перелік питань. Оптимальна кількість для офлайн-опитування 

становить 6-8 основних запитань і 2-3 додаткових щодо демографічних 

показників (віку, статі, сімейного стану тощо). Однак, ці основні 

запитання можуть зацікавити опитуваних жителів і спровокувати 

значно більшу кількість відповідей та ідей, ніж очікувалося, які також 

важливо зафіксувати. Для онлайн-опитувальника рекомендована 

кількість запитань становить не більше 15 (включно з демографічним 

блоком). Для отримання якісного результату від опитування важливо 

вірно сформулювати запитання, які, з одного боку, мають бути 

коректними й не викликати небажаних емоцій, а з іншого боку, бути 

максимально зрозумілими опитуваним особам.  

Карта конфліктів – графічне зображення сильних та слабких сторін 

території реконструкції.  

Для побудови карти конфліктів пропонуються наступні методи 

досліджень. 

Аналіз попередніх схем з огляду на нормативні вимоги (відповідні 

державні будівельні норми) до певної території без виїзду на територію 

реконструкції. 

За можливості виїзду на територію слід використовувати наступні 

методи: 

Мепінг (мапування) — метод відображення на карті (або у вигляді 

карти) процесів, що відбуваються з людьми у досліджуваному просторі 

Прогулянка — метод, що дозволяє зафіксувати асоціації з місцями 

та людьми на території реконструкції. Основне завдання — отримати 

доступ до «автентичного» досвіду опанування та проживання певного 

простору. 

Вкрай важливою складовою аналізу середовища є його 

безбар’єрність і доступність для людей із інвалідністю чи обмеженою 

мобільністю. 

При цьому студенти повинні приділити увагу тому, які фізичні 

перешкоди є на шляху до нашого простору та всередині нього. Зокрема 

потрібно звернути увагу на такі моменти:  

- рівність покриття пішохідних доріжок і тротуарів;  

- наявність або відсутність сходинок на шляху;  

- якщо сходинки все ж є, важливо занотувати, чи існує 

альтернативний пандус і наскільки його використання видовжує 

шлях. В ідеалі кожні сходи повинні дублюватися пандусом поруч. 

Необхідність шукати пандус і долати додаткову відстань до нього 

суттєво погіршує доступність нашого простору;  
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- наявність, кут нахилу, поручні та інші параметри сходинок і 

пандусів на всіх напрямках руху та їхня відповідність державним 

будівельним нормам;  

- наявність пониження бордюрів або підвищень до рівня тротуару 

на пішохідних переходах;  

- наявність у дверей необхідної ширини, зручного способу 

відкривання та нормованого порогу; 

- наявність тактильної навігації для людей із порушеннями зору. 

На етапі аналізу студент повинен визначитись з основною функцією 

території та сформулювати завдання реконструкції. 

 

4.1. Житлові, історичні, промислові, спортивні, змішані 

території (сельбищні та виробничі) 

 

Під час аналізу студент повинен визначитись із тим, який вид 

реконструкції застосувати: реконструкція, реновація, реставрація, 

реабілітація, ревалоризація 

Основну увагу слід звернути на такі аспекти, як:  

- розрахунок кількості мешканців / необхідної кількості 

паркомісць / дітей дошкільнят і школярів / наявних громадських 

просторів / майданчиків для відпочинку / громадських закладів 

обслуговування); 

- поділ території на публічний та напівприватний простір; 

- необхідність збереження певних об’єктів. 

Після аналізу відбувається постановка задач реконструкції. 

 

4.2. Громадські простори, рекреаційні зони, водні об’єкти 

(сельбищні, ландшафтні та рекреаційні території). 

 

Під час аналізу студент повинен визначитись із тим, який простір він 

планує: спільний, відкритий, громадський, публічний. 

Якщо курсовий проект стосується паркових зон, то слід визначитись, 

який функціонал паркових зон буде головним: багатофункціональний, 

ігровий, спортивний, зоологічний, дендрологічний, меморіальний, 

розважальний  

Основну увагу слід звернути на такі аспекти, як:  

- гендерно-вікова структура користувачів; 

- співставлення схеми планування з реальними транзитами; 

- ефективність використання території – визначення ділянок, які 

активно використовуються або навпаки і встановлення причинно-
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наслідкових зв’язків, чому так відбувається. 

Після аналізу відбувається постановка задач реконструкції. 

 

4.3. Транспортні об’єкти (транспортна інфраструктура). 

 

Під час аналізу студент повинен визначитись із тим, яку головну 

функцію виконує даний транспортний об’єкт: розведення 

транспортних потоків, створення сприятливих умов для перебування 

на даній території, безпека користувачів. 

Основну увагу слід звернути на такі аспекти, як:  

- розрахунок необхідних параметрів – ширини смуг руху, хідників 

в залежності від типу вулиці, параметрів інфраструктури для 

громадського транспорту, для легкого персонального транспорту, для 

пішоходів. 

Після аналізу відбувається постановка задач реконструкції. 

 

5. Обґрунтування та пропозиції реконструкції території 
 

Проектний план є основним кресленням пропозиції реконструкції 

території, який включає:  

- елементи планувальної структури та забудови території, які 

пропонується залишити без змін;  

- запропоноване функціональне використання території та 

розміщення забудови різних видів (у т.ч. шляхом реконструкції) - межі 

існуючих земельних ділянок;  

- пропозиції щодо розміщення нової та реконструкції існуючої 

забудови (обсяги, послідовність);  

- громадські та торговельні центри, інші об'єкти масового 

користування (заклади освіти, основні підприємства торгівлі та 

обслуговування, зупинки зовнішнього та швидкісного транспорту, 

пересадочні вузли тощо);  

- нерухомі об'єкти культурної спадщини, землі історико-

культурного призначення, території історичних ареалів;  

- транспортні та інженерні споруди, транспортні вузли і розв'язки, 

пішохідні переходи у різних рівнях;  

- зелені насадження загального користування та спеціального 

призначення, водні об'єкти;  

- основні існуючі та запропоновані елементи благоустрою та 

озеленення на територіях кварталів, мікрорайонів, проїзди, 
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автостоянки, гаражі; - підземні споруди цивільного призначення.  

Схема організації руху транспорту і пішоходів. На схемі 

зображають:  

- вулиці з зазначенням їх категорій;  

- транспортні розв'язки;  

- напрямки руху пасажирського транспорту і розміщення зупинок;  

- розміщення споруд зберігання та обслуговування транспорту 

(автостоянок і гаражів, транспортних тунелів, парків, депо із 

зазначенням їх місткості, АЗС, СТО, диспетчерських пунктів, 

причалів, елінгів тощо);  

- основні шляхи руху пішоходів та велосипедистів, людей похилого 

віку та інвалідів, людей із фізичними недугами з урахуванням 

розміщення установ і підприємств обслуговування;  

- місця переходів через магістральні вулиці в одному і в різних 

рівнях; 

- креслення поперечних профілів вулиць На кресленнях із 

зазначенням розмірів зображають: червоні лінії, лінії регулювання 

забудови, проїзну частину, тротуари, велодоріжки, зелені насадження, 

існуючі і проектні інженерні мережі.  

Техніко-економічні показники реконструйованої території 

формуються за додатком В згідно типу та функціонального 

призначення відповідної території. 

 

5.1. Житлові, історичні, промислові, спортивні, змішані 

території (сельбищні та виробничі) 

 

Основну увагу слід звернути на такі аспекти, як: 

- пропонована планувальна структура території; 

- нова та реконструйована забудова та споруди усіх видів із 

зазначенням їх поверховості, у тому числі установи, заклади і 

підприємства обслуговування, автомобільні стоянки, гаражі, 

автозаправні станції, пішохідні переходи в різних рівнях, транспортні 

споруди (шляхопроводи, мости, тунелі тощо), вид покриття вулиць, 

доріг, визначені червоні лінії вулиць, доріг, майданів;  

- збереження та підкреслення об'єктів культурної спадщини, 

територйї історичних ареалів населених пунктів, земель історико-

культурного призначення;  

- пропоновані насадження загального користування, водні 

об'єкти;  
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5.2. Громадські простори, рекреаційні зони, водні об’єкти 

(сельбищні, ландшафтні та рекреаційні території). 

 

Основну увагу слід звернути на такі аспекти, як:  

- пропонована планувальна структура території;  

- новий благоустрій території, нові споруди, пропоновані 

матеріали мощення  

- нове транспортне обслуговування, у тому числі автомобільні 

стоянки, зупинки, пішохідні зв’язки; 

- нові малі архітектурні форми, їх призначення;  

- нове озеленення; 

- додаткове освітлення; 

- інформативність території; 

- екологічний стан території; 

- доступність для різних груп користувачів. 

 

5.3. Транспортні об’єкти (транспортна інфраструктура). 

 

Основну увагу слід звернути на такі аспекти, як:  

- пропонована планувальна структура території, поперечні 

профілі вулиць та планування вуличного простору;  

- планування та облаштування перетинів; 

- пропонований благоустрій території: нові споруди, 

водовідведення, актуальні матеріали мощення  

- пропоноване розведення транспортних та пішохідних потоків; 

- нові архітектурні форми;  

- додаткове озеленення; 

- додаткове освітлення; 

- екологічний стан території; 

- доступність для різних груп користувачів. 
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Додаток А 

Приклад SWOT-аналізу 
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Додаток Б 
Основа анкети для опитування 

(визначення ступеню задоволення користувачів відповідної 
території і побажань) 

 
 До18 18-29 30-60 60 

Основна активність/ функція     

Транспорт (доступність 
території) 

    

Освітлення території      

Відчуття безпеки     

Дороги, доріжки, покриття 
(зручність) 

    

Комерція (магазини, 
торгівельні центри) 

    

Основна проблема     

Побажання     

Вік та стать респондента     

Статус респондента (місцевий 
житель, користувач) 
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Додаток В 

Форма основних техніко-економічних показників території (згідно [3]) 
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