
Лекція. Благоустрій житлових територій 

  

Аспекти оптимізації благоустрою житлових територій. 

Характеристики закритих функціональних зон дворових просторів. 

Благоустрій відкритих зон житлових територій. 

Основною проблемою організації житлових територій на сьогодні є їх 

неконтрольований зріст, будівництво багатоповерхових будівель при зменшенні площ 

придомових територій. Вивчення принципів архітектурно-планувальної організації 

прибудинкових територій житлових комплексів підвищенної поверховості дозволяє 

вирішити суперечливі питання щодо планування територій житлових районів з 

нормативним забезпеченням просторів для оптимальної життєдіяльності мешканців 

міста. 

Житлове середовище включає ділянки житлової забудови, двори, проїзди, провулки, 

вулиці. Прийоми планування, забудови, озеленення житлового району, мікрорайону 

визначаються ландшафтними якостями території і вимогами гігієнічного комфорту в 

будівлях і на території дворів з урахуванням умов мікроклімату. 

Основною проблемою прибудинкових територій є взаємодія транспортних засобів з 

просторами, призначеними для відпочинку мешканців. Підвищення якості житлового 

середовища може відбуватись шляхом утворення диференційованих просторів для різних 

видів діяльності. Забезпечення мінімального впливу транспорту на житловий простір 

також вирішує задачі підвищення екологічності середовища та його естетичної 

довершеності. 

Інша проблема – маловиразний вигляд житлової забудови, традиційне заповнення 

дворів площадками різного призначення при обмеженій ролі, яка відводиться для 

природних компонентів. Одним з основних принципів ландшафтного дизайну житлового 

середовища стає створення оптимальних систем відкритих просторів. Насичення 

відкритих просторів відбувається за допомогою використання функціональних 

елементів, які відповідають життєвим потребам мешканців: площадок для відпочинку, 

дитячих ігрових майданчиків, господарчих зон. За В. Нефьодовим цілеспрямована якість 

відкритих просторів має залежати від створення приватних і колективних підпросторів. 

Перегляд прийомів ландшафтного дизайну внутрішніх дворів пов’язаний з 

психологічним відторгненням мешканців від дворових територій. До засобів ліквідації 

психологічного дискомфорту відносяться ділянки уособленої рекреації, які знаходяться 

безпосередньо біля житла і пристосовані для менш рухомих категорій населення: батьків 

з дітьми, людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями. 



Для груп людей за інтересами створюються колективні простори. Колективні 

простори, формуються з метою ліквідації психологічного бар`єру спілкування сусідів, 

пов`язаного з підвищенням поверховості. Простори для спілкування на дворових 

територіях зі створенням відкритих амфітеатрів можуть бути периметральної форми, 

влаштовуватись в курдонерах або в центральній частині житлової групи. До колективних 

просторів можуть відноситись ігрові зони для дітей, обмежені природним контуром. 

Для колективних видів простору характерні: зміна характеру рельєфу з формуванням 

пагорбів, хвиль, відкосів, покритих трав`яним газоном, укріплення рельєфу чагарниками, 

грунтопокрівельними рослинами. 

Дитячі зони вимагають найбільш ретельного врахування динамічного характеру 

впливу на всі компоненти предметно-просторового середовища. У даному випадку 

важливими є засоби обмеження впливу діяльності дітей на сусідні фрагменти простору. 

Основні прийоми формування ігрових просторів: використання ділянок з піщаним 

заповненням; влаштування ігрового обладнання з деревини, металу, пластмас; 

рознесення ігрових модулів з газонним покриттям; вдавання до  запобіжних заходів 

щодо неконтрольованого переміщення дітей на території двору – перепони, які 

створюються за рахунок перепаду рельєфу, підпірних стінок, лав. 

Громадські простори у структурі житлової забудови є доступними для мешканців 

кількох житлових груп. До їх складу входять майданчики для активних ігор підлітків, 

спортивних занять, дитячі комплекси у природному оточенні. Причиною тяжіння 

мешканців інших житлових районів є природні переваги території з наявністю 

водоймищ, лісів і т. п. Динамічному характеру перебування людей у таких просторах має 

відповідати вищий ступінь захисту покриттів, предметів вжитку для більш тривалої 

експлуатації. 

До комунікаційних просторів відносяться: проїзди, проходи до зупинок транспорту, 

підходи при користуванні об`єктами громадського обслуговування на перших поверхах 

житлових комплексів. Засоби ландшафтного дизайну дозволяють впорядкувати межі 

пішохідних транзитних просторів між окремими її компонентами, підвищити 

інформативність середовища і забезпечити належний рівень художньої виразності. У 

якості засобів акцентування можуть використовуватись пігментовані покриття, рельєфні 

обмеження, створення чітких конфігурацій покриття, інформативні елементи, змістовні 

знаки, мета яких полегшити орієнтацію у просторі. 

Доцільним шляхом є максимальне використання природних матеріалів для 

виокремлення і обмеження пішохідних і транспортних шляхів: штучні пагорби, рельєф, 

тини, оформення відкосів каскадним озелененням. Характерні форми рослинності, груп 

каміння або динамічних окреслень дерев`яних настилів сприяють уособленню 

місцевості, підвищенню ступеня їх цікавості і неповторності місця. 

  



Висновки 

  

Актуальність проблем благоустрою житлових територій пов`язана з необхідністю 

забезпечення оптимальних умов для життєдіяльності людини не залежно від динаміки 

процесів урбанізації. Для спрощення задачі застосовується своєрідне зонування на 

приватні, колективні, громадські, комунікаційні, буферні простори і розробляються 

засоби благоустрою, характерні для кожної з виділених зон. Пошук альтернативних 

дизайнерських рішень ведеться у напрямку візуального і функціонального обособлення 

територій для транспорту і людини. 

Література: [2; 10; 16; 19; 20; 32; 36; 37; 54]. 
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