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Анотація 

Виявлено чинники які впливають на формування зон ближньої міської рекреації курортного міста, 

визначено завдання для формування доцільної зони рекреації та методи їх вирішення. 
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Abstract 

The factors that influence the formation of urban recreation areas near the resort town, set objectives for the 

formation of purposeful recreation area and methods to solve them. 
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Постановка проблеми обумовлюється багатьма аспектами розвитку сучасного суспільства, адже 

науково-технічний прогрес та зростаюча урбанізація постійно прискорюють процеси життєдіяльності 

населення, в результаті чого істотно зростають потреби в сучасних видах і формах відпочинку,  

відновлення кожної людини. Тому в сучасному світі рекреація – як процес відновлення фізичних і 

духовних сил людини є незамінним фактором чи умовою розширеного відтворення фізичних, 

інтелектуальних і емоційних можливостей окремої людини та суспільства загалом[1]. 

Виходячи із структури рекреаційних ресурсів, а також самої рекреаційної діяльності людини 

рекреацію мешканців міст поділяють на внутрішньо міську і заміську, кожна з них поділяється на 3 

категорії. 

1.Зона ближньої внутрішньо міської рекреації, або «рекреація на порозі дому». Пов’язана з 

відпочинком поблизу житла, місця роботи, або навчання. 

2.Зона середньої внутрішньо міської рекреації. Розташовується на відстані 10-20 хв. Пішохідної, 

або 10-15хв. Транспортної доступності від житла. 

3.Зона далекої внутрішньо міської рекреації. Розташовується на відстані  20-30хв. транспортної 

доступності від житла. 

4.Зона ближньої заміської рекреації. Знаходиться на межі міста та приміської зони. 

5.Зона середньої заміської рекреації. Знаходиться в годинній, або півторагодинній транспортній 

доступності. 

6. Зона далекої заміської рекреації знаходиться в 2-3 годинній транспортній доступності. 

Першочерговим завданням проектування рекреаційних територій є проведення докладного аналізу 

ландшафтної ситуації та виходячи з нього розробка природоохоронних заходів. Аналіз ландшафтної 

ситуації характеризує природний ландшафт: погіршення чи поліпшення, збереження існуючої 

рослинності та саджанців для існуючого рельєфу або створення штучного мікрорельєфу, благоустрій 

існуючих і створення нових водоймищ. 

Поруч із аналізом ландшафтної ситуації повинно виконуватися інженерне оцінювання стану 

довкілля, яке проектується (аналіз карт шуму, інсоляції, аерації, загазованості), приймаються 

містобудівні заходи для поліпшення його якості. 

На наступних етапах рекреаційна територія проектується з урахуванням вибору коштів 

ландшафтної архітектури, ландшафтного та міського дизайну. Конкретні прийоми архітектурно-

ландшафтної організації рекреаційних територій повинні відповідати вимогам, спрямованим на 

виявлення соціальної, екологічної, економічної і естетичної ефективності прийнятих рішень[2]. 

Вибір території для зон відпочинку слід здійснювати на основі розробки техніко-економічного 

обґрунтування або техніко-економічних розрахунків, комплексної оцінки природних ресурсів з 

урахуванням санітарно-гігієнічних та епідеміологічних вимог до чистоти ґрунту,  наявності 

доброякісних джерел водопостачання. Вибір земельної ділянки для розташування закладів 
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відпочинку, проекти прив'язки типових проектів, індивідуальних та повторного застосування, а також 

проекти реконструкції та переобладнання (перепланування) будівель і приміщень вказаних закладів 

підлягають обов'язковому погодженню з органами, установами та закладами санітарно-

епідеміологічної служби[3]. 

 

Висновки 

 

Формування зони рекреації полягає у виконанні аналізу території, стану довкілля та виконання 

техніко-економічного обґрунтування. 
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