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Анотація 
Досліджено фактори, що впливають на відвідуваність парку; розроблено пропозиції по наповненню парку 

інфраструктурою відповідно до цільової аудиторії, що будуть відвідувати рекреаційну зону. 
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Abstract 
Factors that influence on a visited park are investigational; suggestions are worked out on filling of park by an 

infrastructure in accordance with a target audience, that will visit a recreational zone. 

Keywords: landmark art monument, assessment of the state, town-planning assessment. 

 
Вступ 

Важливим завданням сучасних урбаністів є необхідність збереження, реконструкції та розвитку 

існуючих зелених насаджень, рекреаційних зон у місті що постійно розвивається й розширюється. 
Метою роботи є дослідити фактори, що впливають на відвідуваність парку; розробити пропозиції 

по наповненню парку інфраструктурою відповідно до цільової аудиторії, що будуть відвідувати рек- 
реаційну зону. 

 
Результати дослідження 

На сучасному етапі успішне функціонування парку не можливо уявити без елементарної інфра- 
структури та інвестування не лише з міського бюджету, а й приватних інвесторів, для цього необхід- 
но розробити новий генплан де своє місце займе упорядкована територія зелених насаджень, а також 

майданчики для різних верств населення. Розроблення сприятливого інвестиційного клімату для за- 
недбаних пам’яток є одним з постулатів продовження їх успішного існування та процвітання [1]. 

Згідно з попередньо вивченим матеріалом існують декілька основних критеріїв в оцінці парку як 
ефективного рекреаційного місця. 

По-перше, це наявність достовірної інформації щодо особливостей формування та розвитку садо- 
во-паркового об’єкта в історичному аспекті. Попередньо було досліджено, що парк має свою аутен- 
тичну історію, збереглись архівні дані, щодо опису стану парку у різні історичні періоди, плани та 

фотоматеріали під час різних етапів розвитку території, інформація щодо заснування парку та його 
фундаторів. [2] 

По-друге, важливо дослідити планувальну структуру на сучасному етапі, порівняти її з періодом 
розквіту, або заснування об’єкта. На даний момент парк знаходиться у задовільному стані, частина 
дерев є здоровими, частина – ослабленими, всихаючими та свіжосухостійними. Дерева поражені жу- 
ком-короїдом та паразитуючою білою омелою [3]. 

По-третє, найбільш цінним для парків є наявність деревних рослин, які відповідають періоду його 

розквіту, або їх видові аналоги. Методом обстежень на маршрутних ходах було визначено таксономі- 
чний склад дендрофлори парку – на території ростуть більше 80 видів деревних та чагарникових по- 
рід. Санітарний стан насаджень визначався за шкалою Л.П. Рисіна. На території зустрічається багато 
цінних порід дерев, такі як бук, модрина європейська, катальпа.  

По-четверте, дорожньо-стежкова мережа набуває великого значення як при дослідженні історії 
формування паркової території, так і при використанні парку на сучасному етапі. В ході досліджень 
дорожньо-стежкової мережі П’ятничанського парку у м. Вінниці встановлено, що упродовж останніх 



років мережа розвивалась стихійно та більше по відчуттях і потребах відвідувачів і суттєво відрізня- 

ється від початкової планувальної мережі. 
Основною відвідувачів парку є пенсіонери та батьки з маленькими дітьми. При реконструкції не- 

обхідно врахувати потреби саме цих верств населення, тому пропонується зробити визначальними 

частинами інфраструктури МАФи, ігрові майданчики, зручні доріжки дня прогулянок із екологічним 
покриттям. Також рекомендується відновлення масиву хвойних дерев для насичення повітря фітон- 
цидами, що позитивно впливають на імунну систему людини [4]. 

 

Висновки 

Вивчено критерії оцінки парку в розрізі відвідувальності парку. Запропоновано заходи, щодо удо- 

сконалення парку і його планувальної, дендрологічної структури; інфраструктури. 
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