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11. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ 
 

Основні композиційні ідеї, архітектурно-планувальні осі і центри. Шостка – 

місто обласного підпорядкування, центр Шосткинського району Сумської області, 

Шосткинської міжрайонної системи розселення та важливий промисловий і культурний 

центр північного сходу країни. Місто розташовано на обох берегах річки Шостка, притоки 

Десни (басейн ріки Дніпро). 

На річці є кілька гребель, які утворюють низку штучних озер. Річка і озера 

розташовані в живописній поймі, разом з якою утворюють ландшафтну архітектурно-

планувальну і композиційну вісь міста, яку пропонується підсилити, організувавши вздовж 

неї паркову і рекреаційну зону – так званий «зелений діаметр» міста, що пройде через 

його центр з південного сходу на північний захід. Його підтримують на периферії міста 

лісові масиви (сосна, дуб, береза), які оточують місто та широкими язиками заходять до 

його околиць.  

Однак частина річки з озерами нині закрита для громадян, проходячи територією 

Шосткинського казеного заводу «Зірка», в її південній частині. Велика вкрита лісом 

територія колишнього Шосткинського порохового заводу, розташованого майже в центрі 

міста, заснованого ще в 1739 році, навколо якого, власне, і розвинулося місто, 

використовується недостатньо ефективно, особливо саме її південна частина, де 

знаходяться найбільш старі виробничі будівлі із застарілим обладнанням. За даними 

генерального директора заводу існують складності з охороною такої великої території, і за 

умов компактного розміщення будівель і споруд для виробничої діяльності було б 

достатньо і десятої частини нинішньої ділянки. Враховуючи сказане, а також значний 

рекреаційний потенціал даної території, пропонується включити південну частину 

території ШКЗ «Зірка» до вказаної прибережної паркової ї рекреаційної зони, що також 

дозволить зробити зелений діаметр вздовж річки повноцінним і безперервним. 

Через місто проходить ряд автодоріг зовнішньої мережі: регіональна автомобільна 

дорога Р-65 (Контрольно-пропускний пункт “Миколаївка” – Семенівка – Новгород-

Сіверський – Глухів) і декілька територіальних доріг: Т-19-08, Т-19-12, Т-25-02 (суміщена 

з Р-65), обласні дороги О-191708, О-191705. Місто також пересікає електрифікована 

залізниця регіонального значення ст. "Терещенківська" (смт Вороніж) – ст. "Новгород-

Сіверський – ст. "Семенівка".  

Зовнішні дороги в межах міста відіграють роль міських магістральних вулиць та 

разом з внутрішніми вулицями, які зв’язують між собою віддалені райони міста, вони 

водночас слугують архітектурно-планувальними осями загальноміського значення, 

навколо яких формується міська забудова (але їх транспортна і архітектурно-планувальна  

значимість не завжди співпадають). 

Так, основною меридіональною архітектурно-планувальними віссю і головною 

вулицею міста з пішохідним бульваром та обмеженим транспортним рухом – є Садовий 

бульвар (колишня вул. Леніна), вздовж якої формується забудова загальноміського 

центра, яка буде продовжена і через нині закриту територію ШКЗ «Зірка», пройшовши по 

існуючому широкому проїзду внутрі заводу на північний схід, водночас скоротивши шлях 

до віддаленого мікрорайону «Капсуль». На півдні вона з’єднюється ще з однією важливою 

меридіональною віссю міста «північ-південь», якою слугують поєднані між собою вулиці: 

Депутатська – Знаменська (колишня Комуністична) – Воронізька (по них проходять 

обласна і територіальна автодороги).  

Основною широтною архітектурно-планувальною віссю центральної частини міста 

слугує проспект Свободи (колишній Карла Маркса), вздовж якої формується частина 

закладів загальноміського центра, яка на сході викривляється і, з’єднавшись з вулицею 

Некрасова, переходить в меридіональну вісь мікрорайону Капсуль. Разом вони утворюють 

єдину криволінійну вісь загальноміського значення «захід – північний схід»: проспект 

Свободи – вул. Некрасова – Партизан – Кутузова – Озерна (колишня Бабушкина) – 

Бульварна (Орджонікідзе). Від вулиці Партизан також відходить на південь відгалуження 
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вказаної вище меридіональної осі – вул. Робоча (по ній і основним вулицям мікрорайону 

Капсуль проходять територіальні автодороги, а по вул. Робочій – ще й фрагмент 

регіональної автодороги). 

Південніше центральною частиною міста проходить ще одна важлива широтна вісь 

«захід – схід» (нею частково проходить регіональна автодорога), утворена зв’язкою 

вулиць: Шевченко – Чернігівська – Інститутська – Марата – Онупрієнко. Далі вона 

завертає на вул. 6-ї Гвардійської Дивізії, а з неї на вул. Чехова – Шкільну (Піонерську) – 

Скоропадського (Червонофлотську) – основну вісь Локотського мікрорайону (колишнього 

села Локотки).  

Даним проектом пропонується часткова транспортна розгрузка центральних 

вулиць з перекіданням частини траси регіональної дороги, яка після вулиці Інститутської 

пройде вулицями Привокзальною, всією вулицею 6-ї Гвардійської Дивізії (замість вул 

Робочої) і далі піде по існуючій трасі. В перспективі рух з вул. Чехова – Шкільної – 

Скоропадського буде перенесений на нову проектну дорогу, запропоновану даним 

проектом, яка пройде паралельно північніше околицею колишнього села. Водночас це 

дозволить створити ще одну важливу криволінійну архітектурно-планувальну вісь «захід 

– південний схід», яка починається проспектом Свободи, а після вул. Некрасова матиме 

відгалуження на вказану нову проектну дорогу. У більш віддаленій перспективі буде 

побудована нова об’їзна автодорога південніше міста, якою пройде регіональна 

автодорога, минаючи місто, але це не умаляє архітектурно-планувального значення 

вищеназваних вулиць.  

До вказаних магістральних вулиць – основних архітектурно-планувальних осей 

загальноміського значення додадуться і декілька інших, а також вулиці – архітектурно-

планувальні осі районного і місцевого значення, утворивши собою якби «скелет» 

планувальної структури міста, разом з розташованими на них архітектурно-

планувальними (композиційними) вузлами і центрами, акцентованими більш виразною 

забудовою. 

Основними архітектурно-планувальними вузлами і композиційними центрами 

(ядрами) забудови міста є громадські центри із зосередженими у них закладами і 

установами культурно-побутового обслуговування населення, зв’язані між собою 

вулицями – архітектурно-планувальними осями. В місті буде 3 основних композиційних 

ядра. Насамперед, це існуючий загальноміський громадський центр з установами міського 

самоуправління, культури, торгівлі та ін., який вдалося сформувати за основною 

композиційною ідеєю двох попередніх генпланів на місці знесеної садибної забудови.  

За проектним рішенням даного генплану і затвердженою концепцією створення 

Індустріального парку «Свема» до основних центрів загальноміського рівня додасться і 

проектний багатофункціональний громадський, діловий і адміністративний центр 

індустріального парку і північної промислової зони, де розташуються: ділові установи, 

офіси, ІТ-центр, готель, заклади торгівлі, харчування, спортивні, переважно на основі 

перепрофілювання недіючих виробничих споруд, насамперед цеху плівки «Свеми», 

реконструкції недіючого спортзалу. Він планувально поєднається із спеціалізованим 

учбовим і науковим центром – комплексом Шосткинського інституту Сумського 

державного університету, який нещодавно відкритий у місті. 

 Згодом до основних центрів додасться і проектний громадський і культурно-

розважальний центр рекреаційної зони міста на вивільненій південній частині території 

ШКЗ «Зірка», з використанням перепрофільованих капітальних виробничих споруд, у т.ч. 

історичних, для розміщення об’єктів центру.  

У трьох вказаних центрах будуть зосереджені будівлі і споруди з найбільш 

виразним архітектурним рішенням, що досягається їх підвищеною поверховістю, 

розвиненою пластикою деталей, інтенсивним кольором, синтезом мистецтв тощо. До них 

додадуться спеціалізовані центри міста: учбові, спортивні, медичні, торгові, а також 
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багатофункціональні громадські центри мікрорайонів і окремо розташовані громадські 

установи, утворивши єдину систему громадських центрів і закладів.  
 

Територіальний розвиток міста. За попереднім генеральним планом 

територіальний розвиток міста передбачався в південному напрямку, враховуючи суттєві 

обмеження, які існують в інших напрямках (в північному напрямку це – основна 

промислова зона міста, із сходу і заходу – лісові масиви). 

Тоді намічалися 3 основні варіанти розміщення нових житлових площадок: 

 освоєння вільних від забудови і сільськогосподарських територій в Локотському ־

мікрорайоні (був прийнятий за основу); 

 освоєння вільних від забудови і сільськогосподарських територій в Локотському ־

мікрорайоні, а також в Артемівському мікрорайоні та реконструкція територій 

індивідуальної садибної забудови в Артемівському мікрорайоні (нещодавно 

перейменований на Садовий мікрорайон); 

 реконструкція територій індивідуальної садибної забудови та освоєння ־

сільськогосподарських територій в Артемівському мікрорайоні. 

В даному новому проекті генплану також передбачається розвиток сельбищної 

зони міста в південному напрямку, за рахунок вільних від забудови і 

сільськогосподарських територій: в Локотському мікрорайоні і прилеглій приміській зоні; 

на кількох вільних ділянках Садового (колишнього Артемівського) мікрорайону, а в 

перспективі – і в прилеглій до нього приміській зоні, а також – за рахунок 

перепрофілювання на індивідуальну забудову розташованих в Артемовському 

мікрорайоні садівницьких товариств. При цьому повністю зберігається існуюча 

індивідуальна садибна забудова. Тобто, запропонований варіант в даному проекті є 

наближеним до другого варіанту попереднього генплану, забезпечуючи спадкоємність 

рішень, але з врахуванням нових умов, коли садибна забудова, що будується за рахунок 

самих жителів, стала по суті основною на даному етапі розвитку житлового будівництва і 

більше не підлягає знесенню для розміщення багатоповерхівок. 

За останні часи до міста вже добавилися території сіл Лазарівка і Локотки, які 

повністю увійшли до нових меж міста, що були затверджені Верховною Радою України у 

2010 р. В проектних межах міста їх доповнять прилеглі території, на які розів’ється 

сельбищна зона. 

Даним генпланом пропонується також додати до проектних меж міста 

Овражієвську промзону на північний захід від міста, яка фактично злилася з містом 

вулицею Гагаріна і де розташовані шосткинські підприємства. Найбільшим з них є 

колишній желатиновий завод, який входив до ВО "Свема" і виготовляв желатин для 

виробництва кіно- і фотоплівок (нині територія розглядається як резерв для розміщення 

нових підприємств). Також тут знаходиться Шосткинський ЗЖБК № 7, нині не діючий, 

який необхідно повернути до життя у якості головної будівельної бази міста, враховуючи 

намічені значні об’єми житлового будівництва, 2 асфальтових заводи (один з них 

збережеться – це завод будівельної фірми «Прогноз»). Тут також знаходиться колишне 

підприємство з утилізації промислових відходів і пестицидів «Елга», яке потребує 

очищення і санації після остаточного вивезення небезпечних речовин. Також до міської 

території пропонується додати частину лісу між Лазарівкою і вказаною промзоною 

Лазорівський ліс), яка зостанеться в якості міського лісу для покращення стану 

середовища. 

Для розвитку рекреації також пропонується використати усі внутрішні ресурси 

міста, перетворивши на зелену зону прибережні території р. Шостка і Галенківського 

озера (водосховища на річці). До них додасться перепрофільована територія південної 

частини заводу "Зірка" з ділянкою річки, двома озерами, лісопарком, які нині відгорожені 

від міста парканами. Частина існуючих капітальних будівель і споруд промзони будуть 

збережені, особливо історичні, та перепрофільовані на заклади громадського центру 

рекреаційної зони. 
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В цілому територія міста збільшиться з 4368,82 га в існуючій межі до 5315,69 га в 

проектній межі міста. 
 

Функціональна та планувальна організація території. За функціональним 

зонуванням території поселень ДБН 360-92** виділяє 3 комплексні зони: сельбищну, 

виробничу та ландшафтно-рекреаційну, які, у свою чергу, складаються з кількох видів 

функціональних територій, у більшій чи меншій мірі характерних (або передбачених на 

перспективу) в тому або іншому поселенні. 

Сельбищна зона міста Шостка складається з територій житлової забудови – 

багатоквартирної багато-, середньо- та малоповерхової, та індивідуальної садибної 

забудови – одно (2) квартирної, і територій громадської забудови – громадських центрів 

різного рівня їз зосередженими в них закладами і установами культурно-побутового 

(громадського) обслуговування і окремих громадських установ. 

Виробнича зона включає промислові території, комунально-складські (у т.ч. 

складів і баз оптової торгівлі і матеріального постачання, об'єктів інженерної 

інфраструктури, будівельних і транспортних підприємств), території зовнішнього 

транспорту (залізниця, автостанції), а також включає спецтериторії (оборонні), виробничі 

(господарські) зони сільгосппідприємств. 

Ландшафтно-рекреаційна зона включає зелені насадження загального користування 

(парки, сквери, бульвари), спеціального призначення (в санітарно-захисних і охоронних 

зонах), міські ліси і лісопарки, озеленені зони короткочасного відпочинку (пляжі, 

спортивно-розважальні об’єкти тощо), закладів тривалого відпочинку і оздоровлення, а 

також дачно-садівницькі території і сільськогосподарські угідя (рілля, городи), відкриті 

незабудовані природні території, у т.ч. водні. Нижче більш детально розглядається кожна 

із вказаних зон і їх планувальна організація (районування). 

Сельбищна зона міста за попереднім генпланом міста поділялася на 5 житлових 

утворень, які доцільно зберегти і надалі (фактично вони наближені до житлових районів), 

які в місті прийнято називати мікрорайонами: Центральний, Садовий (колишній 

Артемівський), Капсуль (колишній Куйбишівський). Локотський і Лазорівський – іноді їх 

налічують 8 (вони є більшими, ніж «класичні» мікрорайони, але не досягають параметрів 

традиційних житлових районів, а запропонований ще раніше розподіл на дрібні 

мікрорайони не «прижився», залишилися лише окремі назви їх номерів). Сельбищні 

території міста найбільш компактно зосереджені в центральній частині міста, де 

розмістилися житлові території  багатоквартирної багато- та середньоповерхової і 

частково – малоповерхової забудови. Це Центральний мікрорайон (нині його поділяють на 

власне Центральний, Будівельний, або № 35, та № 8, до яких ще іноді додають 10-й 

тупиковий). Така ж забудова характерна і для нового мікрорайону № 32 в південно-

західній частині міста (входить за попереднім генпланом в житловий район Локотський).  

За проектним рішенням нового генплану сельбищна зона міста буде продовжена на 

південь, в мікрорайон Локотський і прилеглу до нього заміську територію, яка увійде до 

його складу. Мало- та середньоповерхова багатоквартирна забудова є також в невеликій 

кількості у центрі віддаленого мікрорайону Капсуль біля заводу "Імпульс", у східній 

частині міста, та в його південній частині, яка має власну назву Вінниця. 

Малоповерхова індивідуальна садибна забудова розташована переважно по 

периферії міста: в мікрорайонах Капсуль – на сході міста, Садовому (Артемівському) і 

Локотському, у т. ч. колишньому селі Локотки – на півдні міста, в колишніх селах 

Лазарівка і з’єднаному з ним Коржівка (нині мікрорайон Лазарівський) – на заході міста. 

В перспективі така забудова частково займе нові території на півдні міста, в мікрорайонах 

Локотському і Садовому та прилеглій до них приміській зоні. 

На даний час в місті нараховується 47 кварталів індивідуальної забудови, які стали  

своєрідними структурно-планувальними одиницями такої забудови: в кожному з них є 

органи самоорганізації населення – квартальні комітети, які представляють своїх 

мешканців і вирішують насущні питання своїх територій. 
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Територіями громадської забудови є існуючий громадський центр міста, 

розташований вздовж Садового бульвару і частково – вздовж проспекту Свободи та 

прилеглій до них зоні, проектний громадський центр північної промзони, проектний 

культурно-розважальний центр рекреаційної зони міста на вивільненій території ШКЗ 

«Зірка», центри мікрорайонів, спеціалізовані учбові, медичні, торгові центри, центри 

мікрорайонів та ділянки окремо розташованих установ і закладів – культури, освіти, 

охорони здоров'я, фізкультури і спорту, адміністративно-управлінські та ін. (більш 

детально розглянуті в розділі 10). 

Виробнича зона міста переважно складається з промислових і комунально-

складських територій, які частково згруповано, а частково дизперсно розташовані на 

території міста, що склалося історично, і потребує упорядкування. На даний час складно 

розділити території на окремі промислові і комунально-складські, частіше за все вони є 

змішаними і зроблений в графічних матеріалах їх розподіл є умовним (так, промислові 

підприємства здаються в суборенду під склади або самі торгують зі складів своєю 

продукцією: на складах підприємств оптової торгівлі виробляють харчову продукцію 

(засолка овочів, копчення риби тощо), будівельні організації водночас є виробниками 

будівельних матеріалів). Найбільшою є промзона (промрайон) Шосткинського казенного 

заводу "Зірка", разом з невеликими прилеглими  підприємствами, або Центральна, яка 

зазнає в перспективі значного скорочення у зв’язку з перепрофілюванням південної 

частини території заводу "Зірка" на зону рекреації. 

В східній частині міста знаходиться промзона Шосткинського казенного заводу 

"Імпульс" і прилеглих невеликих виробництв, які отримають назву Східна промзона 

(промрайон).  

В західній частині міста знаходиться промзона Шосткинського заводу 

"Хімреактивів" (нині завод використовує не всю його територію: частина продана іншим 

підприємствам, частина – зазнала занепаду і потребує повної реконструкції). Південніше 

знаходяться Шосткинський хлібокомбінат і не працюючий завод пива ібезалкогольних 

напоїв, намічений до відродження, інші підприємства. Східніше знаходиться відокремлена 

територія міських біоочисних споруд, яка відноситься до комунально-складських. На 

пустуючій території поряд з ними за проектним рішенням генплану буде розміщена одна з 

двох намічених у місті сонячних електростанцій. Це об’єднає усі вказані вище території в 

єдину Західну промзону (промрайон). 

Зазнала часткового занепаду промзона колись славетного ВО "Свема" з випуску 

кіно- і фотоплавки (колишнього хімкомбінату) – через перехід зйомки на відео-технології. 

Нині ВАТ АК "Свема" є орендатором своїх площ, де розташувалися біля 30 підприємств 

та почав свою дію Індустріальний парк «Свема», тому нині дана промзона, що визначена 

генпланом як Північна, інтенсивно оновлюється і є основною для розміщення нових 

виробництв на розрахунковий період генплану, включаючи розміщення сонячної 

електростанції. 

В південній частині міста, по обидві сторони від залізниці, розмістилися 

підприємства харчової промисловості «Полісся» (м’ясокомбінат, що буде 

перепрофільований на випуск іншої продовольчої продукції новим господарем) та 

структурний підрозділ ПАТ «Біль Шостка Україна» – Шосткинський міськмолкомбінат 

.Разом з меблевою фабрикою «Катунь» та іншими прилеглими виробництвами вони 

отримали назву в даному проекті Південної промзони.  

До проектних меж міста також увійшла Ображієвська промзона (села Овражієвка) з 

переважно недіючими шосткінськими підприємствами, що буде приєднана до 

промислових районів міста і намічена до відновлення, утримавши умовну назву Північно-

західної промзони (промрайону). 

Зона зовнішнього транспорту, що входить до складу виробничої, включає 

залізницю, яка вузькою полосою проходить через місто та має 2 станції: «Шостка» і 

«Хімік», та території двох автовокзалів: «Шостка-1» та «Шостка-2». 

http://bg.meta.ua/res_search.php?f=30742718&c=2&t=8550
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Спецтериторії (оборонні) – це території військової частини та її полігону, що 

займають землі, які належать ШКЗ «Зірка», та території артполігону і складу боєприпасів 

самої «Зірки». Спецтериторії «Імпульса» знаходяться за проектною межею міста. Вони 

входять до відповідних промрайонів, до яких прилягають. 

Виробнича (господарська) зона сільгосппідприємства – недіючої молочно-товарної 

ферми, знаходиться неподалік від міських біоочисних споруд і входить до Західної 

промзони. Через повну руйнацію відродження ферми не передбачено. З південного сходу 

до проектної межі міста зовні прилягають господарський двір агрофірми «Лан» та 

свиноферма колишнього села  Локотки, які не входять до промзон міста, але впливають на 

міську забудову своїми санітарно-захисними зонами. 

Окрему  нішу між комунально-складськими і ландшафтно-рекреаційними 

територіями займають озеленені кладовища. Діючими нормативами вона віднесена до 

комунально-складських об’єктів, але на графічних матеріалах показується не як 

виробнича, а як озеленена територія. В місті розташовано декілька кладовищ і виділені 

території для їх розширення. Нове міське кладовище також розташується на східній 

околиці міста. Розрахунок необхідних територій для захоронення наведений в розділі 10. 

Ландшафтно-рекреаційна зона міста на даний час значною мірою представлена 

лісовими територіями двох лісогосподарств, які переважно розташовані в приміській зоні, 

але мають чималі ділянки в місті, найбільшими з яких є зелені масиви південніше заводу 

«Імпульс», південніше району Вінниця та північніше заводу «Зірка» (до неї не входять 

лісові насадження на закритій території «Зірки» та полігоні військової частини, що 

відіграють роль насаджень обмеженого користування на їх земельних ділянках). В 

перспективі до них додасться лісовий масив між Лазарівським мікрорайоном і 

Ображієвською промзоною. Частина лісових територій перетворяться на благоустроєні 

міські лісопарки, але частина, яка знаходиться в санітарно-захисних і охоронних зонах, 

фактично виконує роль зелених насаджень спеціального призначення. До територій 

насаджень спеціального призначення  (захисних) додадуться також передбачені проектом 

нові посадки на вільних природних територіях та сільгосптериторіях, які розташовані в 

санітарно-захисних і охоронних зонах підприємств і інженерних споруд. 

Значну територію міста на даний час займають сільськогосподарські території 

(рилля, городи), які слугують резервними для забудови (або іншого використання), т.к. 

вважаються непрофільними для міст і не підлягають розширенню. Знаходячись в 

санітарно-захисних зонах, вони фактично відіграють роль захисних насаджень 

спецпризначення, що може відбитися на якості вирощеної сільгосппродукції, тому вони 

можуть тут знаходитися лише з дозволу санітарних органів. 

За земельною класифікацією до сільськогосподарських земель відносяться також 

території садових товариств, в той час як в містобудівній вони є різновидом рекреаційних 

об’єктів. Вони переважно сконцентровані в Садовому мікрорайоні і будуть за даним 

проектом перепрофільовані на житлові території малоповерхової індивідуальної садибної 

забудови.  

Території відкритих водних просторів утворюються річкою Шосткою та 

розташованими на ній рукотворними озерами, найбільшим з яких є «Галенківське», а 

також окремим озером «Хімреактив» і системою інших невеликих озер. До даної зони не 

входять  технічні водойми, відстійники, що відносяться до виробничих територій. 

Територій короткочасної рекреації на даний час у місті практично немає, крім 

пляжу біля озера «Галенківське». За проектним рішенням генерального плану 

передбачена велика рекреаційна зона навколо озера «Галенківське» та на вивільненій 

південній частині території ШКЗ «Зірка» з двома озерами. Тут розмістяться пляжі, 

лодочна станція, площадки для пляжних видів спорту, аматорської риболовлі і спортивно-

розважальні об’єкти, атракціони для дітей і дорослих.  

Територіями довготривалої рекреації і оздоровлення є ділянки закладів і установ 

оздоровлення, якими є профілакторії  «Ізумруд» заводу «Зірка» в центральній частині 



 170 

міста, «Лісний» заводу «Імпульс» і Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій в 

районі лісового масиву південніше заводу «Імпульс». Дитячі оздоровчі табори та інші 

заклади переважно розташовані в приміській зеленій зоні, де рекомендується їх розвиток, 

насамперед, в популярній для відпочинку місцевості біля с. Пірогівка на березі Десни, 

західніше міста.  

З вказаних видів ландшафтно-рекреаційних територій нормуються лише території 

зелених насаджень загального користування, до яких відносяться благоустроєні паркі, 

сади, сквери, бульвари, та ін., яких в м. Шостка поки що недостатньо (до їх числа не 

входять чисельні вуличні насадження в межах червоних ліній вулиць, в житлових дворах, 

на територіях організацій і підприємств, в санітарно-захисних зонах).  

Найбільшим у місті є Парк Слави (колишній Імені Карла Маркса). Парки поменше: 

Козацької Слави (колишній Імені Жданова), Парк Островського. Є також сквер біля 

кінотеатра «Батькивщина», міської ради, новий «сквер закоханих» з невеликим озерцем і 

колесом обзору, сквер в центрі індустріального парку «Свема», сквер біля крайознавчого 

музею, сквери біля Дворця культури заводу «Імпульс» і біля адміністративного корпусу 

заводу. Широкий зелений бульвар сформовано вздовж вулиці Садовий бульвар в 

загальноміському центрі, бульвари поменше – вздовж вулиці Бульварної в мікрорайоні 

Капсуль та інших. Невеликі озеленені ділянки є перед адміністративними будівлями і 

офісами підприємств, зелена зона партерного типу з озером недавно створена перед 

в’їздом до індустріального парку «Свема». 

 Разом площа загальноміських насаджень загального користування складає 37,38 

га, що в перерахунку на одного мешканця міста (при населенні 71,1 тис. чол.) становить 

4,85 м кв. Це майже вдвічі менше ніж норма для міст з населенням від 50 до 100 тис. 

жителів в лісопарковій зоні України, яка становить 8 м кв. на 1 людину, відповідно до 

ДБН 360-92**. В містах, які оточені лісами, дозволяється зменшувати норму до 20 %, але 

водночас в містах, де знаходяться шкідливі виробництва, вона збільшується на 15-20 %, 

тому в результаті вказана норма залишається без змін. 

Проектним рішенням передбачено формування міських лісопарків на основі 

лісових ділянок південніше заводу «Імпульс» та південніше району Вінниця в східній 

частині міста, дендропарку – в південній частині міста, паркової зони південніше 

Лазорівського мікрорайону, паркових і рекреаційних зон навколо річки і озер. Не всі вони 

входять до розрахунків, т. к. у складі лісопарків лише 5 м кв. на людину може 

використовуватися для загального користування, частина  насаджень попадає в санітарно-

захісні і охоронні зони і не може бути використана для відпочинку, а частина – буде 

освоюватися в позарозрахунковий період. На розрахунковий строк прийнято освоїти 33,0 

га насаджень загального користування, що разом з існуючими насадженнями становитиме 

70,38 га, або 8,8 м кв. на 1 людину. 

Під час розроблення ДПТ необхідно передбачати ще 6 м кв. на і людину насаджень 

загального користування житлових районів.  


