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КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ
Запорізька державна інженерна академія,кафедра МБГ
Анотація. У статті розглянуто поняття комплексного благоустрою, його
об'єктівта елементів. Описані основні заходи щодо комплексного благоустрою. Розглянуті
завдання, які вирішує благоустрій міст.
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Актуальність теми визначається тим, що саме благоустрій являється тією складовою
міського середовища, яка може сформувати комфорт, естетичну і функціональну
привабливість, якість і зручність життя городян. Враховуючи важливу роль благоустрою і
активний розвиток благоустроїної діяльності в місті, комплексний благоустрій формується в
особливу галузь проектування та міського господарства.[4]
Комплексний благоустрій - взаємопов'язане застосування засобів ландшафтної і
садово-паркової архітектури, пластичної організації і покриття поверхні землі, устаткування
території і забудови пристроями для безпеки і зручності використання, засобів освітлення і
колірного рішення ділянок території, будівель і споруд, декоративного озеленення,
декоративної пластики і графіки, візуальний інформації і реклами, інший засобів, що входять
в поняття "зовнішньоархітектурних".
Об'єктами комплексного благоустрою можуть виступати будь-які території міста:
майданчики, двори, квартали, функціонально-планувальні утворення, території
адміністративних округів і районів, місто в цілому, а також території, що виділяються за
принципом єдиної містобудівної регламентації (охоронні зони) або візуально-просторового
сприйняття (площа із забудовою, вулиця з прилеглою територією і забудовою), інші
території міста.
Елементами комплексного благоустрою є декоративні, технічні, планувальні,
конструктивні пристрої, рослинні компоненти, різні види устаткування і оформлення, малі
архітектурні форми, некапітальні нестаціонарні споруди, зовнішня реклама і інформація,
використовувані як складові частини комплексного благоустрою. [2]
Комплексний благоустрій міських територій включає наступні основні заходи:
- архітектурно-планувальну організацію території, зокрема впорядкування пішохідних
зв'язків - внутрішньодворових і до об'єктів тяжіння (школам, дитячим садам, магазинам,
зупинкам громадського транспорту); організацію велодоріжок, автостоянок, дитячих
майданчиків, зон відпочинку, спорту, місць вигулу собак;
- озеленення міських територій (посадки дерев і кущів з організацією ландшафтних
груп, облаштування газонів і квітників, застосування вертикального озеленення,
вирубування сухостою і проріджування посадок) і утримання рекреаційних об'єктів;
- прибирання та санітарне очищення міських вулиць та проїздів, зон житлової
забудови і інших міських об'єктів;
- освітлення територій, будівель, споруд, зелених насаджень;
- розміщення малих архітектурних форм і об'єктів міського дизайну (лави, урни,
устаткування дитячих майданчиків, майданчиків відпочинку, обгороджувань та ін.),
облаштування водних споруд;
- упорядковування дворових фасадів будівель (у тому числі сходинок до під'їздів,
козирьків, вхідних дверей, водостічних труб і інш.);

- розміщення реклами, елементів візуальної комунікації і інформації (дошки
оголошень, покажчики та ін.).[3]
Висновки. Благоустрій міст - вирішує завдання створення сприятливого життєвого
середовища із забезпеченням комфортних умов для усіх видів діяльності населення.
Благоустрій міст нерозривно пов'язаний з містобудуванням і є однією з найважливіших його
складових частин. Рівень розвитку благоустрою робить значний вплив на умови праці і
відпочинку населення.
Комплексний благоустрій означає розробку і реалізацію тієї сукупності заходів, які
спрямовані на створення і розвиток естетичності і соціально-екологічного організованого
міського середовища. [1]
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