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2.2. Структура міста 

2.2.1. Використання землі та функції міста. 

Місто Полтава, обласний центр, сучасний промисловий, науково-освітній та 
культурний центр. Територія міста становить 10381 гектар. Знаходиться на перетині 
важливих залізничних шляхів та автомагістралей України. Відстань до Києва – 333 км. 
Через місто прохоять магістральна залізниця Київ - Харків, міжнародні автомагістралі Е40 
(Шегені – Львів – Київ – Полтава – Харків - Должанський) та Е577 (Полтава-Кіровоград-
Кишинів), регіональні автодороги Р17 (Полтава-Суми) та Р18 (Полтава - Красноград). Місто 
має пряме автобусне сполучення практично з усіма великими містами України. Є цивільний 
аеропорт. Через місто протікає річка Ворскла з притокою річкою Коломак. Місто має 
планувальну структуру яка складалась починаючи з реалізації генерального плану 1803 
року на основі квартального типу забудови з організацією центру міста – ансамблю Круглої 
площі та радіальних планувальних висей, головних вулиць. У подальшому місто включало 
в свої межі прилеглі селища та розбудовувалось на основі мікрорайонного принципу.  

Місто поділено на три адміністративні райони. Забудовані території 6601 га 
розташовані у межах міста Полтава на території загальною площею 10381 га. Територія 
міста, згідно державних вимог (ДБН 360-92**), за функціональним призначенням і 
характером використання поділяється на сельбищну, виробничу, зовнішнього транспорту і 
ландшафтно-рекреаційну. Сельбишна зона розташована на землях площею - 4972,76 га , 
виробнича - 1920,73 га,  зовнішнього транспорту - 1154,72 га і ландшафтно-рекреаційна - 
1515,15 га. Для міста Полтава щільність населення становить у межах міста 2832,3 чол. на 
кв. км., що є показником нижче середньостатистичного для аналогічних по чисельності міст 
України. Місто Житомир має щільність 4454,9 чол. на кв. км, а місто Вінниця 5277,4 чол. на 
кв. км (www.economy.nayka.com.ua.)  

Житлова забудова у місті представлена двома основними типами: 
багатоповерховим та садибним. Станом на 2015 рік співвідношення двох основних типів 
житлового фонду складала: багатоквартирного фонду – 5178,5 тис. кв. м., садибного фонду 
– 1511,0 тис. кв. м. Порівняння кількісних стандартів як національних так і міжнародних 
щодо забезпечення житловою площею на одного мешканця дозволив встановити наступне. 
В Естонії на одну особу припадає 29 метрів квадратних житлової площі, в Угорщині — 31, в 
Німеччині - 41 кв. м, Австрії — 43, а в Данії — 51 м2 (http://www.ier.kiev.ua.). В Україні 
середньостатистичний показник становить 23 кв. м. на особу, що є орієнтиром для 
визначення відповідності національних кількісних показників забезпечення житловим 
фондом для міст. Міста обласні центри України, які мають порівняно однаковими 
показниками чисельності населення, мають наступні показники: Черкаси – 22,6 кв. 
м.(www.ck.ukrstat.gov.ua); Херсон – 25,8 кв. м.(www.city.kherson.). По місту Полтава цей 
показник складає - 20,9 кв. м. Тобто це одне із ключових  питань -  покращення умов 
проживання. 

Для міста Полтава найвища щільність багатоповерхової забудови становить 156 
люд./га, а найнижча щільність багатоповерхової забудови становить 80 люд./га. Найвища 
щільність для садибної забудови становить по місту становить 88 люд./га; найнижча 
щільність для садибної забудови становить 24 люд./га. Це вказує про наявність потенціалу 
підвищення щільності освоєння міських територій.  

Передбачається що за рахунок реконструкції кварталів історично сформованої 
забудови, так і за рахунок внутрішніх територіальних резервів (вільних від забудови земель) 
міста, а також за рахунок територій які неефективно використовуються (території 
виробничо-комунального призначення) можливо покращити планувальну структуру міста.  

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.ier.kiev.ua/
http://www.city.kherson/
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Потребу в територіях під багатоквартирне і садибне будівництво можливо 
забезпечити як за рахунок територій у існуючих межах міста, так і за рахунок його 
розширення на південь, північ та схід. Для міста Полтава характерно тісна функціонально-
планувальна єдність з приміськими територіями, висока щільність щодобових переміщення 
мешканців прилеглих населених пунктів. 

Крім того у місті не вистачає територій для організації приміської рекреації,  
кладовищ, полігонів для побутових відходів, організації зовнішніх транспортних магістралей 
для виносу транзитних потоків автотранспорту та інш. Таким чином однією із головних 
проблем є формування єдиною функціонально-просторової системи міста та приміських 
територій – Великої Полтави. Чинним законодавством України та нормативними 
документами встановлюється можливість організації територій «спільних інтересів» на 
приміських землях. Крім того передбачено територіально-адміністративна реформа в 
України яка передбачає укрупнення існуючих адміністративних одиниць. По попереднім 
пропозиціям до складу спроможної територіальної громади можуть увійти 154 населених 
пунктів на площі 1421 кв. км. 

Рішенням чинного генерального плану міста Полтава (2012р., Діпромісто, м. Київ) 
передбачено збільшення території міста за рахунок: 777,6 га земель Тахтаулівської 
сільської ради; 762,92 га земель Щербанівської сільської ради; 641,84 га земель 
Ковалівської сільської ради; 261,27 га земель Терешківської сільської ради, 160,96 га 
земель Супрунівської сільської ради, 154,3 га земель Новоселівської сільської ради: 25,61 
га земель Гожулівської сільської ради, 12,4 га земель Кротенківської сільської ради: 24,1 га 
земель Мачухівської сільської ради. Усього генеральним планом передбачено збільшення 
території міста на 2821,0 га або на 27,2 % від сучасної площі міста. Територія Полтави в 
проектних межах може складати біля 13202,0 га.(Схема 2.2.1.1.) 

Висновки.   

1. Розвиток міста як поліфункціонального промислового, науково-освітнього і 
культурного центру потребує покращення його планувально-просторової структури, 
у ефективному функціональному використанні існуючих земельних ресурсів на 
основі обґрунтованих соціальних стандартів збалансованого міського середовища. 

2. Перспективним потенціалом слід вважати можливість формування міста і 
прилеглих територій на основі єдиної планувально-просторової концепції – Великої 
Полтави за рахунок проведеної децентралізації та об’єднання територіальних 
громад. 

3. Полтава як Агломерація — що здійснює угрупування прилеглих територій, що 
функціонують як єдине місто через свою територіальну близькість і взаємодію між 
їхніми ринками житла, робочої сили та господарської діяльності, де люди працюють 
в одному місті агломерації. Причому відбитки їх нічного освітлення зливаються, 
через що в рамках аналізу нічного освітлення вони розглядаються як єдине міське 
поселення. 
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Рис 2.2.1.1. Місто Полтава в системі прилеглих територій 



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

62 

 

SWOT-Analyse   

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Місто поліфункціональний промисловий, 
науково-освітній і культурний центр що 
географічно вигідно розташований у 
планувальному каркасі України. 
2. Природно-ландшафтні умови та міські і 
приміські зелені насадження створюють 
значний потенціал для сталого розвитку 
міста. 
3. Місто має можливість провести ущільнення 
використання земель. 

1. Основною проблемою у державі при 
будівництві житла і яка характерна і для 
міста Полтава, це відсутність економічних, 
законодавчих та фінансових умов іпотечного 
кредитування. 
2. Проблемою є суттєво зменшення 
щорічного вводу житла по місту у порівнянні 
з 90-ми роками. 
3. Низький рівень середньої житлової 
забезпеченості на одного мешканця міста, 
що є нижчим чим середнього  значення по 
Україні.  
4. Відсутність інвентаризації земель міста 
яка на сьогодні мається лише на території 
4242 га (40,9 % від загальної площі міста) не 
встановлені і затверджені межі міста,  
відсутність умов проведення прозорих, 
відкритих земельних аукціонів. 

А. Київський район має і найбільший 
потенціал що до подальшого розвитку 
землекористування у різних сфера 
господарства міста. 
В. Подільський район має у своєму складі 
землі долині ріки Ворскла та ії притоки річки 
Коломак, що створює умови при розвитку 
землекористування у якості ландшафтно-
рекреаційних зон міста, створення  «Водно-
зелений діаметр Полтави» як безперервну 
систему міських озеленених територій, з 
набережною ріки Ворскла. 
С. Шевченківський район міста є важливим с 
точки зору збереження історико-культурної 
спадщини. 

А. При нормативній відповідності 6,7 кв. м у 
м. Полтава зелених зон у житлових дворах, 
якість та благоустрій цих зон залишається на 
не відповідному рівні. 
В. Значна частини дворового простору 
житлових районів, що склались у минулі 
роки, занята господарчими спорудами та 
гаражами 
С. Недостатній рівень забезпечення 
ігровими зонами та відкритими спортивними 
площадками районного значення в 
сельбищних районах міста, всього 10,2 %. 
 

Можливості  Загрози 

1. Одним із головних потенціалом Полтави 
слід вважати можливість формування міста і 
прилеглих територій на основі єдиної 
планувально-просторової концепції – Великої 
Полтави. 
2. Зменшення граничного розміру пайової 
участі з 4% до 3% від загальної кошторисної 
вартості будівництва, житлових будинків, 
зменшення вимог при наданні технічних  умов 
дозволить зменшити необґрунтоване 
навантаження на забудовників та інвесторів 
житла. 
3. Змінити користувачів землі у промислово-
комунальних зонах міста які цю землю не 
використовують, розташування на цих 

1. Полтава має землі несприятливі для 
освоєння за інженерно-геологічними 
умовами і які потребують певних затрат для 
рекультивації та покращення їх стану. Із 
загальної площі міста 10381 га вони 
складають 3858,2 га, що становить 37 %. 
.2. Значний знос житлового фонду що був 
побудований у 60-80 роки ХХст., та 
інженерних мереж, в окремих районах міста 
вони мають знос понад 60 %. 
3. Загальна площа озеленених територій 
загального ористування (парків, садів, 
скверів,бульварів) у місті становить 655 га з 
них  тільки 380 га упорядковані 
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територіях технопарків та соціально 
важливих об’єктів.  

А. Встановлення та проведення на постійній 
основі містобудівного моніторингу у місті, з 
оновленням інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру. 
В. Будівельна галузь міста може здійснити  
будівництво на території по 
вул..М.Башкірцевої та вул. Гожулянської для 
соціального житла, територія 57-го 
мікрорайону, територія бувших артскладів та 
інш 
С. Велоінфраструктура міста може стати 
одним із головним чинників розвитку 
«зеленого туризму» та створення об’єктів 
спорту та відпочинку зелених зон.. 

А. Прибудинкові ігрові майданчики 
потребують значних об’ємів реконструкції та 
принципового оновлення.  
В. Визначення та закріплення прибудинкових 
територій при організації кондомініумів 
(створення ОСББ) відбувається не незначній 
території міста, від загальної площі 
багатоповерхової забудови 700 га 8 – 10 %. 
 
  

 
 
 

2.2.2. Центри міста 

Кожне місто має прагнути до збалансованого просторового розвитку, гармонійного 

використання (в першу чергу) земельних й інших ресурсів із забезпеченням високої якості 

життя зокрема в економічній, соціальній і екологічній сферах. 

Постійний ріст урбанізації означає все більше підвищення щільності в містах: забудови, 

інфраструктури, функцій. При цьому ущільнення не має бути абсолютним, комфортне 

місто – компактне, зі збереженням на високому рівні якісних характеристик середовища та 

людського масштабу. Це означає, що щільність може варіюватися залежно від 

призначення зон з чітким (але не завжди суто територіальним) поділом просторів. 

Так виникає поняття центрів і підцентрів міста, яке не обов’язково прямо пов’язане із 

географічним розташуванням, а в першу чергу означає концентрацію різних, зокрема 

невиробничих, функцій. Правильне позиціонування центрів є скоріше проявом 

правильного розподілення функцій і навантаження на міську тканину – це в свою чергу 

призведе до підвищення загального рівня мобільності жителів, доступності робочих місць і 

об’єктів обслуговування. Як наслідок, це сприятливо позначиться на екологічній ситуації 

місті – знизиться необхідність використання автотранспортних засобів, а також на 

ефективності використання власного часу жителями міста. 

Полтава – регіональний і обласний центр, місто, яке довгий час розвивалося за парадигми 

командно-адміністративної економіки і соціалістичних ідеалів. Це накладає певний 

відбиток на сучасний розвиток, який проходить в зовсім інших реаліях. При цьому місто 

досі на етапі трансформації з одного боку стикається з викликами глобалізованого світу і 

сучасності, а з іншого – досі є місцем впровадження морально застарілих принципів і 

підходів. Зараз можна впевнено стверджувати, що місто досі не втратило свого людського 
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масштабу, але для забезпечення сталого просторового розвитку важливо витримати 

баланс між навантаженням на міську тканину і оптимальним функціональним 

забезпеченням всіх частин міста. 

 

1.1 Центр міста, його межі. Моноцентричність міста 

1.1.1 Основні містобудівні документи, що регламентують розвиток центру 

Основними документами, що регламентують просторовий розвиток Полтави, зокрема 

розвиток центру(ів), прийнятих на місцевому рівні є: 

Генеральний план міста Полтави із коригуваннями від 21.03.12 (Додаток 111), 

у тому числі містобудівний регламент центральної частини міста (Додаток 112); 

Правила забудови та використання територій міста Полтави (зонінг-план), 

затверджені рішенням десятої сесії полтавської міської ради двадцять тертого скликання 

від 30.12.99 (Додаток 113); 

Правила забудови історичного центру м. Полтава, затверджені рішенням сьомої сесії 

Полтавської міської ради двадцять четвертого скликання від 14.06.03 (Додаток 211). 

Відповідно до всіх вище перелічених документів у місті виділена єдина центральна 

частина міста.  

Відповідно до основних положень коригування Генерального плану в основу розвитку 

центру закладено екстенсивне розширення центральної частини, а також територіальне 

винесення частини функцій. Закладені заходи по реконструкції і зонуванню території 

відповідно функціям, які вони виконують. Також в положенні зроблений висновок, що 

сформована частина центра міста не може задовольнити потреб інвесторів як зона 

суспільно-ділової активності обласного центра. 

Нижче представлені основні пов’язані витримки пояснювальної записки: 

З метою забезпечення більш ефективного використання міських земель і створення 

сприятливих умов для проживання генеральним планом передбачається організація 

наступних функціональних зон: загальноміського центру; сельбищної; промислово-

складської; ландшафтно-рекреаційної; транспортно-комунікаційної. 

… 

Зона загальноміського центра розглядається генеральним планом як 

поліфункціональна планувальна структура і містить у собі зону історичного ядра, зону 

адміністративних будинків, торгово-комерційних установ, банків, закладів культурно-

побутового обслуговування, спортивно-рекреаційну зону, а також житлової забудови. 

Проектними рішеннями передбачаються основні заходи щодо організації і 

функціонування загальноміського центра: 
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- реконструкція історичного ядра із збереженням основ структури і характеру 

забудови, що сформувалася; 

- диференціація руху транспорту і пішоходів з виділенням зон вільних від транспорту; 

- озеленення і санація внутрішньо-квартальних територій. 

Функціональний розподіл території (зонування) та історико-архітектурна зона з 

виділенням пам’ятників архітектури і історії, ділова, комерційна зони, культурно-

освітні установи, зона житлової забудови, рекреаційна (бульвари, сквери, парки), 

спортивні спорудження визначені в містобудівному регламенті центральної частини 

міста. 

За своєю містобудівною ємністю історично сформована частина центра міста у виді 

певних обмежень, наявності вільних територій, пропускної здатності вуличної мережі, 

потенційних можливостей з інженерного забезпечення (водопостачання, 

електропостачання і т.д.) не може задовольнити потреб інвесторів як зона суспільно-

ділової активності обласного центра. 

У зв’язку з цим, поряд з реконструктивними заходами в історичній частині міста, 

пропонується розширення центру в наступних напрямках: 

- у південному – розвиток загальної забудови вздовж вул. Фрунзе; 

- у широтному – розвиток напрямку Київське шосе – Харківське шосе, як зона ділової і 

комерційної активності; 

- розвиток рекреаційних та зелених зон – Пушкарівської балки і правого берегу р. 

Ворскла. 

… 

Реконструкцію в центральній частині міста намічається робити комплексно з 

організацією центрів ділової і комерційної активності, а також житлових комплексів з 

більш комфортним і дорогим житлом, ніж у периферійних районах. 

… 

Враховуючи привабливість центру міста генеральним планом передбачені заходи щодо 

його реконструкції. Це вибуття 10,7 тис. м2 житлового фонду під організацію центрів 

обслуговування та житлового будівництва. Також на протязі розрахункового строку 

вибуває ветхий житловий фонд у розмірі 46,3 тис. м2 загальної площі. 

… 

При формуванні зон багатоквартирної забудови 6,6% її від загального обсягу 

пропонується розмістити на реконструкції в центральних районах міста з 

врахуванням їхньої інвестиційної привабливості, забезпеченістю інженерно-

транспортною інфраструктурою. 
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Реконструкцію в центральній частині міста намічається робити комплексно з 

організацією центрів ділової і комерційної активності, а також житлових комплексів з 

більш комфортним і дорогим житлом, ніж у периферійних районах. 

Відповідно до опису зрозумілими і чіткими є лише територіальні рішення і пропозиції. 

Заходи, що передбачають (ре)організацію і зонування центральної частини не 

деталізовані. 

Містобудівний регламент центральної частини міста визначає межі центральної 

частини із зонуванням існуючих і проектних територій. У пояснювальній частині дається 

характеристика території та її наповнення. У документі не пояснюється, за яким 

принципом визначені межі центральної частини, зокрема: 

- включення території житлової забудови низької щільності на північному сході від 

визначеної межі (див. Рис. 1.1.1.1 – зона 1); 

- включення частини житлової забудови низької і середньої щільності на південному 

заході від визначеної межі (див. Рис. 1.1.1.1 – зона 2); 

- не включення частини прилеглих кварталів до вулиці Соборності (Жовтневої) в районі 

від вулиць Сінна до Халтуріна, які мають ідентичні типологічні ознаки із межуючою 

територією, що включена до центральної частини (див. Рис. 1.1.1.1 – зона 3); 

- не включення частини прилеглих територій до вулиці Європейська (Фрунзе) до 

перехрестя із вулицею Р.Кириченко (Р.Люксембург), на яких розташовані рекреаційна 

зона, а також громадсько-ділова і комерційна забудова (див. Рис. 1.1.1.1 – зона 4). 
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Рис. 1.1.1.1 Схема центральної частини міста, де пунктирною лінією вказані межі 
центру міста згідно містобудівної документації 
 

Зонінг-план міста Полтави – це схема поділу і зонування території міста на квартали і 

незабудовані території відповідно до їх функціонального призначення й 

інфраструктурного навантаження. У ході дослідження стало зрозуміло, що зонінг-план не 

має реального впливу на містобудівну ситуацію зокрема в центральній частині міста, що 

підтверджується невідповідністю розвитку територій до прийнятого зонування. 

Правила забудови історичного центру головним чином регламентують розвиток 

центральної частини в умовах збереження історичного центру міста, який в майже повній 

мірі розташований в межах центральної частини міста (детально про ситуацію із 

історичними районами міста і архітектурною спадщиною описано в Розділі  2 «Історичні 

райони і захист архітектурної спадщини»). 

 

1.1.2 Емпіричний аналіз центру міста 

Міський центр Полтави сформований під впливом історичних факторів географії його 

розвитку і типології забудови, а також особливостей рельєфу. 
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За результатами емпіричного дослідження було підтверджено, що основна концентрація 

комерційних, ділових і громадсько-суспільних функцій зосереджено в частині, яка 

визначена відповідними містобудівними документами як центр міста (не враховуючи 

частину житлової забудови низької щільності на північному сході від визначеної межі, а 

також частину житлової забудови низької і середньої щільності на південному заході від 

визначеної межі). Дивитися схему нижче. 

 
 



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

69 

Рис. 1.1.2.1 Схема центральної частини міста 

 

Відповідно дану територію пропонується розглядати як центр міста. 

Центр міста має наступні типологічні ознаки і особливості. 

Зосередження історичної забудови міста – в даній частині міста знаходиться значна 

частина пам’яток національного і культурного значення, об’єктів культурної спадщини, 

цінної фонової історичної забудови, а також історичні частини вулиць (див. схеми в 

додатках 212-213). 

Концентрація комерційних, ділових і громадських функцій порівняно із іншими 

районами міста, найвища концентрація в місті активних перших поверхів – у зоні 

сконцентровані офісні, адміністративні будівлі, знаходиться декілька університетів міста, 

заклади культури і розваг, а перші поверхи забудови зі сторони вулиці зазвичай виконують 

комерційно-громадські, а не житлові функції – в них розміщенні заклади обслуговування і 

торгівлі непродовольчими товарами. 
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Рис. 1.1.2.2 Схема активності перших і других поверхів, адміністративних і офісних 
центрів в центральній частині міста 

 

Концентрація облаштованих зелених зон і громадських просторів порівняно із 

іншими частинами міста – більшість облаштованих і доглянутих парків, скверів, 

бульварів міста знаходиться в центральній частині міста. 

Переважаючий принцип забудови – квартальний (або змішаний), на відміну від 

інших районів міста, які мають в своїй основі мікрорайонну або низькоповерхову 

садибну забудову – історичними особливостями розвитку центральної частини міста 

закладений квартальний тип забудови, яка найбільш чітко проявляється в ядрі і по мірі 

віддалення переходить до змішаного типу забудови. Більша частина сучасних районів 

міста, що розвивалися в післявоєнний радянський і пострадянський періоди, мають в 

своїй основі мікрорайонну забудову, також в місті представлена низькоурбанізована 

малоповерхова садибна забудова. 



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

71 

 
Рис. 1.1.2.3 Схема забудови центральної частини міста 
 

Зони малоповерхової і середньоповерхової забудови перемішені і межують одна з 

одною – поліфункціональність центральної частини, а також точкова забудова в 

історичних районах відобразилася у більш подробленій поверховості порівняно з іншими 

районами міста. 

1.1.3 Загрози розвитку центру відповідно актуальної ситуації* 

* - тут і далі інформація зібрана на основі польових досліджень, експертної оцінки, з 

відкритих джерел. Управління з питань містобудування і архітектури виконавчого 

комітету Полтавської міської ради і Департамент державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області не надали запитуваної інформації по новобудовам за 

останні роки, зокрема по житловим новобудовам (адреса, основні техніко-економічні 

показники (площа земельної ділянки, площа забудови, площа твердого покриття в 

межах ділянки) або кількість квартир і парко місць, рік введення в експлуатацію), іншим 

об’єктам (адреса, тип об’єкту, основні техніко-економічні показники (площа земельної 

ділянки, площа забудови, площа твердого покриття в межах ділянки), рік введення в 

експлуатацію). 

Збереження архітектурної спадщини при гармонійному сучасному розвитку центру 

міста. 
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Ряд обмежень у розвитку центральної частини міста накладає наявність значної кількості 

історичної забудови й архітектурної спадщини. Проблема полягає у знаходженні балансу 

між збереженням історичної складової на території, її правильним позиціонуванням серед 

сучасної забудови, а аткож розбудові центру відповідно до актуальних запитів 

урбанізованого середовища і повного об’єму необхідних функцій. Детальніше про цю 

проблему описано в Розділі 2 «Історичні райони і захист архітектурної спадщини». 

Неоптимальний рівень щільності, нерівномірний розвиток і навантаження на міську 

тканину. 

Надмірний розвиток нецільових функцій, відсутність спеціального зонування. 

Дві проблеми тісно взаємопов’язані і мають єдиний опис проблематики. 

Відповідно до типології забудови можна побачити, що щільність площі забудови центру в 

середньому перевищує щільність площі забудови мікрорайонів міста. 

 
Рис. 1.1.3.1 Порівняльна схема щільності забудови центру міста (зліва) і мікрорайону 
Алмазний (праворуч) 

 

При цьому на сьогодні в центрі переважає низько і середньоповерхова забудова. Сучасні 

урбанізовані процеси і принцип компактного міста передбачає максимальне ущільнення 

центру міста за умови збереження якісно сталого рівня навколишнього середовища. 

Проблемою є те, що новітня забудова ведеться переважно точковими методами без 

розрахунку необхідної інфраструктури. 

Наочним прикладом цьому є житлова забудова останніх років. 

Табл. 1.1.1.1 Житлова забудова в центральній частині міста за останні роки* 

Адреса 
Рік 

завершення 
будівництва 

Максимальна 
поверховість 

Кількість 
квартир 

Кількість 
особистих 

наземних парко 
місць або в 
підземному 

паркінгу 

вул. Ляхова 10 2016 10 - 14 

вул. Ляхова 10а 2016 10 126 Непередбачені 
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вул. майдан 
Незалежності 1б 

2016 10 126 Непередбачені 

вул. Коваля 2 2013 12 156 41 

вул. Коваля 2 (другий 
етап будівництва) 

- 12 156 41 

вул. Жовтнева 46в 2016 10 154 Передбачені (-) 

вул. Садова 3 2014 7 - Непередбачені 

пр. Першотравневий 
18а 

2016 7 - Передбачені (-) 

вул. Куйбишева 36в 2017 8 - Непередбачені 

вул. Стрітенська 22 2017 6 - Непередбачені 

вул. Монастирська 11 2018 8 - Непередбачені 

вул. Жовтнева 60д 2015 16 - Непередбачені 

вул. Сковороди 2в 2016 10 119 Передбачені (-) 

вул. Козака 14 2016 9 112 Непередбачені 

* - дані можуть бути неточними, отримані із відкритих джерел (зокрема на сайтах по 

продажу нерухомості, а також від ріелторів) 

Усі перелічені у таблиці об’єкти зведені на пустих місцях або на місці забудови низької 

щільності (переважно одно- двоповерхової). Це означає збільшення загального 

навантаження на існуючу інфраструктуру, у тому числі на соціальну. При цьому нових 

об’єктів соціальної інфраструктури за останні роки в центральній частині міста практично 

не зводилося, зокрема нових шкіл і дитячих садків, відкритих громадських просторів тощо. 

Основне збільшення навантаження приходиться на транспортну інфраструктуру. При 

зростаючій автомобілізації міста і збільшенні кількості приватних авто (детальніше у 

підрозділі 4.2.2) поява додаткової висотної житлової забудови призводить до необхідності 

збільшення площ доріг і місць для зберігання автомобілів, що в будь-якому разі негативно 

вплине на якість життя. До того ж, житло в центрі позиціонується як елітне житло, а отже 

кількість приватних авто на домогосподарство у жителів новобудов значно вища за 

середній рівень. 

Схожа ситуація із новими офісними центрами в центральній частині, на жаль, за 

результатами роботи із відкритими джерелами не вдалося зібрати комплексної інформації 

щодо офісних приміщень, у тому числі рівень забезпеченості впорядкованими 

паркомісцями. Але польове дослідження вказує на схожу ситуацію із невідповідним рівнем 

забезпеченості транспортної інфраструктури. При цьому за умови того, що земля в центрі 

має найвищу вартість і цінність, виділення значних площ під паркування буде 

неоптимальним рішенням та неефективним використанням землі в центрі. 

Ускладнює ситуацію і морально застаріле національне законодавство, основи якого 

закладені ще під час радянських часів за іншої містобудівної парадигми, зокрема це 

стосується ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова» і ДБН 2.3-5-2001 

«Вулиці та дороги населених пунктів». Хоча навіть в рамках існуючого законодавства 

вимоги не забезпечуються. Нижче витяг із ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і 
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забудова» щодо регламентації кількості машино-місць, представлений  наочного для 

порівняння із таблицею вище. 

№ 

з/

п 

Тип житлового будинку і 

квартир за рівнем комфорту та 

соціальної спрямованості 

Кількість машино-місць на  двох- або 

більшекімнатну  квартиру 

для постійного 

зберігання 

автомобілів 

для тимчасового 

зберігання автомобілів 

(гостьові стоянки) 

1 Житлові будинки, що 

розміщуються у зонах міста:  

 центральній  

 серединній 

 периферійній  

 

 

1,0 

0,8 

0,5 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

2 Доступне житло, що будується за 

державної підтримки  

0,4 0,1 

3 Житловий фонд соціального 

призначення (соціальне житло)  

0,1 0,1 

Примітка 1. Кількість машино-місць для однокімнатних квартир визначається з використанням 

коефіцієнта 0,5. 

 

1.1.3.1 Розташування ринку на території центральної частини міста 

Апофеозом нецільового використання землі є проблема розташування ринку, так званого 

«базару», в центральній частині міста. Ця територія представлена трьома меншими за 

розмірами межуючими впорядкованими ринками: речовим, овочевим і книжковим, 

концентрацією закладів дрібнороздрібної торгівлі й обслуговування (зазвичай 

продуктовими товарами або непродовольчими товарами низького цінового сегменту) і в 

меншій мірі офісних приміщень, невеликою кількістю складських зон і житлової 

низькоповерхової забудови, а також стихійною вуличною торгівлею зосередженою 

навколо. Загальна площа, на якій розміщена вся вищеперелічена інфраструктура по 

приблизним розрахункам досягає 17 гектарів. Додатково потрібно зазначити, що ця 

територія включає цінну історичну забудову. 

 



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

75 

 
Рис. 1.1.3.1 Розташування й умовні межі центрального ринку 

 

Даний ринок обслуговує значну частину жителів міста і його околиць, а також є для них 

майданчиком для реалізації товарів і послуг. Призначення самого об’єкту не 

розглядається, як і його необхідність суто з точки зору організації економічних процесів у 

місті. При цьому аналіз місця і характеру розміщення ринку, а також функціонального 

використання землі виявив наступні проблеми. 

Характер розташування центрального створює ряд інфраструктурних проблем та 

надмірних навантажень на міську тканину. 

Серед них транспортні проблеми: 

- затори в години-пік (основні години роботи ринки) і недостатньо врегульований рух 

автотрафіку в межах території, на яку розтягнувся ринок, у першу чергу на відрізку 

вулиць Шевченка і Чапаєва, які до того ж є магістральними вулицями врегульованого 

руху; 

- в основні години роботи ринку значна частина території зайнята під парковки 

приватних авто, що практично не врегульовані; 

- при всій навантаженості на вулично-дорожню мережу по вулиці Шевченка на 

території ринку зосереджені зупинки для міського і приміського громадського 

транспорту, таке розміщення є зручним для безпосередніх користувачів ринку, але 

створює дискомфорт для всіх інших. 
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Рис. 1.1.3.2 Транспортні проблеми по вулиці Шевченка в години роботи ринку 

 

Цінна історична забудова, що розташована на території ринку і належить до одного із 

найстаріших періодів із збережених, знаходиться в незадовільному стані, понівечена 

самовільним благоустроєм і оздобленням фасадів в результаті неконтрольованої 

експлуатації комерційними закладами. 
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Рис. 1.1.3.3 Понівечення і незадовільний стан історично цінної архітектури на 
території ринку 
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Загальна засміченість території, як реальних сміттям, так і візуальним – рекламою, 

вивісками, вказівниками комерційного характеру. 

 
Рис. 1.1.3.4 Вулиця Шевченка в районі базару – безпрецедентна в місті засмічення 
середовища візуальним сміттям 
 

 
Рис. 1.1.3.5 Засмічення ринкового кварталу після роботи в години-пік 

 

Міський дохід від здачі в оренду землі в центральній частині міста, із забезпеченою 

транспортною інфраструктурою при наявності цінної архітектурної забудови надходить 

відповідно ставки орендної плати від грошової оцінки землі для підприємств торгівлі: 
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ринків, магазинів, аптек, бізнес-центрів – що становить всього 4% – за впорядковані зони 

ринку. При цьому в ході дослідження так і не було виявлено, яким чином регулюється 

вулична торгівля за межами впорядкованої зони і чи отримує місто дохід від використання 

землі даними суб’єктами. На основі даного факту робиться припущення, що значна 

частина вуличної торгівлі стихійна і несанкціонована. 

 
Рис. 1.1.3.6 Приклади стихійної вуличної торгівлі в межах центрального ринку 

 

Одним із основних факторів нецільового використання є часткове відмирання території 

у другій половині дня. Упорядкований ринок, а також основна частина закладів, що 

знаходяться поруч працюють в середньому до 16 години, а надмірна експлуатація 

середовища не дозволяють створити альтернативи для використання в інший час доби 

або забезпечити мультифункціональне використання землі. 
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Рис. 1.1.3.7 Після 16-ої години більша частина території ринку практично не 
використовується 

 

Вищеперелічені фактори прямо впливають на престиж і цінність території, яка за 

своїми первісними характеристиками: розташування в центрі, транспортна доступність, 
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цінна історична забудова, широкі вулиці, розвинена вулично-транспортна мережа – має 

значний потенціал. 

 

1.1.4 Висновки до розділу 

Полтава має центральну частину міста, яка різною мірою типологічно відрізняється від 

інших районів міста і в першу чергу характеризується зосередженням невиробничих 

функцій. При цьому теперішній центр міста значною мірою розвивався під впливом 

історичних факторів, що відобразилося на типології забудови, рівні щільності і тому, що 

історична забудова в основному сконцентрована саме в центральній частині міста. 

Останній факт з однієї сторони накладає ряд обмежень для розвитку існуючого центру і 

його ущільнення, з іншої створює додатковий потенціал для збереження людського 

масштабу міста. 

Проблемою розвитку центру є доволі формальна і не деталізована регламентація. 

Генеральний план не опускається до необхідного рівня регламентації. Існуючий зонінг-

план потребує оновлення, а його зонування без детального планування щільності не 

здатне забезпечити гармонійний розвиток центру. 

При цьому профільними міськими органами управління або іншими структурами не 

ведеться збору релевантних статистичних даних, на основі яких можливо проводити 

аналіз навантаження на міську тканину, у тому числі процесу ущільнення центральної 

частини міста із обов’язковим збереженням привабливості центру міста і людського 

масштабу міста, урахуванням існуючої історичної забудови*. 

* – твердження побудовано на основі наявних публічних даних, запитуваної інформації, 

формального і неформального спілкування із представниками управління з 

містобудування питань містобудування й архітектури, а також представника 

Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області за 

відсутності бажання до співпраці з їхньої сторони 

На сьогодні центр міста розвивається у певній мірі хаотично, що проявляється в точковій 

забудові, нерівномірному підвищенню висотності й інфраструктурному навантаженню на 

міську тканину. Окремі його частини і функції надмірно експлуатуються, зокрема візуальне 

середовище, транспортна мережа і вуличний простір. 

 

1.2 Підцентри міста 

1.2.1 Структура міських центрів 

 

В Полтаві існує розгалужена система центрів міста. Ці центри мають свою внутрішню 

ієрархію - міський центр Полтави, центри прилеглих до нього районів і центри 

периферійних територій. Розвиток цих центрів часом носить конкуруючий, а не 

взаємодоповнюючий характер. 
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Рис. 1.2.1.1 Схема підцентрів міста 
 

За визначенням, центри є найбільш доступними частинами міста, що сприяє збільшенню 

охоплення системи соціально-побутового обслуговування та громадського транспорту. У 

зв'язку з цим існує необхідність розвивати систему центрів, яка дозволить раціонально 

розподілити об'єкти обслуговування і транспортні маршрути. В результаті громадський 

транспорт буде використовуватися більш активно, що дозволить скоротити кількість 

приватного автотранспорту. 

Створення центрів міських районів і периферійних територій дозволяє розмістити об'єкти 

соціально-побутового обслуговування поблизу житлової забудови і, за рахунок 

збільшення доступності цих об'єктів і місць роботи, скоротити кількість необхідних 

пересувань по місту. Більш короткі відстані дозволяють людям більше пересуватися 
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пішки, що сприяє створенню комфортних для пішоходів районів, якi характеризуються 

жвавими вулицями і громадськими просторами. 

 

1.2.2 Концентрація ділових і торгових активностей в центрі міста 

 

Небезпечною тенденцією в Полтаві є будівництво об'єктів роздрібної торгівлі та торгових 

центрів на околицях міста, так як це може призвести до надлишку торгових послуг. Попит 

на торговельні послуги безпосередньо пов'язаний з купівельною спроможністю населення. 

Проблема полягає в тому, що міський центр Полтави позбавляється можливих покупців і 

відбувається відтік великої кількості активності з міського ядра та інших існуючих центрів.  

 

 
 
Рис. 1.2.2.1 Небезпека збільшення кількості об’єктів торгівлі крупного масштабу на 
околицях міста 
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Іншими проблемами є збільшення кількості особистих автомобілів і забруднення, а також 

неефективний і необґрунтований розподіл земельних ресурсів за рахунок хаотично 

розміщених функцій і обслуговуючих їх парковок. У той же час багато з цих магазинів 

могли бути розміщені в центрі міста і мати менш негативний вплив на навколишнє 

середовище. У зв'язку з цим вкрай важливо встановити контроль за розвитком 

комерційних об'єктів. 

 

1.2.3 Висновки до розділу 

 

На відміну від центра міста вся інша його частина характеризується мікрорайонною або 

садибною забудовою. Великі монофункціональні житлові і промислові райони, створені на 

основі жорсткого підходу до зонування, створюють серйозну проблему, так як вони 

фрагментують місто. 

Вільні території забудовуються точково беручи за основу генеральний план, але реально 

не приділяючи достатньої уваги інфраструктурі й функціональному навантаження на 

оточуючий простір. 

У більшості районів житло є основною функцією, до якої додаються всі інші. Залежно від 

розташування району, співвідношення функцій в ньому має змінюватися, і чим 

центральніше буде район - тим більше там має бути інших видів активності, поряд з 

житлом. Елементи, які беруть участь в цьому балансі, також мають варіюватися в 

залежності від контексту. У більш центральних районів змішання функцій має виникати за 

рахунок офісів, ресторанів, культурних функцій і ін., В той час як в районах більш 

нейтрального характеру воно обмежиться об'єктами соціальної інфраструктури та 

повсякденних функцій, таких як школи, дитячі садки, бібліотеки і магазини місцевого 

значення. 

Окремі функції, які відносяться до одного виду використання, можуть мати різну зону 

впливу і працювати на різні масштаби. Деякі об'єкти обслуговують все місто, інші - окремі 

райони або навіть більш локальні освіти. Іншими словами, функції можуть мати різну зону 

впливу або значення: місцеве, районне, загальноміське або регіональне. 

 

1.3 SWOT-аналіз Розділу 1 «Центри міста» 

Сильні сторони 

Наявність типологічно відмінної 

центральної частини міста дозволяє 

виділяти і зонувати межі центру 

Концентрація функцій в центрі 

Слабкі сторони 

Недостатня регламентація розвитку і 

забудови центральної частини 

Недостатня кількість статистичної й 

аналітичної інформації в контексті 
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Переважно квартальна забудова центру 

має більшу щільність порівняно з іншими 

районами міста 

Історична забудова в центрі підвищує 

цінність території 

 

розвитку центру й інших районів (особливо 

гостро порівняно з іншими сферами) 

Неоптимальний рівень щільності, 

нерівномірний розвиток і навантаження на 

міську тканину в центральній частині 

Місцями надмірний розвиток нецільових 

функцій в центрі 

Місцями надмірна експлуатація міського 

середовища в центральній частини міста 

Недостатня насиченість функцій у 

мікрорайонах міста 

Можливості 

Позитивні впливи від змін національного 

законодавства 

Загрози 

Недосконалість, моральна застарілість 

національного законодавства стосовно 

просторового розвитку міст 

Значний приток мігрантів, як наслідок 

спекуляція на ринку землі, геттоїзація 
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2 Історичні райони і захист архітектурної спадщини 

Історична і культурна спадщина – це те, що вирізняє нас з-поміж інших, нагадує нам, хто 

ми є, розповідає про уроки минулого. У місті вона безпосередньо проявляється в 

навколишньому середовищі: історичній забудові, ландшафтних зонах, визначних місцях. 

Саме тому потрібно зберегти, правильно і повно показати те відображення історії, яке 

дійшло до наших днів. Важливо забезпечити гармонійне співіснування новітньої забудови і 

архітектурної спадщини, витримати баланс між правильним позиціонуванням історичних 

частин міста і забезпеченням достатнього для сучасного міста рівня урбанізації. 

Історичні зони, забудова й елементи міста є дуже приємними, вони відображають 

унікальність міста, дозволяють відчути його історію і «дух». Туристів і місцевих мешканців 

завжди приваблюють міста, що мають свою власну історію, яка в свою чергу головним 

чином представлена збереженою культурною спадщиною. 

Полтава – місто з історією, яке пережило ряд визначних історичних подій і з яким пов’язані 

прославлені особистості. Ця історія різними епохами накладена на сучасне місто і 

відображена порівняно багатою архітектурною спадщиною. Задача міста – зосередити 

ресурси для збереження, правильно позиціонувати й експлуатувати її. 

 

2.1 Формальний аналіз ситуації стосовно історичної спадщини в місті 

2.1.1 Інформація про основні регламентуючі документи і схеми, затверджені на місцевому 

рівні 

Окрім загальних регламентуючих документів із просторового розвитку міста, таких як 

Генеральний план міста Полтави (Додаток 111), у тому числі містобудівний регламент 

центральної частини міста (Додаток 112), на місцевому рівні прийнято ще ряд 

документів, що регламентують забудову і просторовий розвиток історичних районів та 

захист архітектурної спадщини. 

Рішенням сьомої сесії Полтавської міської ради четвертого скликання від 14.06.2003 

затверджені Правила забудови історичного центру і Карта обмежень і регламентації 

забудови центральної частини міста (Додаток 211). На карті проведено зонування в 

центральній історичній частині, на основі якого прописане регулювання забудови, 

благоустрою, використання територій відповідно зонам*. 

* – у самому документі Правил забудови історичного центру, отриманим як в 

результаті офіційного запиту, так і з відкритих джерел відсутні Додатки 2-9. В 

управлінні з питань містобудування і архітектури не змогли як пояснити відсутність, 

так і надати відсутні матеріали і порадили звернутись до архівного відділу, де 

зберігається оригінал правил. На момент подачі звіту тривало з’ясування обставин з 

цього приводу. 

З метою регулювання містобудівної діяльності навколо об’єктів культурної спадщини, 

збереження оптимальних умов їх існування Українським науково-дослідним та проектним 
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інститутом «УкрНДІпроектреставрація» розроблено історико-архітектурний опорний 

план (Додаток 212), науково-проектну документацію для визначення історичних 

ареалів та меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури і 

містобудування (Додаток 213) у складі проекту коригування генерального плану м. 

Полтави, які затвердженні рішенням позачергової тридцять сьомої сесії Полтавської 

міської ради шостого скликання від 27.12.2013. 

Зокрема матеріали історико-архітектурного опорного плану і науково-проектної 

документації для визначення історичних ареалів та меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток архітектури і містобудування включають: 

графічні матеріали: 

- основний кресленик історико-архітектурного опорного плану; 

- кресленик фрагменту центральної частини історико-архітектурного опорного плану; 

- територіальний і планувальний розвиток, ландшафт, історичні райони, прилеглі 

території; 

- архітектурно-просторова композиція історичного центру м. Полтава; 

- видове розкриття пам’яток архітектури та містобудування; 

- основний кресленик зон охорони пам’яток архітектури і містобудування м. Полтави 

національного та місцевого значення; 

текстові матеріали: 

- пояснювальна записка до історико-архітектурного опорного плану; 

- пояснювальна записка до зон охорони пам’яток архітектури і містобудування м. Полтави 

національного та місцевого значення; 

додаткові ілюстративні матеріали: 

- перелік об’єктів культурної спадщини; 

- фотофіксація забудови історичної частини м. Полтави; 

- картографічний матеріал; 

- фото фіксація об’єктів культурної спадщини. 

Значною проблемою є те, що більша частина документації у складі історико-

архітектурного опорного плану (у тому числі схем) у складі історико-архітектурного 

опорного плану наявна лише в паперовому вигляді (наявна в електронному вигляді 

документація прикладена в додатках, перелічених вище), без електронної копії, що 

значно ускладнює роботу із ними, а сам процес стає набагато менш ефективним*. 

* – за словами представників Управління з питань містобудування й архітектури 

матеріали передані за результатом замовлення розробником Українським науково-

дослідним та проектним інститутом «УкрНДІпроектреставрація» винятково в 
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паперовому вигляді. Сама документація знаходиться лише в розпорядженні відділу 

обліку та звітності управління. 

Окрім того, у складі зазначеної містобудівної документації затверджено Настанову щодо 

проектування та розміщення об’єктів дизайну міського середовища і елементів 

благоустрою в межах зон охорони пам’яток архітектури і містобудування (Додаток 

214). 

Також в місті діє Міська програма з охорони культурної спадщини і збереження 

історичного середовища міста Полтави на 2013-2017 роки, прийнята рішенням 

Полтавської міської ради на позачерговій двадцять восьмій сесії від 24.12.2012 (Додаток 

215). У рамках цієї програми за 2013-2016 було використано коштів: 

2013 рік – 50000 гривень, заходи: 

- організація робіт з благоустрою та ремонту пам’яток, об’єктів культурної спадщини, що 

перебувають на балансі управління культури в рамках двомісячника чистоти та 

благоустрою міста Полтава (квітень-травень 2013 року); 

- забезпечення діяльності науково-методичної ради з питань охорони культурної 

спадщини міста Полтава (протягом 2013 року); 

- придбання та встановлення охоронних дощок на пам’ятках та єдиних держаних знаків та 

аншлагів на територіях і об’єктах культурної спадщини природно-заповідного фонду міста 

Полтава (протягом року); 

- забезпечення діяльності Комісії з питань найменування та перейменування елементів 

міського середовища та інфраструктури, увічнення пам’яті осіб та подій; 

- участь в роботі виїзних та науково-практичних семінарів, обговорень з питань охорони 

культурної спадщини, підготовки фахівців галузі пам’яткоохоронної діяльності; 

2014 рік – 75000 гривень, заходи: 

- організація робіт з благоустрою та ремонту пам’яток, об’єктів культурної спадщини, що 

перебувають на балансі управління культури в рамках двомісячника чистоти та 

благоустрою міста Полтава (квітень-травень 2014 року); 

- виготовлення облікової документації (паспорт та облікова картка) на пам’ятку 

національного значення будівлю колишнього Кадетського корпусу, вул. Соборності, 42 

(березень-квітень 2014 року); 

- забезпечення діяльності науково-методичної ради з питань охорони культурної 

спадщини міста Полтава (протягом 2014 року); 

- придбання та встановлення охоронної дошки на пам’ятці монументального мистецтва 

національного значення – пам’ятник М.В. Гоголю в м. Полтаві (протягом року); 

- забезпечення діяльності Комісії з питань найменування та перейменування елементів 

міського середовища та інфраструктури, увічнення пам’яті осіб та подій; 
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- участь в роботі виїзних та науково-практичних семінарів, обговорень з питань охорони 

культурної спадщини, підготовки фахівців галузі пам’яткоохоронної діяльності; 

- встановлення меморіальної дошки видатному українському поетові, драматургу, 

публіцисту Володимиру Івановичу Самійленку (лютий 2014 року); 

2015 рік – 87000 гривень, заходи: 

- організація робіт з благоустрою та ремонту пам’яток, об’єктів культурної спадщини, що 

перебувають на балансі управління культури в рамках двомісячника чистоти та 

благоустрою міста Полтава (квітень-травень 2015 року); 

- виготовлення облікової документації (паспорт та облікова картка) на пам’ятку місцевого 

значення будівлю складів Губернського земства, вул. Конституції 2-А у м. Полтаві 

(березень-квітень 2014 року); 

- забезпечення діяльності науково-методичної ради з питань охорони культурної 

спадщини міста Полтава (протягом 2015 року); 

- реєстр меморіальних дощок на паперових носіях (протягом року); 

- забезпечення діяльності Комісії з питань найменування та перейменування елементів 

міського середовища та інфраструктури, увічнення пам’яті осіб та подій; 

- участь в роботі виїзних та науково-практичних семінарів, обговорень з питань охорони 

культурної спадщини, підготовки фахівців галузі пам’яткоохоронної діяльності; 

- встановлення меморіальної дошки Герою Радянського союзу Якушеву Анатолію 

Івановичу (вересень 2015 року); 

2016 рік – 200000 гривень, заходи: 

- організація робіт з благоустрою та ремонту пам’яток, об’єктів культурної спадщини, що 

перебувають на балансі управління культури в рамках двомісячника чистоти та 

благоустрою міста Полтава (квітень-травень 2016 року); 

- організація науково-методичної, експозиційно-виставкової, фондової роботи музейних 

установ комунальної сфери управління міста Полтави (березень 2016 року); 

- забезпечення діяльності науково-методичної ради з питань охорони культурної 

спадщини міста Полтава (протягом 2016 року); 

- реєстр меморіальних дощок на паперових носіях (травень 2016 року); 

- забезпечення діяльності Комісії з питань найменування та перейменування елементів 

міського середовища та інфраструктури, увічнення пам’яті осіб та подій; 

- участь в роботі виїзних та науково-практичних семінарів, обговорень з питань охорони 

культурної спадщини, підготовки фахівців галузі пам’яткоохоронної діяльності; 

- організація роботи з пропаганди справи та об’єктів культурної спадщини м. Полтави, 

збереження історичного середовища міста (квітень 2016 року); 
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- виготовлення облікової документації (паспорт, облікова картка, акт технічного стану): 

послуги з паспортизації пам’яток національного значення (Полтавська міська школа 

мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко, вул. Соборності, 35 та 

виконавчий комітет Полтавської міської ради, вул. Соборності, 36. 

Всього в рамках програми за 2013-2016 роки виділено 412 тис грн. 

 

2.1.2 Інформація про об’єкти культурної спадщини на території міста 

Рішенням від 21 жовтня 2010 року позачергової п’ятдесят восьмої сесії Полтавська міська 

рада п’ятого скликання затвердила список об’єктів культурної спадщини міста 

Полтава і зобов’язала управління з питань містобудування та архітектури, управління 

культури, управління майном комунальної власності міста у межах власних повноважень 

забезпечити контроль за збереженням автентичності та культурної цінності цих об’єктів. 

До цього списку занесені 335 об’єктів, серед яких: 

- 71 об’єкт архітектури і містобудування; 

- 7 археологічних об’єктів; 

- 109 історичних об’єктів; 

- 31 об’єкт монументального мистецтва; 

- 10 об’єктів природи і парково-садового мистецтва; 

- 7 об’єктів науки та військової техніки. 

У той же час, відповідно Державному реєстру нерухомих пам'яток України, веденням 

якого займається безпосередньо Міністерство культури України, у Полтаві знаходяться 

пам’ятки національного і місцевого значення: 

30 пам’яток національного значення, серед яких: 

- 18 об’єктів містобудування і архітектури; 

- 8 об’єктів історії; 

- 3 об’єкти монументального мистецтва; 

- 1 об’єкт археології. 

228 пам’яток місцевого значення, серед яких: 

- 122 об’єкти архітектури; 

- 97 об’єктів історії; 

- 9 об’єктів монументального мистецтва. 

Також серед пам’яток культурної спадщини у Полтаві є такі, що не підлягають 

приватизації відповідно до Закону України «Про перелік пам’яток, що не підлягають 

приватизації», серед яких 20 об’єктів. 
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Повний перелік пам’яток національного і місцевого значення міста Полтави, а також тих, 

що не підлягають приватизації, можна проглянути в додатках 221-224. 

Найповніший список таких об’єктів культурної спадщини знаходиться в «Узгодженому 

переліку об’єктів культурної спадщини», який складений Українським науково-

дослідним та проектним інститутом «УкрНДІпроектреставрація» при розробці історико-

архітектурного опорного плану (Додаток 225). 

За офіційною інформацією від Управління культури всього за період з 2011 по 2016 роки 

бюджетні кошти витрачалися лише на один об’єкт культурної спадщини міста: 

Полтавський міський будинок культури, а саме: 

2011 рік – капітальний ремонт фасаду будівлі – 99,4 тис грн.; 

2011 рік – капітальний ремонт системи теплопостачання – 12,6 тис грн.; 

2015 рік – капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі – 914,1 тис грн. 

Всього 1026,1 тис грн. 

На інших об’єктах культурної спадщини реставрації, реконструкції, капітальні ремонти не 

проводились*. 

* – за офіційною відповіддю від Управління культури 

Незважаючи на офіційну відповідь від Управління культури, зі звіту витрат бюджету 

розвитку на 2016 рік, відомо, що у 2016 році виділено кошти на: 

- реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – будинку Полтавської міської 

школи мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко по вул. Соборності, 35 

(Поштамт, ох. № 577/2) І черга вартістю 9,7 млн грн; 

- реставрацію пам'ятки історії та архітектури місцевого значення «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості» по вул. Пушкіна, 30 (ох. № 49 ПО) в сумі 225 тис грн; 

- реставрацію пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу 

«Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської 

області» по вул. В'ячеслава Чорновола,4 (ох. № 37 ПО) вартістю 450 тис грн; 

- реставрацію пам'ятки історії та архітектури місцевого значення «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ім. В.Г. Короленка Полтавської міської ради 

Полтавської області» по вул. Пушкіна, 20/23 вартістю 450 тис грн; 

- реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення – Дохідний будинок торгівця Ліща 

початку ХХ ст., житловий будинок по вул. Гоголя,19 вартістю 80 тис грн; 

- реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення Міський особняк Сатановського 

1912 р. , житловий будинок по вул. Пушкіна, 6а вартістю 200 тис грн; 

- реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення Дохідний дім Самойловича 

1913 р., житловий будинок по вул. Європейська, 12 вартістю 133 тис грн; 
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- реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення Особняк адвоката Персовича 

1910 р. , житловий будинок по вул. Пушкіна, 40 вартістю 133 тис грн; 

- реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення Дохідний дім початку ХХ ст. по вул. 

Пушкіна, 1/ 12, житловий будинок по вул. Пушкіна, 1 вартістю 134 тис грн. 

Всього в 2016 році заплановано витрат на відновлення і збереження архітектурної 

спадщини 11,505 млн грн. 

 

2.1.3 Висновки до розділу 

У місті на формальному рівні існують наповнені реєстри даних, а також ряд 

регламентуючих документів щодо охорони архітектурної й іншої культурної спадщини 

міста. Документами точно визначені межі історичного центру. У Генеральному плані міста 

визначена роль історичного центру, врахована необхідність його збереження при 

подальшому розвитку. Наявний глибоко пророблений історико-архітектурний опорний 

план, де детально описаний розвиток забудови міста. Прийняті правила забудови 

історичного центру. Водночас частина документації наявна лише в паперовому вигляді, 

що значно ускладнює роботу із нею. 

При цьому на території міста знаходиться велика кількість об’єктів охорони і 

регламентації. У документах, перелічених у підрозділі, зокрема у складі історико-

архітектурного опорного плану визначені зони і території, що потребують окремої уваги. 

На місцевому рівні затверджений список об’єктів культурної спадщини міста на додаток до 

існуючих реєстрів пам’яток національного і місцевого значення. 

Також у місті діє відповідна цільова програма по збереженню культурної спадщини, але її 

фінансування недостатнє для забезпечення умов повноцінного догляду і збереження, а 

витрати з неї йдуть на дуже опосередковані речі. Ремонт пам’яток проводиться виключно 

за рахунок інших цільових витрат або коштом приватних власників. Протягом останніх 

років повноцінних реставрацій майже не проводилося. 

Основною проблемою є «формальність» всього переліку регламентуючої документації і 

наявних реєстрів. Це проявляється у різних проблемах архітектурної спадщини міста: 

актуальному стані деяких об’єктів, забудові історичної частини міста, неконтрольованій 

«реставрації», експлуатації зовнішнього вигляду будівель. 

Якщо надалі ситуація не зміниться, то місто поступово буде втрачати свою історичну 

спадщину, а отже, й унікальність, хоча процес не буде стрімким, є ризик пройти точку 

неповернення. Тим не менш, напрацьована документальна й аналітична база в значній 

мірі здатна забезпечити регламентацію процесу при актуалізації питання збереження 

архітектурної спадщини. 
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2.2 Проблеми збереження архітектурної спадщини і захисту історичних 
районів. Фактична ситуація 

2.2.1 Описова частина* 

* – Незважаючи на те, що в пояснювальній записці до історико-архітектурного 

опорного плану присутня об’ємна описова частина, було прийнято рішення 

представити альтернативний опис. Описова частина до історико-архітектурного 

плану є занадто формалізованою, окрім цього, в ній більше уваги приділяється давній 

історії, яка в архітектурно-просторовому плані практично не відображена на ситуації, 

що склалася на сьогодні. Тому дана описова частина не розглядається як заміна, а 

лише як доповнення із акцентом на існуючі проблемні моменти. Завершенням описової 

частини є безпрецедентна детальна візуалізація розвитку історичного центру міста 

по періодах. 

Періодизація забудови Полтави складена на основі основних етапів розвитку міста, які в 

свою чергу є наслідками соціально-економічних та політичних перетворень як на рівні 

регіону, так і державних утворень та країн, до яких місто входило у різні часи. 

Перший період охоплює проміжок від 1690-х рр. до 1800 р. Спадку від нього практично не 

залишилося, через те що більшість будівель були дерев’яними, а кам’яні споруди мали в 

основному релігійне призначення – більшість із них була знищена у 1930-х рр. Із 

збереженого слід відзначити собор Хрестовоздвиженського монастиря (1690-ті – 1710-ті, 

завершено у 1756 р.) та Спаську церкву (збудована у 1705 із матеріалу дерев’яного 

монастирського собору ІІ пол. ХVІІ ст.).  

Наступним етапом цього періоду є 1760-ті – 1770-ті – активізація цегляного будівництва в 

місті – зведення Успенського собору (будувався з 1750 по 1780-й, зруйнований у 1934) та 

Миколаївської і Вознесенської церков (Першотравневий провулок та вул. Зоряна на 

Пушкарівці відповідно). Собор відбудований у 1999-2004 р. з істотним спотворенням 

висотних пропорцій, елементів декору та інтер’єру – він не має статусу пам’ятки. Зберігся 

фрагмент фундаменту стовпа, який експонується у підвальному приміщенні. Миколаївська 

церква (1774 р.) зруйнована у 1938. Від неї залишився фрагмент стіни та фундамент. 

Вціліла прибудова 1850-х рр. Стан залишків незадовільний, потребує негайної 

консервації. Вознесенська церква (1762р.) має оригінальне планувальне вирішення у 

вигляді тетраконха. У ХХ ст. не використовувалася і втратила весь декор фасадів. 

Відреставрована на початку 2000-х, стан добрий.  

Останнім етапом першого періоду є 1780 – 1800 рр. Перехід від бароко до классицизму 

проявляється у дзвіниці Успенського собору (1774-1801 рр.). Збережена, стан добрий 

– вона є однією з головних містобудівних домінант Полтави, завершуючи перспективу вул. 

Соборності. До цього ж періоду відноситься дзвіниця Хрестовоздвиженського монастиря 

(1786 р.), приклад пізнього бароко – одна з висотних домінант міста. Збережена, 

відреставрована, стан добрий. У 1780-х рр. збудовані прості келії для монахів уздовж 

огорожі монастиря. Дзвіниця  Миколаївської церкви (1784 р.), (також пізнє бароко) – 

зруйнована у 1930-х. Збереглися фрагменти стін. Стан незадовільний, потребує негайної 

консервації. До цього ж періоду відносяться поодинокі дерев'яні житлові будинки на 
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цегляному фундаменті і без нього. Вони розташовані у центральній частині міста: 

потиньковані, деякі мають ліпний декор характерний для раннього класицизму. Сюди ж 

слід додати комплекс садиби Занькових у Крутому Березі (орієнтовно 1780-ті рр.). 

Збереглися головний будинок (перебудовано з втратою фасадного декору і 

інтер'єрів) та господарський корпус (згорів, стан незадовільний, потребує негайної 

консервації). 

У містобудівному контексті даний період представлений сформованими променями 

вулиць Соборності і Пилипа Орлика (недоведена до завершення трьохпроменева схема 

вулиць від дзвіниці Успенського собору). Фортифікаційні споруди XVII – XVIII ст. були 

ліквідовані на початку ХІХ ст., але їх трасування прослідковується у структурі вулиць і 

площ: Першотравневих проспекту і прорізу, площі Конституції (форштадт), Панянського 

бульвару, вул. Художньої. 

Другий період – перша половина ХІХ ст. – період наймасштабніших перетворень міста, 

який заклав основи подальшого розвитку Полтави на наступних два століття. Це 

класицистичне розпланування міської тканини і классицизм в стилістиці будівель та 

споруд. У 1803 році затверджено новий Генеральний план міста, за яким центр у вигляді 

кола утворювався на заміській вільній території і від нього променями виходили 8 вулиць, 

які переходили у міжміські тракти або завершувалися архітектурними домінантами 

(Успенський собор, собор Хрестовоздвиженського монастиря, пізніше Преображенська 

церква і каплиця Олександра ІІ).  

Етап 1800 – 1820 рр. Головною пам`яткою архітектури та містобудування класицизму є 

ансамбль Круглої площі (закладено у 1805 р.) з Монументом Слави (1811 р. арх. Ж. Тома 

де Томон) забудований адміністративними будівлями за проектами архітекторів А. 

Захарова, Є. Соколова, В. Стасова. Ансамбль постраждав у вересні 1943 (будівлі згоріли), 

відбудований протягом 1946-1957 рр. зі збереженням автентичних конструкцій з 

частковим переплануванням будівель. На даний момент стан збереження будівель і 

Монументу Слави різний: загалом добрий. Виняток становлять: будівля Дворянського 

зібрання 1810 р. (суттєво перебудована всередині у 2012 р., фасади закриті 

рекламними конструкціями) та Кадетський корпус 1840 р. (зазнав суттєвих 

руйнувань у період з 2006 по 2016 рр., стан збереження незадовільний, потребує 

негайної консервації). Утворення площі продовжило композиційну вісь вул. Соборності, 

зафіксувавши ключові точки: дзвіниця та монумент на відстані близько 1300 м. Загальна 

планувальна структура рівнинної частини міста набула регулярних форм (прямокутні, 

інколи трикутні та трапеційної форми квартали). У цей же період формується територія 

Обласної лікарні ім. Скліфософського, яка входить до межі міста, зводиться головний 

корпус. Територія міста збільшується більше ніж удвічі. Забудова цього етапу представляє 

собою дерев’яні одноповерхові, а також кам’яні півтораповерхові та двоповерхові  

будинки у класицистичній стилістиці. Вони формують периметральну забудову регулярних 

кварталів, але не блокуються один до одного, залишаючи вільні простори прибудинкових 

садів, оформлених парканами. Щільність забудови не змінюється, але формуються 

фронтальні композиції вулиць. Частково така забудова збереглася вздовж площі 

Конституції, вул. Короленка, пр. Першотравневого, на території Німецької колонії 
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(вул. Сковороди та вул. Балакіна). Стан кам’яних будівель добрий, задовільний. 

Стан дерев’яних – задовільний та незадовільний. На цьому ж етапі закладено Міський 

сад (парк «Перемога»). 

Етап 1820 – 1850 рр. Розвиток класицизму з розширенням типології будівель. Зводяться 

найбільші будівлі того часу: Інститут шляхетних дівчат (1838), який замикає перспективу 

Першотравневого проспекту та Петровський кадетський корпус (1840), який завершив 

забудову Круглої площі (не використовується, стан незадовільний, потребує 

негайної консервації). Характерна забудова продовжує тенденції першого етапу, але 

частіше використовується розвинутий ліпний та цегляний декор (комплекс колишньої 

Школи садівництва 1830-тих, будинки Таранущенка 1838 р. та Варшавських 1844 р., 

арештантські роти на вул. Пушкіна). Закладено Корпусний сад. 

Третій період – ІІ половина ХІХ ст., період активного розвитку торгівлі та виробництва, 

який дав новий поштовх розбудови Полтави. У містобудівному плані цей період 

характеризується появою щільної периметральної забудови у центральних кварталах та 

поступовим збільшенням площі міста за рахунок передмість Подолу і долини р. Ворскла, а 

також Кобищанів і рівнинної частини уздовж вул. Соборності, Пушкіна, Шевченка до вул. 

Халтуріна і площі Зигіна. 

1850 – 1870 рр. Етап активного будівництва торговельних, офісних будівель та готелей у 

зв'язку з переводом до Полтави Ільїнського ярмарку. Це щільна периметральна забудова 

у центральній частині міста, яка частково збереглася уздовж вул. Пушкіна, Небесної 

Сотні, Котляревського, Гоголя, Стрітенської. До цього ж періоду відноситься частина 

забудови вул. 1100-річчя Полтави. Окремим центром будівництва стала територія Нового 

Базару – більшість історичних будівель по вул. Шевченка, Новий Базар, Чорновола 

зведено на цьому етапі. Усі будівлі того періоду були одно- та переважно 

двоповерховими. Стилістично вони частково продовжують класичні традиції, але 

більшість вже має фасад із нетинькованої цегли із цегляним декоруванням. 

Збережені у відносно доброму стані, але мають суттєве засмічення фасадів 

рекламними носіями. У цей де час створюється комплекс будівель резиденції 

архиєпископа, так званий «Архімандритський сад» по вул. Козака і Монастирській.  

1870 – 1890 рр. Цей етап характерний новою хвилею будівництва комплексів навчальних 

закладів у класичній та історичній стилістиці: Духовної семінарії і училища (Аграрна 

академія і коледж 1876-1877 рр.) та Реального училища (Електротехнічний коледж, 1876 

р.). У 1870-1871 рр. зводиться комплекс будівель Південного вокзалу, формується Площа 

Слави. Зазначені будівлі утримуються у належному стані за виключенням окремих 

складських і виробничих будівель Південної залізниці, які мають історичну цінність та 

потребують реконструкції. Відбувається забудова території Поля Полтавської битви 

(зведення будівлі шпиталю, який займає нинішній музей, утворення Дослідної станції у 

Дендропарку). Для житлової забудови характері садибні одноповерхові будинки виконані з 

нетинькованої цегли. На місці площі із палісадниками по вул. Пушкіна закладається 

Березовий сквер. 
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1890 – 1900 рр. Етап виділяється активним впровадженням цегляної архітектури з 

широким застосуванням металевих конструкцій. Зводиться декілька гімназій та училищ, 

частина яких збереглася (Педагогічний університет, 1-й Ліцей, будинок ОДТРК «Лтава» по 

вул. Кириченко, Коледж харчових технологій, школи №№ 8, 24, Інститут свинарства). У 

садибному будівництві переважать цегляні будинки із дерев'яними різними фронтонами і 

карнизами. 

Четвертий період. Відзначається активним впровадженням нових технологій 

(електрифікація, механізація) і матеріалів (сталь, залізобетон), а також розвитком 

транспортної інфраструктури, що потребувало реконструкції вуличної мережі та 

покращення благоустрою. Стилістично представлений історичними репліками, модерном 

(ар-нуво) і в меншій мірі неокласицизмом. У містобудівному плані Полтава розширюється 

за рахунок садибної забудови у рівнинний частині (передмістя Новоселівка уздовж 

нинішніх вул. Європейської, Героїв АТО, Залізної, Пушкарівської). 

Етап 1900 – 1910 рр. В існуючій містобудівній ситуації центральної частини міста 

зводяться особняки і дохідні будинки (з 1907 р у стилі модерн). Особняки є як правило 

двоповерховими, дохідні будинки дво- та триповерховими. Приватні будинки (особливо у 

стилі модерн) як правило є неприблокованими, інколи мають дворовий сад. Подекуди такі 

особняки знаходяться всередині периметрального кварталу і їх не видно з вулиці. Дохідні 

будинки більшою мірою є частинами щільної периметральної забудови, тому блокуються 

до інших. Вони часто мають проїзди у вигляді арок і у випадку, якщо будинок знаходиться 

на куті вулиць, він часто має кутовий еркер або балкон. Громадські будівлі представлені 

більшою мірою історичними стилізаціями (неоренесанс, неокласицизм), зокрема 

неоренесансні будівлі Бібліотеки (Обласний архів 1900 р.), Театру (Кінотеатр «Колос», 

1900 р.), Земельного банку (Аграрний колледж, 1900 р.). Будівлі частково перебудовані 

після війни, сучасний стан – добрий. Будинок Губернського земства (1908 р., арх. В. 

Кричевський) є першим і унікальним зразком Українського архітектурного стилю або 

Українського модерну. Будівля постраждала під час пожежі 1943 р., реставрована у 1957-

1964, у 1990-х та 2008 р. з поверненням первісного вигляду даху та інтер'єрів. У 1900 р. 

зведено Київський залізничний вокзал (первісна будівля знищена під час війни) і комплекс 

службових будівель. Він означив нову межу міста на початку ХХ ст. Зведено залізничний 

насип навколо Хрестовоздвиженського монастиря. Проходить розбудова музейного 

містечка Поля Полтавської битви (реконструкція церкви, зведення Першого музею, 

віднвлення одного з редутів). У 1900 р. будується комплекс Водоканалу по вул. Панянка. 

Відбувається значна розбудова «Червоних казарм» по вул. Сінній.  

Етап 1910 – 1920 рр. Продовжує тенденції попереднього етапу. Основною відмінністю є 

збільшення неокласичних будівель, активна розбудова промислових та інфраструктурних 

об'єктів (ще з 1890 –х існує завод «Метал» нині Турбомеханічний завод, 1916 р. збудовано 

електростанцію по вул. Старий Поділ). Важливим містобудівним рішенням стало 

створення бульвару «Каштанова алея» протяжністю 1,5 км, який пожвавив пішохідний рух 

у цьому напрямку і сприяв усвідомленню мешканцями цієї наполовину промислової 

території як повноцінної частини міста. 
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П'ятий період – довоєнна Полтава, означена новими доктринами соціалістичного 

суспільства, які вплинули на проектування практично всіх типів будівель. Загалом традиції 

периметральної забудови продовжуються, стилістично будинки тяжіють до суміші 

конструктивізму (модернізму) з неокласицизмом.  

1920 – 1930 рр. Етап представлений одиничними прикладами будівництва у стилістиці 

неокласицизму (Дім Короленка 1922 р.) та раціоналістичного українського модерну: 

будинок культури ПТРЗ (1927 р., перебудований у класичних формах після війни) та 

будинки робітників у с. Червоний Шлях.  

1930 – 1940 рр. У 1930-ті будуються великі промислові підприємства: Прядильно-

ткацький комбінат (ПТК – старий цех 1938 р. по вул. Маршала Бірюзова знаходиться у 

незадовільному стані і потребує негайної консервації), цехи заводу «Метал» (старі 

цехи Турбомеханічного заводу 1930-х рр., стан задовільний, потребують ремонту 

фасадів) комплекс будівель М’ясокомбінату (заснований у 1926 р., будівлі 

перебувають у задовільному та незадовільному стані – останні потребують 

негайних ремонтних робіт). Етап характеризується масовим будівництвом «будинків-

комун» для робітників заводів (будинки ПТМЗ по вул. Шведській, будинки ПТК по вул. 

Пушкіна, Зигіна, будинки ПТРЗ по вул. Кукоби, Старий Поділ, середній будинок по вул. 

Соборності 46 і будинок поряд який виходить на вул. Сінну, будинок на розі вул. Пушкіна 

та Котляревського). Окремо зводиться комплекс будинків на території авіабази 

«Полтава». Усі зазначені приклади житлових будинків є зразками периметральної 

забудови у 3-5 поверхів. Стилістично вони поєднують конструктивістські концепції зі 

спрощеними класичними формами. Паралельно зводяться двоповерхові модерністичні і 

неокласичні будинки на декілька квартир для робітників по вул. Лідова, Пушкіна, Половки, 

Панянка, Соборності. Збережені будинки знаходяться у задовільному і доброму 

стані, потребують поточних ремонтів та в окремих випадках капітальних ремонтів 

фасадів. На цьому ж етапі ліквідується центральне міське кладовище по вул. 

Європейській зі збереженням могили І. Котляревського. 

Шостий період – відображає повоєнну радянську забудову міста, яка проходила у 

декілька етапів. Загалом цей період характеризується переходом від квартальної до 

мікрорайонної забудови і утворенням навколо історично складеного міста нових 

мікрорайонів, де проживали робітники нових підприємств, які з’явилися у 60-х рр. Крім того 

відбувається втручання в існуючу структуру кварталів із частковим розривом 

периметральності.  

1940 – 1960 – Повоєнна відбудова міста. Реальним початком цього етапу є 1944 рік. При 

відбудові історичних периметральних кварталів, які майже повністю були спалені, 

збережено близько 50% забудови у первісному вигляді або з надбудовами поверхів. При 

надбудовах або реконструкції як правило були втрачені мансарди, куполи і декоративні 

парапети. Суттєво проріджуються фронти вулиць, утворюються курдонери. Окремі 

квартали частково або повністю розчищаються від забудови із утворенням площ 

(тодішньої площі Леніна і Театральної площі). Для нових будівель характері класичні 

стримані форми і невелика поверховість у 3-4 поверхи. В ансамбль Круглої площі до 

відновлених після пожежі об’єктів вводиться нова класицистична будівля Поштамту (1957 
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р.). частково утворена із остову будівлі 1913 р. і залишків фундаментів Повітових 

службових місць. Таким чином ансамбль був доповнений і стилістично завершений. 

Формується ансамбль Площі Слави перед перебудованим Південним вокзалом, у який 

входять добудовані у класичній стилістиці будинок культури ПТРЗ, Коледж транспортного 

будівництва і лікарня (1930-х рр. із добудованим портиком). Зводиться новий міст через 

Ворсклу у стилізованих римських архітектурних формах. Будуються нові об’єкти авіабази 

«Полтава» (казарми, житло, адміністративні будівлі). На території мікрорайону Браїлки 

зводяться нові цехи ПТК а також будуються заводи, винесені за межі історичної частини 

міста. Вздовж вул. Соборності на відрізку від Сінної до площі Зигіна починається 

ансамблева забудова 4-5 поверховими будинками, яка не була завершена. Утворюються 

нові сквери парки (зокрема Парк Слави, парк Скорботної матері). 

1960 – 1980 рр. Етап масового будівництва і переходу до мікрорайонного проектування. 

З’являються мікрорайони «Алмазний», «Браїлки», «Сади 1» і «Сади 2» за мікрорайонним 

принципом забудовуються квартали Подолу, рівнинної частини міста уздовж великих 

магістральних вулиць Соборності, Європейської, Шевченка, Петлюри, Героїв АТО. 

Забудова ведеться спочатку 4-5 поверховими типовими будинками, надалі 9-

поверхівками. Одиничні приклади 14-поверхівок зробили силует цих районів більш 

різноманітним. Вулиці нових мікрорайонів є ширшими та враховують нормативи відступів 

будівель від червоних ліній. Таким чином фронт вулиць суттєво відрізняється від 

дореволюційних і довоєнних прикладів. У центральних кварталах замість зруйнованих або 

аварійних садибних будинків і господарських приміщень будуються 4-5 поверхівки – 

«хрущовки». Переважно вони враховують історично складену планувальну структуру, 

повторюючи периметр кварталів або знаходячись всередині. Подекуди вони виходять 

торцями у курдонери між історичними будинками, спотворюючи сприйняття фронту 

вулиці. На ділянках із трикутною або трапеційною геометрією такі будинки розташуються 

ступінчасто, орієнтуючись меридіанально або широтно. Таким чином сприйняття вулиці 

суттєво змінюється, що характерно для вул. Кондратенка. Загалом, нове будівництво в 

історичній частині міста не перевищувало висотних регламентів і як правило не впливало 

на силует забудови. На цьому ж етапі починається зведення громадських будівель: 

будинків побуту, шкіл, дитячих садків, торговельних закладів у модерністичній стилістиці. 

Окремо слід виділити великі комплекси заводів: «Алмаз», 20-й завод «Лтава», 22-й завод 

«Знамено» (головний корпус є важливою містобудівною домінантою вул. 

Європейської на перехресті з Київським шоссе, не використовуюється, стан 

незадовільний, потребує негайної реконструкції або демонтажу), «Хіммаш», 

«Продмаш», «Електромотор», Автоагрегатний завод.  

1980 – 1990 рр. Утворення нових мікрорайонів на вільних територіях: «Левада» на 

намивних пісках долини Ворскли, «Половки» поблизу хутора Пушкарівка, «Сади 3» 

(«Огнівка»). До звичної 9-поверхової забудови додаються три точкові 16-поверхівки на 

Огнівці та 12-поверхівки на Половках. З’являються висотні будівлі і в центральній 

сторичній частині міста – 9-поверхові гуртожитки університетів. Вони змінюють історично 

складений ландшафт, контрастуючи з периметральною малоповерховою забудовою. Із 

громадських будівель слід відзначити міський Автовокзал, Обчислювальний центр на вул. 
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Соборності – обидва збудовані у модерністичній стилістиці – та Ляльковий театр по вул. 

Пушкіна, який є взірцем постмодернізму. 

Сьомий період. Відображує динаміку змін, які відбулися в суспільно-політичному та 

культурному світогляді України. Нові соціально-економічні відносини вплинули на 

типологію і поширення нових об'єктів. Відбулося розширення міста з утворенням нової 

садибної забудови, у центральній частині історична забудова ущільнюється за рахунок 

багатоповерхових житлових та офісних будівель. 

1990 – 2000 рр. На цьому етапі відбулися масштабні процеси з реконструкції історичного 

центра міста: ремонт фасадів, робот із благоустрою, передусім в парках і скверах, 

зведення нових громадських будівель (Обласної бібліотеки на вул. Небесної Сотні 1993р., 

Художнього музею – Галереї мистецтв по вул. Європейській 1999 р.). Зводяться нові 

багатоповерхові будинки в історичній частині міста – спочатку вони вирішувалися у 

формах лаконічного постмодернізму, згодом починають з'являтися історичні стилізації. 

З'являється перший підземний перехід на центральній Круглій площі (1999 р.). 

2000 – 2010 рр. Продовження масштабної реконструкції центру міста. Відбудовується 

Успенський собор (2004 р. із значними порушеннями проекту), дзвіниця Спаської 

церкви (первісний варіант 2004 р. не мав нічого спільного з історичним прототипом, 

тому у 2009 р. дзвіниця була відтворена повторно). На центральній Круглій площі 

будується новий підземний торговельний комплекс «Злато Місто» (2004 р.), який своєю 

надземною заскленою архітектурою суттєво спотворив вигляд пам'ятки 

містобудування. У 2002 р. вводиться в експлуатацію підземний перехід на розі вул. 

Шевченка та Європейської. Будуються готельні комплекси «Палаццо» (має 6-поверхів при 

1-3  поверховій навколишній забудові), «Алея Гранд» (як частина комплексної 

реконструкції так званого «Ватутинського кварталу»). Ці будівлі є стилізаціями під 

ренесансну архітектуру ХІХ ст. Внаслідок продажу приватній фірмі наприкінці 2004 р. 

починає руйнуватися будівля Кадетського корпусу. У 2006 р. там відбувається пожежа, 

яка знищує купол будівлі і з того часу темпи руйнування пришвидшуються. Відновлюється 

житлове будівництво у мікрорайонах, зокрема відбувається ущільнення забудови на 

Леваді і Огнівці. Зводяться нові житлові будинки і в центральній частині міста (вул. 

Пушкіна, Котляревського, Пилипа Орлика, Ляхова). Ці будівлі істотно перевищують 

навколишню забудову, у більшості випадків створюючи неоднорідний дисгармонійний 

силует. Ліквідються насадження Каштанової алеї і висаджуються нові молоді дерева, в 

результаті чого повністю змінюється сприйняття цієї частини вул. Соборності. На відрізку 

між вул. Ватутіна і Петлюри здійснюється комплексна реконструкція забудови у стилістиці 

неоконстркутивізму та неоренесансу (готель, загаданий вище). На Першотравневому 

проспекті з'являється нова висотна домінанта – церква Віри, Надії, Любові (2003 р.) 

2010 – 2016 рр. Проводиться докорінна реконструкція забудови на Першотравневому 

проспекті: замість одноповерхових будинків початку ХІХ ст. зводяться 6-7 поверхові 

секційні будинки у стилістиці неомодерну та неокласицизму. Вони повністю змінюють 

сприйняття масштабу проспекту. Здійснюється активна забудова території Кадетського 

корпусу 7-10  поверховими житловими будинками. Відбувається масштабна забудова 

кварталів, що прилягають до Круглої площі, через що поза класицистичними будівлями 
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видно багатоповерхівки, які вносять дисонанс з історичною архітектурою ансамблю. Йде 

ущільнення забудови центральних кварталів за рахунок будівництва офісних центрів і 

готелів. Тенденцією є знесення історичних 1-2 поверхових будинків з наступним 

«відтворенням» їхніх фасадів в інших матеріалах і в спотвореному вигляді, з 

надбудовою заскленими поверхнями із загальною поверховістю 5-7 поверхів. 

Прикладами таких об'єктів є будівлі по вул. Гагаріна, Європейській, Пилипа Орлика, а 

також будівлі, які імітують історичну архітектуру, якої там ніколи не було: по вул. 

Котляревського, на Театральні площі. Зведення 6-8 поверхових будинків в історичному 

середовищі не тільки спотворює силует, але і розриває фронт периметральної забудови, 

вносячи хаотичність в її характер. Водночас відбувається комплексне будівництво 

багатоповерхових будинків на незабудованих територіях, зокрема мікрорайони 

Гожулівський і Розсошинці. Ця забудова у 9-10 поверхів продовжує традиції 

мікрорайонного планування. Проводиться комплексна забудова 9-поверхівками Подолу на 

розі вул. Панянка і Кукоби. У період 2010-х рр. на міських вулицях різко збільшилася 

кількість МАФів, які негативно впливають на фонову забудову і заважають руху 

пішоходів. 

Як результат до описової додається створена схема візуалізації розвитку історичного 

центру Полтави по періодах (в оригінальному розмірі в Додатку 216). 



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

102 

 
Рис. 2.2.1.1 Схема візуалізації розвитку історичного центру Полтави по періодах 

 

2.2.2 Основні проблеми збереження архітектурної спадщини 

Як результат, аналіз історичних періодів розвитку міського середовища Полтави дає змогу 

виявити основні проблеми збереження архітектурної спадщини. 

Наявна суттєва різниця у підходах до збереження пам’яток культурної спадщини в 

залежності від форми їх власності, що призводить до значного контрасту у вигляді цих 

об’єктів. Окремі пам’ятки національного значення перебувають в незадовільному 

(близькому до критичного) стані (Кадетський корпус, садиба Занькових) – вони 
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потребують негайної консервації. Таких же заходів потребують залишки стін 

Миколаївської церкви та дзвіниці.  

 
Рис. 2.2.2.1 Занедбаний стан головного фасаду покинутої будівлі Кадетського 
корпусу 
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Рис. 2.2.2.2 Залишки обваленого куполу в колишній актовій залі будівлі Кадетського 
корпусу 
 
 

 
Рис. 2.2.2.3 Залишки зруйнованої дзвіниці Миколаївської церкви, які потребують 
консервації 
 

Містобудівне середовище центральної частини міста неоднорідне внаслідок історичних 

процесів ХХ ст. Окремі ділянки вулиць, які мають цілісне історичне середовище втрачають 

його у зв'язку з новим будівництвом, яке часто не враховує масштаб оточуючої забудови. 

Крім того, нові багатоповерхівки мають відступ від червоної лінії, що призводить до 

розриву фронту історичної периметральної забудови (забудова вул. Гоголя, Пилипа 

Орлика, Стрітенської). 
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Рис. 2.2.2.4 Масштаб новобудови на Стрітенській 22 значно перевищує масштаб 
оточуючої історичної забудови 
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Рис. 2.2.2.5 Нова 6-типоверхова домінанта 2016 року по вулиці Гоголя, далі по вулиці 
– історична будівля філармонії і приватна одноповерхова забудва 

 

Відсутність контролю за станом архітектурних елементів будівель-пам’яток культурної 

спадщини, а саме утримання у належному стані оригінальних вікон, дверей, огороджень, 

елементів оздоблення. На сьогодні частково або повністю втрачені автентичні вікна і двері 

на наступних об’єктах архітектурної спадщини: будинок німецького пастора на вул. 

Європейській 3 (втрачено частину вікон), пожежне депо по вул. Європейській 37/40 

(втрачено оригінальні декоровані двері), житловий будинок по вул. Кричевського 

(закрито керамічний декор фасаду), житловий будинок на вул. Соборності 30/12 

(втрачено частину ліпного декору), Обласний театр ім. Гоголя (втрачено частину 

декору карнизу) тощо. Як результат, відсутній належний контроль за утримуванням 

фасадів архітектурних пам’яток – будівлі мають неоднорідні пофарбування, вони засмічені 

хаотично розташованими рекламними конструкціями, пробивання нових входів та зміна 

розмірів віконних прорізів спотворюють вигляд будівель (колишній Державний банк на 

розі Соборності і Стрітенської, особняк Варшавських по вул. Соборності 34). 
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Рис. 2.2.2.6 Приклади самовільної «клаптикової» реставрації фасаду будівлі 
 

При реконструкції пам’яток культурної спадщини нерідко використовують метод повного 

або часткового зносу об’єкту з подальшою відбудовою із сучасних матеріалів. Якість 

виконання цих робіт суттєво відрізняється від деталізації оригінальних елементів. Це 

призводить до дисонансу в межах окремо взятої будівлі (реконструкція соматичного 

корпусу Обласної лікарні, відновлення Першого музею Полтавської битви). 

Ущільнення історичної забудови за рахунок зведення нових об’єктів, які імітують історичну 

архітектуру призводить до викривлення сталого середовища, формування псевдоісторії 
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міста. Імітації фасадів будівель які були зруйновані при будівництві нових споруд є 

неякісними за пропорціями і деталізацією, вони виконані з неавтентичних матеріалів що 

чітко відрізняє їх від оточуючої забудови. Відтак, такі рішення ще більше спотворюють 

складене середовище (офісні центри на вул. Гагаріна, Котляревського і 

Європейській, готелі по вул. Пилипа Орлика та на Театральній площі). 

 
Рис. 2.2.2.7 Зруйнована історична будівля по вулиці Гагаріна і новітня будівля на її 
місці 
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Рис. 2.2.2.8* Зверху історична будівля по вулиці Пилипа Орлика – музичні класи 
Базилевича. Після пожежі в 2014 році залишився тільки фасад, який мав бути 
збережений при побудові нової будівлі. Знизу фото нової будівлі – фасад повністю 
розібраний і земітований 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 

 

Відсутність комплексного підходу до організації історично складених просторів засобами 

благоустрою та дизайну. В результаті, середовище вкрай засмічене рекламними 

конструкціями, малими архітектурними формами (зокрема літніми майданчиками 

закладів харчування та торговельними кіосками) – це пішохідна частина вул. 

Соборності, забудова по вул. Шевченка, Чорновола, Героїв Чорнобильців у районі 

Центрального ринку. Незадовільним є стан благоустрою поблизу окремих пам’яток 

культурної спадщини та цінної фонової забудови, зокрема стан тротуарів по вул. 

Соборності від площі Конституції до Соборної площі, тротуари вул. Пушкіна, 

Стрітенської, Шевченка а також стан тротуару на бульварі Котляревського. 

 



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

110 

 
Рис. 2.2.2.9 Пам’ятка архітектури, невід’ємна частина головного архітектурного 
ансамблю міста – будівля дворянського зібрання Круглої площі спотворена 
рекламою і вивісками, неконтрольованим благоустроєм 
 

 
Рис. 2.2.2.10 Центр міста, вулиця Європейська – вся історична забудова нещадно 
експлуатується рекламою 

 

2.2.3 Висновки до розділу 

Архітектурна спадщина Полтави представлена окремими пам’ятками ХVIII ст., 

ансамблевою забудовою поч. ХІХ ст., периметральною і садибною забудовою ХІХ – ХХ ст. 

У містобудівному аспекті архітектурна спадщина проявляється у збереженні контурів 

Полтавської фортеці в планувальній структурі бульварів і вулиць історичної частини міста, 

а також домінуючим класицистичним регулярним розплануванням міста початку ХІХ ст., 

яке визначило його подальший розвиток. 
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Стан збереження пам’яток культурної спадщини і цінної фонової забудови є 

неоднорідним, що призводить до фрагментарного сприйняття міського середовища. 

Методи ущільнення історичної забудови часто призводять до розриву фронту вулиць та 

значного перевищення висотності оточуючого середовища. Імітації історичної архітектури 

створюють псевдоісторичне середовище, яке помітно відрізняється від оригінального 

контексту і знецінює значення автентичної забудови.  

Рівень благоустрою та якість елементів дизайну середовища навколо пам’яток досить 

неоднорідна, що заважає цілісному сприйняттю культурної спадщини Полтави. У місті є 

достатньо прикладів коректного відношення до архітектурних пам’яток при їх реставрації 

чи реконструкції – ці приклади можуть бути наслідувані для повернення історичному 

середовищу цілісності і виразності. 

2.3 SWOT-аналіз Розділу 2 «Історичні райони і захист архітектурної 
спадщини» 

Сильні сторони 

Наявність значної частини збереженої 

історичної спадщини в задовільному стані 

Наявність значної документальної 

регламентуючої бази 

 

Слабкі сторони 

Низький пріоритет в фінансуванні по 

збереженню архітектурної спадщини 

Місцями новітня забудова в історичних 

районах критично впливає на фонову 

історичну спадщину 

Надмірна експлуатація зовнішнього 

вигляду багатьох об’єктів архітектурної 

спадщини 

«Формальність» значної документальної 

регламентуючої бази 

Відсутність конкретних вимог і норм по 

реставрації, зокрема окремих елементів, 

слабкий контроль існуючих 

Імітація історичної забудови знецінює 

існуючу архітектурну спадщину 

Можливості 

Зростання потоку туристів в країну, 

збільшення конкуренції між містами 

Збільшення впливу міжнародних 

регламентуючих документів, інституцій, 

пропозицій 

Загрози 

Відсутність пріоритету збереження 

архітектурної спадщини на національному 

рівні 

Негативний вплив національного 

законодавства, політики центрального 

уряду 
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3 Вигляд міста 

Основне сприйняття міста – візуальне. Привабливий міський простір формується не сам 

по собі, а за рахунок ряду факторів: відсутності сміття, у тому числі візуального і 

шумового, дотримання стилів і гармонійного оформлення оточуючих елементів, 

озеленення, збереження людського масштабу. Але за рахунок того, що міський простір є 

спільним, а зовнішній вигляд об’єктів незалежно від форм власності розповсюджується 

далеко за їхні межі, без належного контролю і регулювання навколишнє візуальне 

середовище може надмірно експлуатуватися, занепадати, ставати непривабливим для 

перебування. Зокрема, найбільше це проявляється під час надмірної комерціалізації 

середовища – розповсюдження  інформації комерційного характеру, боротьби за увагу 

користувачів міського простору. У свою чергу, це негативно впливає на візуальні якості 

простору: він втрачає свою унікальність, його особливості й інша корисна інформація 

губляться серед масивності, гучності, нав’язливості, занадто яскравих фарб. 

Полтава є містом перехідної економіки і ряд економічних процесів знаходяться на 

відповідному перехідному етапі. Відтак так звані «слабкі» галузі економіки, що прямо чи 

опосередковано базуються на ренті землі або оточуючого міського середовища є 

недостатньо впорядкованими і це відображається на зовнішньому вигляді міста. Містяни 

мають зрозуміти, як саме візуальне засмічення впливає на оточуюче середовище, і чому 

одні місця і райони міста є привабливішими за інші. 

З іншої сторони, Полтава має репутацію «зеленого» міста, принаймні серед самих 

жителів. Останні також оцінюють дану якість як одну із головних переваг і особливостей 

Полтави, тому розумно буде берегти і розширювати зелені зони міста. 

 

3.1 Розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької 
діяльності, літніх майданчиків, стихійна торгівля в місті 

3.1.1 Формальна частина дослідження 

На національному рівні розміщення тимчасових споруд регулюється Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №244 від 21 жовтня 

2011 року. 

На місцевому рівні розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території міста Полтави відбувається у порядку, встановленому 

Положенням про розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (Додаток 311), затвердженого рішенням двадцять другої 

сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 18.05.2012, відповідно до 

Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території міста Полтави 

(Додаток 312), затвердженого рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради 

№192 від 04.12.2013. 
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З точки зору естетичних вимог у даному положенні є лише один пункт, що не містить 

чітких вимог і стандартів: 

ТС повинні гармонійно вписуватися в навколишнє середовище, відповідати необхідним 

естетичним, санітарним вимогам та повинні бути виконані з застосуванням сучасних 

матеріалів. 

Більша частина документу присвячена саме регламентації повної процедури по 

розміщенню тимчасової споруди. 

Комплексна схема окреслює чіткі зони розміщення тимчасових споруд, відповідно яким 

регламентується можливість розміщення нових споруд, а також подальше розміщення 

існуючих. Зокрема, існує Зона А, яка має на меті зупинити нове розміщення тимчасових 

споруд в своїх межах. 

Також розміщення тимчасових споруд певною мірою регулюється Правилами 

благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в місті Полтава (Додаток 313), 

затвердженими рішенням п’ятнадцятої сесії міської ради п’ятого скликання від 

05.06.2007*. 

* – зараз серед документів до обговорення знаходиться нова редакція Правил, що може 

бути прийнята найближчим часом 

Зміст правил благоустрою дублює частину положення про розміщення тимчасових споруд 

про впровадження підприємницької діяльності. 

Всього рішеннями Полтавської міської ради видано 744 дозволи на розміщення або 

продовження розміщення тимчасових споруд (Додаток 314), термін дії яких чинний станом 

на листопад 2016 року. Серед яких: 

- в 2014 році видано 488 дозволів терміном на 5 років; 

- в 2015 році видано 115 дозволів терміном на 5 років; 

- в 2016 році видано 50 дозволів терміном на 5 років і 95 дозволів терміном на 1 рік. 

Абсолютна більшість дозволів видана саме на подальше встановлення, тобто на 

продовження дозволів. 

Відповідно виданим дозволам загальна площа землі, виділеної під тимчасові споруди для 

впровадження підприємницької діяльності становить 24 770 кв м. 

Згідно п.7.1. Положення підставою для розміщення тимчасової споруди є паспорт 

прив’язки. Станом на 19.10.2016 оформлено 645* паспортів прив’язки тимчасових споруд, 

число можна вважати наближеним до реальної кількості легально розміщених тимчасових 

споруд в місті. 

* – відповідний структурний підрозділ надав лише інформацію про кількість паспортів 

прив’язки без детального розгляду (тобто лише одне число), саме тому підрахунок 

вище проведений відповідно дозволів, враховуючи доступність цієї інформації  
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У бюджет міста відповідно надходять кошти від оренди землі відповідно до Порядку 

розрахунку ставок орендної плати за землю в місті Полтаві (Додаток 315), 

затвердженого рішенням п’ятдесятої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 

10.07.2015. 

 

Таблиця 3.1.1.1 Витяг із Порядку розрахунку ставок орендної плати за землю в місті 
Полтаві щодо ставок для тимчасових споруд і ринків 

Функціональне використання земельної ділянки 

Ставка орендної 

плати у відсотках від 

грошової оцінки землі 

Земельні ділянки, на яких розташовані тимчасові споруди 

комерційного призначення ( торгівельні кіоски, павільйони ) 
8 

Земельні ділянки, на яких розташовані тимчасові споруди по 

наданню платних послуг населенню (ремонт одягу, взуття, 

годинників, виготовлення ключів, шиномонтаж, тощо ) 

5 

Земельні ділянки, на яких розташовані підприємства торгівлі: 

ринки, магазини, аптеки, бізнес-центри 
4 

 

Базова вартість 1 кв. м землі становить 157,00 грн відповідно до рішення Про 

нормативну грошову оцінку земель міста Полтави (Додаток 316), затвердженого 

рішенням позачергової тридцять п’ятої сесії п’ятого скликання від (30.12.2008). 

Відповідно до вищевикладеної інформації орендна плата за 1 кв. м (при базовій вартості 

землі без обчислення з урахуванням цільового призначення та коефіцієнтів індексації) 

становить 12,56 грн за земельні ділянки, на яких розташовані тимчасові споруди 

комерційного призначення (торгівельні кіоски, павільйони), 7,85 грн за земельні ділянки, 

на яких розташовані тимчасові споруди по наданню платних послуг населенню 

(ремонт одягу, взуття, годинників, виготовлення ключів, шиномонтаж, тощо), 6,28 грн за 

земельні ділянки, на яких розташовані підприємства торгівлі: ринки, магазини, аптеки, 

бізнес-центри. 

При цьому за інформацією від комунального підприємства «Полтава-сервіс», який є 

основним оператором сформованих ринків у місті, у його тимчасовому користуванні 

налічується 14 комунальних ринків*, за які щорічно сплачується орендна плата за 

землю у розмірі 3260277,35 грн. 

* – інформація про самі ринки, їх розташування не була надана 
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3.1.2 Польова частина дослідження. Концентрація або недоречне розміщення тимчасових 

споруд, літніх майданчиків, вулична торгівля, 

На полтавських вулицях, особливо в центральній частині міста, встановлена значна 

кількість тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності. Це 

призводить до зниження якості міського середовища, зокрема з точки зору візуального 

сприйняття і використання землі. Зовнішній вигляд таких об’єктів негативно впливає на 

оточуюче середовище, зокрема в районах історичної забудови та представницьких 

районів міста. Вони займають значну частину пішохідного простору, що створює 

незручності у пересуванні пішоходів (особливо для маломобільних груп населення). 

 
Рис. 3.1.2.1 Тимчасові споруди, що створюють візуальні та фізичні перешкоди на 
перехресті вулиць Соборності та Коряка 

 

Основним стимулом для встановлення таких тимчасових споруд у першу чергу є мізерний 

розмір орендної плати, яку підприємець сплачує за оренду землі, порівняно із вартістю 

оренди площ приміщень у будівлях. Пряма економічна вигода від надходжень орендної 

плати за землю для міста, як уже зазначалося, є незначною. 
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Рис. 3.1.2.2 Скупчення тимчасових споруд на вулиці Європейській 

 

З іншого боку, доступність і відносна легкість встановлення тимчасових споруд є певним 

стимулом для старту підприємницької діяльності, але через ці ж самі причини можна 

стверджувати, що це є стимулом для розвитку саме «слабких» галузей економіки міста, 

які не здатні забезпечити стійке її функціонування. 
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Рис. 3.1.2.3 Стихійна торгівля на вулицях Полтави 

 

 
Рис. 3.1.2.4 Стихійна торгівля на вулицях Полтави 

 

В європейських країнах тимчасовими спорудами зазвичай є лише типологічно визначені 

об’єкти із впорядкованим зовнішнім виглядом, такі як кіоски для продажу газетної і 

журнальної продукції, квітів тощо. 
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Рис. 3.1.2.5* Європейський приклад розміщення тимчасових споруд: обидві споруди 
мають визначений дизайн і гармонійно вписуються в навколишнє середовище 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 
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Рис. 3.1.2.6* Європейський приклад розміщення тимчасової споруди для продажу 
друкованої продукції 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 

 

Основними місцями концентрації тимчасових споруд у місті є зупинки громадського 

транспорту, зокрема опитування людей на зупинках в центральній частині міста 

показали, що від цього найбільше страждають зупинки площа Зигіна (по обидві сторони), 

5-та школа, Сінна і Краєзнавчий музей. Разом з тим можна сказати, що одиничні 

тимчасові споруди невеликого розміру на зупинках за умови достатнього місця для 

пересування не створюють незручностей для пішоходів. 
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Рис. 3.1.2.7 Фото зупинки площа Зигіна 

 

По всьому місту спостерігається чимало порушень нормативної бази при розміщенні 

тимчасових споруд, зокрема Постанови КабМіну №198 Про затвердження правил 

ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування ними і охорони (у даному положенні відсутнє поняття «тимчасова 

споруда», натомість вживається формулювання «мала архітектурна форма для 

впровадження підприємницької діяльності», що, по суті, одне й те саме) 
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Рис. 3.1.2.8 Фото пішохідної частини по вулиці Сакко, яку практично повністю 
відібрали тимчасові споруди 

 

Ряд незручностей саме через стаціонарні та пересувні тимчасові споруди, а також 

стихійну торгівлю, створюють ринки: про центральний ринок уже було зазначено, 

особливої уваги потребує ринок на Мотелі, який неконтрольовано розрісся й забрав 

значні площі пішохідних частин вулиць, інших локальних ринків це також стосується 

меншій мірі. 
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Рис. 3.1.2.9 Пішохідна частина вздовж ринку на Мотелі 
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Рис. 3.1.2.10 Ринок на Мотелі 

 

 
Рис. 3.1.2.11 Околиці ринку на Мотелі 

 

Стихійна торгівля найчастіше розвивається навколо ринків. Проблемою, яка потребує 

особливої уваги, є стихійна торгівля на площі Слави, що біля Південного вокзалу. 

Проблема спричинена тим, що людям, які на тому місці впроваджують підприємницьку 

діяльність, зручно торгувати близько до транспортного вузла, але при цьому визначених і 

впорядкованих місць для торгівлі не передбачено. Як наслідок – антисанітарія, 

засміченість привокзальної площі, незручності для руху приватного і громадського 

транспорту, пішоходів, велосипедистів.   
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Рис. 3.1.2.12 Фото привокзальної Площі Слави, яка зустрічає гостей міста, стихійною 
торгівлею, тимчасовими спорудами, сміттям та масою зовнішньої реклами 

 

 
Рис. 3.1.2.13* Фото щоденного ранкового ринку на Площі Слави 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 

 

Окремого розгляду потребує Зона А відповідно Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд, зокрема пішохідна частина вулиці Соборності. Не зважаючи на те, 

що вимоги до Зони А є найжорсткішими: «в зоні А не допускається: нове розміщення 
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стаціонарних, пересувних тимчасових споруд». По факту після прийняття схеми в цій 

частині продовжують з’являтися нові тимчасові споруди. До того ж, відповідно до 

Настанови щодо проектування та розміщення об’єктів дизайну міського середовища і 

елементів благоустрою в межах зон охорони пам’яток архітектури і містобудування: «На 

вул.Жовтневій в межах її пішохідної частини від вул.Фрунзе до вул.Гоголя розміщення 

ТС дозволяється тільки на час проведення ярмаркових заходів на підставі розробленої і 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради схеми їх 

розміщення та зовнішнього вигляду». 

 
Рис. 3.1.2.14 Фото виходу з підземного переходу «Злато Місто» на пішохідну частину 
вул. Соборності 

 

Навіть після затвердження Комплексної схеми у зоні А продовжують з’являтися нові 

тимчасові споруди, (хоча юридичні норми витримані, бо, як зазначалося в підрозділі 

3.1.1, формально це «подальше розміщення тимчасових споруд»). Під час дослідження 

знайдені проекти нових рішень щодо встановлення нових споруд із порушень регламенту 

схеми, зокрема на перехресті Соборності і Гоголя. 
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Рис. 3.1.2.15 Фото тимчасової споруди по вул. Соборності, що була встановлена 
після затвердження Комплексної схеми розміщення ТСДВПД 

 

 
Рис. 3.1.2.16 Фото тимчасової споруди по вул. Соборності, що була встановлена 
після затвердження Комплексної схеми розміщення ТСДВПД 

 

Кожен рік в період щонайменше з серпня по вересень на пішохідній частині вулиці 

Соборності з’являється так званий «Шкільний ринок», що являє собою накопичення 

вуличних палаток, які торгують канцтоварами, шкільною формою, непродовольчими 

товарами широкого вжитку. Зовнішній вигляд цього ринку в контексті оточуючого 

середовища, а також доцільність його розміщення саме в цьому місці є дуже сумнівними. 
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Рис. 3.1.2.17 Фото фрагменту «Шкільного ринку» 

 

Окремим питанням є розміщення літніх майданчиків – обладнаних місць біля закладів 

громадського харчування для надання послуг поза приміщенням, переважно в теплий 

період року. Безумовно, це потрібний елемент міської інфраструктури, що забезпечує 

комфортні умови для клієнтів, а також збільшує прибуток закладів ресторанного 

обслуговування, що також посилює громадську функцію вулиць. Але вимоги до 

зовнішнього вигляду, габаритів таких майданчиків мають бути стандартизовані. Об’єкти не 

повинні закривати першого поверху будівель, більш прийнятними є відкриті майданчики, 

зонування має відбуватися за рахунок активних елементів дизайну, але за рахунок 

перекриттів, якщо використовується додаткове покриття для підлоги, то воно має бути 

максимально наближене до рівня пішохідної частини, якщо необхідне використання 

накриття (парасоль, маркізів), то його кольорова гама не має виділятися серед фасадів 

будівель й інших об’єктів інфраструктури. 



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

128 

 
Рис. 3.1.2.18 Приклади неврегульованого розміщення літніх майданчиків по вулиці 
Соборності 

 

У Полтаві проблема впорядкування розміщення і зовнішнього вигляду літних 

майданчиків найбільше стосується пішохідної частини вулиці Соборності – основного 

туристичного і прогулянкового маршруту,однієї із візитних карток міста. Із кожним роком у 

цій частині вулиці з’являється все більше масивних, відгороджених майданчиків, за якими 

губляться фасади будівель, а подекуди просто не залишається достатньо місця для 

комфортного, вільного пересування пішки. 
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Рис. 3.1.2.19 Фото-порівняння фрагменту пішохідної частини вулиці Соборності 
грудень 2011 року – листопад 2016 року 

 

Дана проблема стосується не лише вулиці Соборності, а й інших вулиць міста, на яких 

розташовані заклади ресторанного обслуговування, зокрема тих, де присутня історична 

забудова або обмежений пішохідний простір. 
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3.1.3 Висновки до розділу 

Тимчасові споруди займають міський простір, який є цінним ресурсом. Таке використання 

землі є спірним, тому що комфортне місто потребує повноцінних вільних просторів, які 

забезпечують безперешкодне пересування пішки, а також естетичну привабливість 

навколишнього середовища: в історичній частині міста, представницьких районах, парках і 

зелених зонах. Цей фактор посилюється незадовільним зовнішнім виглядом тимчасових 

споруд, а також відсутністю стандартизації і типологічних особливостей для таких споруд. 

Це саме стосується неконтрольованого розгортання стихійної торгівлі і цілих ринків і не 

завжди доречного розташування торгівельних містечок, які спотворюють місто і 

створюють інші проблеми, зокрема вільного пересування. 

Для тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, для літних майданчиків, 

засобів пересувної торгівлі немає чітких вимог стосовно зовнішнього вигляду. 

Для тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності існує альтернатива 

у вигляді активних перших поверхів. 

По факту в місті багато порушень розміщення тимчасових споруд. 

Прийнята Комплексна схема не в повній мірі регулює розміщення тимчасових споруд, по 

факту вони продовжують з’являтися. 

Дохід міста від здачі в оренду землі під тимчасові споруди занизький, а ціноутворення 

відбувається не на конкурентних засадах, а за визначеними ставками і базою. 

Інформація щодо розміщення тимчасових споруд у місті важкодоступна, відсутній 

відкритий картографічний реєстр із паспортизацією об’єктів для наочного контролю і 

регулювання ситуації з тимчасовими спорудами в місті. 

 

3.2 Розміщення зовнішньої реклами та вивісок в місті 

3.2.1 Розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Формальне дослідження 

На державному рівні питання розміщення зовнішньої реклами регулюється Законом 

України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067. 

На місцевому рівні розміщення зовнішньої реклами в місті Полтава регулюється рішенням 

Про порядок розміщення зовнішньої реклами, затвердженим на тринадцятій сесії 

Полтавської міської ради п’ятого скликання від 03.04.2007 зі змінами, внесеними рішенням 

тринадцятої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 31.01.2011 (Додаток 

321). 

Додаток 1 даного порядку є правилами, які регулюють відносини у галузі розміщення 

зовнішньої реклами між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчими 

органами Полтавської міської ради, спеціально уповноваженими територіальними 

органами у сфері захисту прав споживачів та спеціалізованими підприємствами з приводу 
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отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладення договорів про надання 

в користування місць для розміщення спеціальних конструкцій, встановлення спеціальних 

конструкцій на місцях, наданих в користування, та контролю за дотриманням цих Правил, 

а також інші відносини з приводу зовнішньої реклами. 

Відповідно до цих правил, ключовим органом, що регулює відносини, пов’язані із 

розміщенням в місті реклами є комунальне підприємство «Полтава-сервіс». Опис 

органу і його повноважень описані в 3 розділі 1 додатку Порядку про розміщення 

зовнішньої реклами. 

Рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради №256 від 29 липня 2010 року 

«Про призупинення надання дозволів на розміщення наземних рекламних засобів 

на території м. Полтави» з 30 липня 2010 року надання на території м. Полтава місць під 

розташування наземних рекламних засобів призупинено. В зв’язку з цим в 2012-2016 

роках дозволи на розміщення наземних рекламних засобів не надавалися. Нові дозволи 

не видаються, а лише подовжуються існуючі – за результатами рішень виконавчого 

комітету Полтавської міської ради терміном на 1 або 5 років. 

Станом на 01.05.2014 всього було 583 діючих дозволи на розміщення спеціальних 

рекламних конструкцій. Станом на 01.09.2016 – 597, з них 19 на місцях, що не належать 

до комунальної власності міста. 

Крім того, у 2015 році силами працівників КП «Полтава-сервіс» ПМР виявлено і 

демонтовано 110 самовільно встановлених конструкцій типу банерне полотно без 

дозвільної документації. 

Правила встановлення вивісок на фасадах будівель, оформлення вітрин публічних 

закладів на місцевому рівні регулюється Настановою щодо проектування та 

розміщення об’єктів дизайну міського середовища і елементів благоустрою в межах 

зон охорони пам’яток архітектури і містобудування (Додаток 214). Дана Настанова 

зокрема містить графічний розділ із роз’ясненнями і рекомендаціями стосовно 

встановлення і виготовлення вивісок. 
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Рис. 3.2.1.1 Колаж із візуальних додатків, що містяться у вищезазначеній Настанові 

 

3.2.2 Міський дохід від розміщення зовнішньої реклами 

Відповідно до розділу 9 додатку 1 Порядку розміщення зовнішньої реклами: 

«Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів 

здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі типового договору на 
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розрахунковий рахунок комунального підприємства «Полтава-сервіс» Полтавської міської 

ради. 

Плата за тимчасове користування місцями, на яких планується розташування рекламних 

засобів на період встановлення пріоритету на ці місця, справляється згідно з порядком, 

встановленим цим Порядком, на підставі типового договору з комунальним підприємством 

«Полтава-сервіс» Полтавської міської ради». 

Детально із формулою нарахування місячної плати за користування місцями, які 

перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої 

реклами для розташування спеціальних конструкцій можна ознайомитись в 5 додатку 

Порядку розміщення зовнішньої реклами. 

Оподаткування одержаних доходів від надання в тимчасове користування місць 

розташування рекламних засобів здійснюється згідно з чинним законодавством України. 

Кошти, які залишились після оподаткування, розподіляються таким чином: 

40% – до загального фонду місцевого бюджету Полтавської міської ради по коду 

класифікації доходів бюджету 24060300; 

60% – КП «Полтава-сервіс» Полтавської міської ради для реалізації програм органів 

місцевого самоврядування, цільового фінансування комунальної інфраструктури міста, 

розвитку комунального підприємства. 

Окремої уваги потребує один із звітів про періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта – рішення Про порядок розміщення зовнішньої реклами, 

затвердженим на тринадцятій сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 

03.04.2007 зі змінами, внесеними рішенням тринадцятої сесії Полтавської міської ради 

шостого скликання від 31.01.2011*. 

Таблиця 3.3.1.1 Порівняння кількісних показників виконання регуляторного акту за 
відповідні періоди у 2012 і 2013 роках 

Термін 
Надходження до бюджету, 
грн  

Кількість діючих дозволів 

01.07.2012-31.12.2012р. 766876 1130 

01.07.2013-31.12.2013р. 755683 575 

Відповідно даного акту, можна побачити, що зменшення кількості діючих дозволів 

майже вдвічі не вплинуло на об’єм надходжень до бюджету. 

* – детальна інформація про міські доходи від розміщення зовнішньої реклами не була 

надана 

 

3.2.3 Розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Польове дослідження 

Незважаючи на те, що у місті де-юре доволі чітко регулюється розміщення рекламних 

засобів, до того ж, з 2010 року діє мораторій, а встановлення вивісок й інших спеціальних 

рекламних конструкцій також регламентується і погоджується, принаймні в межах 
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особливих зон, по факту можна стверджувати, що вулиці центральної частини міста 

перенасичені рекламою. 

Різний ступінь перенасиченості центральної та історичної частини спостерігається 

практично всюди, зокрема: 

- перехрестя вулиць Соборності і Європейської; 

- перехрестя вулиць Соборності і Сінної; 

- перехрестя вулиць Європейської і Героїв Небесної сотні; 

- панорама перед колишньою площею Леніна; 

- центральний ринок та його околиці; 

- зупинки громадського транспорту; 

- місця на основних пішохідних шляхах основних вулиць, зокрема вулиці Соборності. 

 
Рис. 3.2.3.1 Фото-порівняння вулиці Європейської поблизу перехрестя з вулицею 
Соборності з виділенням жовтим кольором рівня візуальної засміченості 
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Рис. 3.2.3.2 Фото-порівняння перехрестя вулиць Соборності і Сінної з виділенням 
жовтим кольором рівня візуальної засміченості 
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Рис. 3.2.3.3 Фото-порівняння фрагменту вулиці Небесної Сотні з виділенням жовтим 
кольором рівня візуальної засміченості 

 

 
Рис. 3.2.3.4 Фото-порівняння фрагменту вулиці Шевченка в районі центрального 
ринку з виділенням жовтим кольором рівня візуальної засміченості 

 

 
Рис. 3.2.3.5 Фото-порівняння фрагменту вулиці Шевченка в районі центрального 
ринку з виділенням жовтим кольором рівня візуальної засміченості 

 

 
Рис. 3.2.3.6 Фото-порівняння зупинки громадського транспорту площа ЗИгіна з 
виділенням жовтим кольором рівня візуальної засміченості 
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Рис. 3.2.3.7 Фото-порівняння фрагменту по вулиці Соборності з виділенням жовтим 
кольором рівня візуальної засміченості 
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Рис. 3.2.3.8 Фото-порівняння фрагменту фасаду ЦУМа з виділенням жовтим 
кольором рівня візуальної засміченості 

 

У місті був випадок, коли конструкцією сіті-лайта, який відірвало від землі стихією, вбило 

людину – у результаті виявилося, що дозвіл закінчився, він уже довгий час нікому не 

належав і його уже давно повинні були прибрати. 
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Рис. 3.2.3.9 Фото-приклади сітілайтів на пішохідній частині в центральній частині 
міста 

 

 
Рис. 3.2.3.10 Фото-приклади аварійного стану сіті-лайтів в центрі міста 

 

3.2.4 Відсутність єдиних стандартів оформлення елементів міського середовища, 

оформлення вивісок, вітрин, фасадів комерційних закладів 

Майже кожен комерційний заклад на вулицях міста намагається виділитися серед інших 

за допомогою зовнішнього оформлення, в результаті чого страждає загальний вигляд 

вулиці й оточуючого міського середовища. Часто і повсюдно порушуються навіть ті 

малочисельні рекомендації, що прописані у відповідній настанові. 

Розповсюдженими є наступні порушення: 

- перекриття фасадів історичних і естетично значимих будівель; 

- занадто яскраве оформлення; 

- занадто масивне оформлення;  

- недоцільне розміщення;  

- занадто масивне оформлення;  



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

140 

- хаотичне розміщення вивісок відносно один одного; 

- непрозорість вітрин;  

 
Рис. 3.2.4.1 Фото-приклад перекриття фасадів історичних і естетично значимих 
будівель, занадто масивного та яскравого оформлення. Будівля на перехресті 
вулиць Стрітенської і Небесної сотні 
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Рис. 3.2.4.2 Фото-приклад перекриття фасадів історичних і естетично значимих 
будівель. Будівля на перехресті вулиць Європейської і Пушкіна 

 

 
Рис. 3.2.4.3 Фото-приклад недоречного, занадто яскравого і масивного оформлення. 
Бічний фасад будівлі дворянського зібрання на Круглій площі 

 



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

142 

 
Рис. 3.2.4.4 Фото-приклад занадто масивного оформлення, перекриття вікон і вітрин 
рекламою. Бічний фасад будівлі ЦУМу 

 

 
Рис. 3.2.4.5 Фото-приклад хаотичного розміщення вивісок відносно один одного, 
перекриття фасадів, закриття вітрин. Фрагмент вулиці Небесної Сотні 
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Рис. 3.2.4.6 Фото-приклад хаотичного розміщення вивісок і оздоблення фасадів 
відносно один одного. Будівля на перехресті вулиць Європейської і Пушкіна 

 

 
Рис. 3.2.4.7 Фото-приклад хаотичного розміщення вивісок і оздоблення фасадів 
відносно один одного. Фрагмент вулиці Європейської 
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Рис. 3.2.4.8 Фото-приклад абсолютно всіх порушень, зазначених вище. Будівля в 
пішохідній зоні вулиці Соборності 

 

Нижче приклади вдалого й гармонійного оформлення вивісок, вітрин і фасадів. 

 
Рис. 3.2.4.9 Фото-приклад: заклад гармонійно виглядає в загальному фасаді будівлі. 
Будівля в пішохідній зоні вулиці Соборності 
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Рис. 3.2.4.10 Фото-приклад: лаконічно і зі смаком оформлена назва закладу, так само 
виділяється, але уже за рахунок естетичної привабливості. Будівля на перехресті 
вулиці Пилипа Орлика і Кричевського 

 

 
Рис. 3.2.4.11 Фото-приклад: лаконічне немасивне оздоблення будівлі в пішохідній 
зоні по вулиці Соборності 
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Рис. 3.2.4.12 Фото-приклад: прозорі вітрини дозволяють побачити, що відбувається 
всередині, демонструють відкритість закладу. Фрагмент єдиної відкритої вітрини 
ЦУМу 

 

3.2.5 Висновки до розділу 

Значною проблемою в місті з точки зору зовнішнього вигляду є так зване «візуальне 

сміття», тобто перенасичення інформацією комерційного характеру. Це призводить до 

того, що вивісками і рекламою губляться фасади будівель, а профілі вулиць стають 

нечіткими, зокрема, це стосується історичних і представницьких районів міста. Місця і 

райони, перенасичені рекламою, стають менш привабливими для перебування на вулиці, 

втрачають свою ідентичність. У той же час, це негативно впливає на людей, 

зосереджуючи їхню увагу на непотрібній інформації, а також розвиваючи надмірний 

конс’юмеризм (споживацтво). Через неконтрольовану кількість і зовнішній вигляд 

комерційної інформації губиться дійсно корисна і необхідна містянам і туристам 

інформація. 

Основні об’єктивні причини, що призвели до засилля реклами та візуального засмічення, – 

це недостатній рівень стандартизації для об’єктів розміщення комерційної інформації, в 

першу чергу вивісок, вказівників, вітрин, а також недостатнє регулювання насичення 

засобами для розміщення зовнішньої реклами, зокрема в історичній, центральній частині 

міста, у представницьких районах, таких як вокзали і привокзальні площі, туристичні 

вулиці. Ще однією об’єктивною причиною є недотримання існуючих рекомендацій по 

оформленню вивісок, фасадів будівель, вітрин громадських закладів і недостатній 

контроль. 

За емпіричними оцінками є й значні опосередковані суб’єктивні причини, серед них 

терпимість або байдужість значної частини містян до перенасичення рекламою, а також 

відсутність політичної волі до зміни ситуації. 
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Актуальна інформація щодо розміщення рекламних засобів важкодоступна, в окремих 

випадках недоступна зовсім. Відсутня відкрита база даних таких об’єктів із 

картографуванням для наочного представлення і зовнішнього контролю з боку 

громадськості. 

Ціноутворення на розміщення засобів зовнішньої реклами відбувається не на 

конкурентних засадах, а за визначеними ставками. Орган, що регулює відносини, 

пов’язані із розміщенням в місті реклами – комунальне підприємство «Полтава-сервіс» – є 

дуже закритим і непрозорим. 

 

3.3 Інші розповсюдженні проблеми з точки зору візуального сприйняття 
естетики міського середовища 

3.3.1 Відсутність дизайн-коду міста, неконтрольований благоустрій вулиць і фасадів 

будівель 

Як і всьому місту, так і окремим його районам, зонам, територіям бажано мати свої 

унікальні естетичні особливості, упізнавані елементи і стиль. У значній мірі ця задача 

лежить на історичному архітектурному середовищі, але сучасні елементи вуличного 

дизайну й оздоблення також повинні виконувати дані функції, а також гармонійно 

вписуватися в оточуюче середовище, ідентифікувати (але не імітувати) історичні 

особливості місцевості та привносити нові риси, характерні теперішньому періоду. 

У місті відсутні стандарти та рекомендації для оформлення інформативної графіки. 

Найяскравіше це виражено на прикладі різноманітності вуличних вказівників, яких лише 

в центральній частині міста можна знайти величезну кількість, оформлених із 

використанням різних кольорів, типів і стилів. 
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Рис. 3.3.1.1 Добірка вуличних вказівників з вулиць Полтави 

 

Інша інформація також розміщується та оформлюється за своїми власними довільними 

принципами, кольорами та стилями, навіть будучи розміщеною в одній умовній «зоні». 

Елементи оздоблення зазвичай не мають жодних ідентифікаційних особливостей і 

стандартів оформлення навіть відносно найближчого оточуючого середовища.  

Одним із позитивних прикладів у місті є оформлення і комплексний благоустрій зупинки 

Університет. 
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Рис. 3.3.1.2 Зупинка громадського транспорту Університет 

 

Різні елементи благоустрою виглядають гармонійно один з одним, а графічні елементи 

оформлені в одному стилі. 

Для порівняння, зупинка Сінна, що знаходиться на протилежній частині вулиці. 

 
Рис. 3.3.1.3 Зупинка громадського транспорту Сінна 
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Окремою проблемою є псування  історичних й естетично цінних будівлях самовільною 

реставрацією й оздобленням балконів, а також встановленням кондиціонерів 

(мають виводитися на внутрішні фасади будівель, якщо інше рішення неможливе). 

 

 
Рис. 3.3.1.4 Фото-приклад самовільного оздоблення балкону та розміщення 
кондиціонерів та історичній житловій будівлі в центральній частині міста 

 

3.3.2 Відсутність міської навігації й інформаційного ознакування 

Необхідною рисою комфортного міста є наявність міської навігації: вуличних навігаційних 

елементів, інформаційних вказівників і стендів. Вони допомагають краще орієнтуватися на 

урбанізованій місцевості, зокрема, гостям міста, а також швидше віднайти туристичні 

об’єкти і об’єкти інфраструктури громадського користування: громадські вбиральні, 

зупинки транспорту тощо. 

У Полтаві повноцінна міська навігація відсутня. Відсутні інформаційні навігаційні 

стенди, а також інші навігаційні елементи. Найгостріше відсутність якісної міської навігації 

й інформаційного ознакування відчувається на вокзалах міста, адже саме вони є 

«воротами у місто», через які проходить значна частина гостей і туристів. 
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Рис. 3.3.2.1* Прилади міської навігації в різних містах світу 

* – фото не належать автору дослідження і взято без дозволу 

 

Позитивним прикладом навігації у місті є проект, реалізований міською владою спільно з 

одним із мобільних операторів – туристичний маршрут із вказівниками по видатним 

місцям в центрі міста у вигляді позначок зі спеціальними QR-кодами, доступними для 

зчитування смартофонами. 
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Рис. 3.3.2.3 Туристичні QR-коди на тротуарах у Полтаві 

 

3.3.3 Хаотичне розклеювання вуличних оголошень. Інші засоби розповсюдження 

рекламної інформації 

Не найзначнішою, але розповсюдженою є проблема хаотичного розклеювання оголошень 

у місті. Із кожним роком кількість місць із недоречною концентрацією оголошень росте, як і 

кількість елементів, на яких вони можуть розміщуватися, і відповідно дане явище має 

ефект сніжного кому. Оголошення або сліди від них в недоречних місцях (практично 

всюди, окрім спеціально відведених для цього місць) створюють відчуття занедбаності і 

засмічення, знижують естетичну привабливість міста. 
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Рис. 3.3.3.1 Стихійне розклеювання вуличних оголошень спотворює вулицю, наче 
дерматологічне захворювання міста 

 

У місті абсолютно не контролюється робота так званих промоутерів – людей, які 

розповсюджують та розклеюють рекламну продукцію: проспекти, флайєри тощо. 

Поки нерозповсюдженими, але також небажаними є інші способи розповсюдження 

реклами, серед них мобільна реклама і реклама на асфальті. 
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Рис. 3.3.3.2 Фото-приклад мобільної реклами по вулиці міста 

 

 
Рис. 3.3.3.3 Фото-приклад реклами на асфальті 

 

3.3.4 Висновки до розділу 

Гармонійно і зі смаком оформлене середовище окрім того, що підвищує комфорт, 

спонукає до дотримання уже заданих принципів естетики: недоречно яскраві, великі, 

агресивні елементи починають дисонувати, з’являється ментальний бар’єр до засмічення 

території як фізичним, так і візуальним сміттям. 
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Відсутність у Полтаві дизайн-коду міста, стандартів оформлення окремих елементів 

дизайну і благоустрою – це мінус для іміджу міста. 

У Полтаві при значному ступені візуального засмічення інформацією комерційного 

характеру бракує засобів інформування й практично відсутня вулична навігація, що 

роблять міське середовище набагато комфортнішим за рахунок координації у просторі й 

інформування про найважливіші об’єкти міської інфраструктури. Це свідчить про 

експлуатацію візуального середовища і нерозуміння його важливості в контексті зручного 

міста.  

 

3.4 Рекреаційні зони й озеленення міста 

Зелені зони і насадження, а також їх типи і межі затверджені на місцевому рівні рішенням 

тридцять сьомої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 19.02.2009 «Про 

впорядкування території зелених зон та зелених насаджень» зі змінами, внесеними 

рішенням тридцять сьомої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 11.06.2009 

(Додаток 341). 

Серед місцевих документів, що контролюють благоустрій міста й основні його елементи є 

Правила благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в місті Полтава (Додаток 

313), затверджені рішенням п’ятнадцятої сесії міської ради п’ятого скликання від 

05.06.2007*. 

* – зараз серед документів до обговорення знаходиться нова редакція Правил, що може 

бути прийнята найближчим часом 

Відповідно до діючої Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою в Полтаві налічується 13 парків загальною площею 202 га, 30 скверів 

площею 17,7 га, 12 бульварів площею 13,2 га. Всього в місті 12 зелених зон (ліси, гаї, 

балки), площа яких становить – 470 га*. Також на території міста знаходяться 76 штучних 

водойм (ставків), загальною площею 84,7 га; 22 струмки довжиною 15 287 м, річки 

Ворскла, Тарапунька та Коломак. 

* – інформація із програми дещо суперечить тій, що  у прийнятому Переліку зелених 

зон і насаджень м. Полтави, що наведений нижче 

Відповідно до Переліку зелених зон і насаджень м. Полтави, що є додатком до рішення 

Про впорядкування території зелених зон та зелених насаджень всього в місті 

налічується: 

- 20 парків; 

- 30 скверів; 

- 12 бульварів; 

- 6 зелених зон. 
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Балансоутримувачем всіх, окрім 6 об’єктів є комунальне підприємство «Декоративні 

культури». Детальну інформацію по об’єктах можна знайти у Додатку 341. 

На неформальному рівні в місті можна виділити три величезні відносно рівновіддалені 

зелені зони, що мають значний потенціал: 

- Полтавський міський парк (також відомий як Дендропарк); 

- Прирічний парк (потенційно сюди можна віднести зелену зону району Рогізна), також 

відомий як набережна річки Ворскли; 

- комплекс Пушкарівської балки і Пушкарівського лісу (потенційно сюди можна віднести 

Гришкін ліс). 

 
Рис. 3.4.1 Фрагмент схеми зелених зон та зелених насаджень м. Полтави 

 



 
 Kozyrenko, 25.11.16, Version 1.00 
 
 
 
 

 
 

Виконавець: 

157 

Ці зони знаходяться у трьох різних районах міста. Вони в повній або частковій мірі є або 

можуть стати значними рекреаційними зеленими територіями і забезпечити доступ до 

відпочинку містян на відкритому повітрі і серед природи межах свого району без 

необхідності долати значні відстані. 

На сьогодні найбільш упорядкованою і доглянутою серед вищезгаданих зон є 

Полтавський міський парк. На його розвиток виділяються кошти з бюджету, так, у 2016 

році на реконструкцію парку буде витрачено 4,5 млн бюджетних коштів. 

Що стосується Прирічного парку (Набережної), то на даний момент у міської влади немає 

бачення стосовно цієї зеленої зони як окремої повноцінної рекреаційної ділянки, що 

потребує масштабного благоустрою. Нещодавно було відхилено рішення про створення 

тимчасової комісії з питань впорядкування цієї зони. 

Найгірша ситуація спостерігається із Пушкарівським лісом та прилеглою балкою: не так 

давно затверджений детальний план території нового 57-го мікрорайону може дуже 

сильно нашкодити даній зоні. По-перше, багатоповерхова і садибна забудова, 

передбачена планом, зменшує реальну площу зони, загрожує загальній оглядовості і 

сприйняттю «серед природи», по-друге, за планом поміж двома ставками має пройти 

вулиця із дорогою магістрального значення. 

 

При цьому, розвиток двох останніх рекреаційних зон закладений і в Генеральному плані 

міста Полтави: 

«У зв’язку з цим (розвитком центру – ред.), поряд з реконструктивними заходами в 

історичній частині міста, пропонується розширення центру в наступних напрямках: 

… 

розвиток рекреаційних та зелених зон – Пушкарівської балки і правого берегу 

р. Ворскла». 

«Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і озеленення Пушкарівської 

балки на відрізку від Київського шосе з виходом до центральної частини міста в районі 

вул. Енгельса. 

Особлива увага в проекті приділена території між р. Ворскла і житловою забудовою. 

Пропонується забудова і розширення Прирічкового парку і гідропарку зі спортивним 

комплексом. 

Враховуючи значний природний ресурс р. Ворскла та її притоки Коломак, генеральним 

планом приділена значна увага розширенню рекреаційної діяльності в межах басейну 

р. Ворскли та включенню в межі міста потенційних територій, що придатні для 

рекреаційного освоєння в поймі р. Коломак». 

 

У ході дослідження було звернено увагу на те, що більшість об’єктів, що мають більш-

менш задовільний благоустрій (доглянуті насадження, комплекс лавочок, освітлення, 
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спеціально вимощені доріжки), розташовані в центральній частині міста або несуттєво 

віддалені від неї. Іншими словами, у спальних районах та на периферії міста 

спостерігається нестача таких об’єктів. Не враховуючи невеличких скверів, а також 

значних зелених зон, що не мають відповідного благоустрою, можна виділити лише 

наступних парків: 

- Парк воїнів-інтернаціоналістів, що в Алмазному мікрорайоні; 

- Парк навколо садиби Панаса Мирного, що в мікрорайоні Кобищани (він працює у тому ж 

режимі, що і музей-садиба). 

Навіть із урахуванням невеликих скверів і прогулянкових бульварів таких об’єктів на 

периферії не вистачає, що було відмічено жителями міста у відповідній групі під час 

проведення Громадського форуму. 

У ході опитувань місцевих жителів у нецентральних та віддалених районах було 

виявлено, що навіть значну частину об’єктів (зокрема, невеликих скверів) люди не 

сприймають як впорядковані і визначені та навіть не знають про їхнє «офіційне» 

існування. 

Майже всі об’єкти мають недоліки у благоустрої, що можна віднести до проблем із 

виділенням коштів на утримання таких суб’єктів. Основними і розповсюдженими 

недоліками є: 

- відсутність або поганий стан вечірнього освітлення; 

 - відсутність або поганий стан місць для сидіння,спокійного відпочинку; 

- поганий стан пішохідних зв’язків; 

- поганий стан газонів та інших насаджень; 

- відсутність супутньої інфраструктури (елементів благоустрою для дітей, для занять 

спортом тощо). 

Загальний рівень чистоти в середньому задовільний, в основному засмічення спричинено 

низькою культурою поведінки окремих відвідувачів, а не відсутністю прибирання. Серед 

обстежених об’єктів виключенням став комплексний благоустрій (офіційно він не 

вважається сквером) в мікрорайоні Червоний Шлях, де під час декількох відвідувань 

спостерігалась критична засміченість. 

Також у Полтаві затверджений Порядок видалення зелених насаджень (дерев, кущів, 

газонів і квітників) у новій редакції рішенням рішення позачергової двадцять п’ятої сесії 

Полтавської міської ради шостого скликання від 02.08.2012 зі змінами, внесеними 

рішенням тридцять шостої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 

05.12.2013 (Додаток 342). 

Комунальним підприємством «Декоративні культури» була надана інформація, що 

стосується їхньої діяльності, про видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев та 

кущів, а також висадження багаторічних рослин, по роках. 
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Таблиця 3.4.1.1 Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев та кущів, а також 
висадження багаторічних рослин по роках 

Рік Кількість видалених об’єктів Кількість посаджених об’єктів 

2012 1090 825 

2013 1080 1455 

2014 1005 1077 

2015 1020 444 

2016 (9 місяців) 1080 688 

Всього 5275 4489 

 

Як можна побачити із таблиці, сукупна кількість видалених дерев майже на п’яту частину 

перевищує кількість висаджених. До того ж, відсутні дані щодо кількості тих дерев та 

кущів, які повноцінно прижилися. 

Експерт в області ландшафтного дизайну (за освітою і профілем роботи) також відмітила, 

що спостерігає в місті висадження занадто молодих саджанців. Також нею й двома 

іншими експертами було відмічено, що Полтава насичена деревами, які швидко ростуть, 

але мають нетривалий період життя і не дуже підходять як для «міських» дерев, зокрема 

берези і тополі. 

При цьому стан на 2015 рік рівень забезпеченості Полтави значно нижче нормативного 

показника і нижче в середньому по Україні. 

Таблиця 3.4.1.2 Забезпеченість міст України зеленими насадженнями* 

 

Міста 

Фактична кількість зелених 

насаджень на чол., м2 

Нормативна величина зелених насаджень 

на 1 чол. (згідно з ДБН 360-92*), м2 

Київ 22,1 20 

Луганськ 22,1 22 

Донецьк 16,4 22 

Запоріжжя 15,4 22 

Суми 14,6 21 

Чернівці 14 20 

Ужгород 13,1 19 

Дніпропетровськ 13,04 22 

Кіровоград 10,5 22 

Чернігів 9,3 20 

Луцьк 9,2 20 

Харків 9,1 21 

Вінниця 8,9 21 

Херсон 8,7 22 

Черкаси 8,5 21 

Полтава 8,1 21 

Миколаїв 7,9 22 
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Житомир 7,5 20 

Одеса 7,5 22 

Рівне 6,88 20 

Хмельницький 6,86 20 

Тернопіль 6,1 20 

Івано-Франківськ 5,6 19 

Сімферополь 5,04 23 

Львів 4,3 21 

* – дані взяті з Автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук Бурак Олени Миколаївни № УДК 65.338.712.4 без дозволу автора 

 

3.4.1 Висновки до розділу 

Загальна озелененість міста  розглядається як одна із головних його переваг і 

мешканцями міста, і представниками міської влади. Містянами Полтава сприймається як 

дуже зелене місто, хоча середній показник порівняно з іншими містами країни не 

виділяється. За результатом дослідження виділені три основні проблеми. 

Поступове зменшення загальної кількості озеленення в місті, у тому числі не лише за 

рахунок освоєння нових земель, а й інтенсивно – недостатнього відновлення знесених 

дерев. 

Стратегічний розвиток значних за площею і значенням зелених зон є лише формальним, 

що відображається в регламентуючих документах. Головна набережна міста є абсолютно 

необлаштованою, існує ризик забудови навколишньої її частини, що прямо вплине на 

потенціал даної зони. Найгірша ситуація із Зони охоронюваного ландшафту Вознесенської 

церкви Покровського монастиря (район Пушкарівки) – зона може втратити значну частину 

потенціалу в результаті забудови за існуючим детальним планом території 

Недоглянутість, незадовільний стан благоустрою значної частини парків і зелених зон, 

зокрема на периферії міста, відсутні важливі елементи інфраструктури парків (лавки, 

освітлення, мощення доріжок, громадські туалети. 

 

3.5 SWOT-аналіз Розділу 3 «Вигляд міста» 

Сильні сторони 

Збережений історичний фон вулиць в 

центрі міста 

Значна озелененість міста (репутація 

зеленого міста серед самих жителів) 

Слабкі сторони 

Засилля в місті тимчасових споруд для 

ведення підприємницької діяльності, 

зокрема в районах історичної забудови і 

представницьких частинах міста 

Візуальне засмічення вулиць і фасадів 

будівель зовнішньою рекламою, 
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Задовільний стан і доглянутість зелених 

зон в центральній частині міста 

вивісками, інформацією комерційного 

характеру 

Недостатня стандартизація в благоустрої 

фасадів і вуличних елементів, хаотичне 

облаштування приватного благоустрою 

Порушення існуючих норм і регламентацій 

в сферах зовнішньої реклами і розміщення 

тимчасових споруд 

Незадовільний благоустрій зелених зон, 

зокрема на периферії 

Відсутність довгострокового бачення 

стосовно розвитку значних зелених зон 

Відсутність міської навігації 

Відсутність дизайн-коду міста, 

різноманіття у оформлені типових 

елементів 

Надмірна експлуатація візуального 

середовища, зокрема історичних і 

представницьких районів 

Міський дохід від просторової й естетичної 

експлуатації міського середовища, 

зокрема пішохідних і громадських 

просторів формується за базовими 

параметрами, а не на конкурентних 

засадах 

Присутність стихійної і несанкціонованої 

торгівлі на вулицях міста 

Поступове зменшення озеленення міста, у 

тому числі інтенсивне 

Можливості 

Послаблення впливу від слабких галузей 

економіки в країні, «кустарного 

господарства» і ренти землі 

Загрози 

Посилення впливу від слабких галузей 

економіки в країні, «кустарного 

господарства» і ренти землі 
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4 Мобільність і доступність 

Парадигма, за якою вулиця – це лише простір, щоб дістатися із точки А в точку Б – 

безнадійно застаріла. Пішохідний простір повинен сприйматися не лише як засіб для 

пересування і вільний простір, що можна зайняти, а і в якості простору, на якому протікає 

повноцінне життя міста. 

Правильно спроектовані вулиці, які враховують потреби всіх учасників руху, та пішохідні 

простори високої якості забезпечать повноцінні місця для комфортного перебування та 

відпочинку, а також необхідні умови для здорового способу життя жителів міста. 

Досвід останніх десятиріч міст розвинених країн світу по реорганізації вуличних просторів 

з належною увагою до пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту свідчить про 

те, що такі зміни стимулюють економіку, покращують екологічну ситуацію, підвищують 

загальну привабливість міст і районів. 

Полтава – місто, що досі розвивається за принципом автомобілецентричності. Зростаюча 

автомобілізація стимулює розширення доріг, збільшення площ для зберігання 

автомобілів. Відхід від парадигми, за якої приватний автомобіль стоїть на вершині 

піраміди відносно до інших учасників руху, зменшить навантаження на систему доріг в 

місті, що призведе до підвищення загального рівня мобільності жителів міста і значно 

зменшить рівень забрудненості повітря в місті. 

 

 
Рис. 4.0.1 Схема, яка показує теперішній пріоритет серед учасників вуличного руху в 
Полтаві 
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Рис. 4.0.2 «Здорова» схема пріоритету серед учасників вуличного руху 

 

Також в місті з точки зору проектування вуличних просторів недостатньо уваги 

приділяється маломобільним групам населення і людям з інвалідністю. Зручне місто може 

бути таким лише за умови доступності для найуразливіших верств населення. 

 

4.1 Пішохідний простір 

4.1.1 Актуальний стан і проблеми відновлення тротуарів. Бар’єрність середовища 

Проектування тротуарів, а також дизайн пішохідного простору регулюється на 

державному рівні, зокрема державними будівельними нормами. На місцевому рівні 

регулювання проявляється лише під час безпосередніх розробки і контролю проектів 

капітальних ремонтів і реконструкцій вулиць. 

Першочерговою проблемою в місті є незадовільний стан тротуарів, зокрема в спальних 

районах міста. Проблема стосується усіх частин і районів міста. 
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Рис. 4.1.1.1 Стан тротуару по вулиці Пушкіна, що унеможливлює пересування 
пішоходів в дощову погоду 

 

Зумовлено це низькою пріоритезацією пішохідних просторів: поточний і капітальний 

ремонт доріг передбачає відновлення в першу (або єдину) чергу дорожнього покриття для 

проїзду транспортних засобів, іншими словами в більшості випадків ремонтується лише 

дорога, але не тротуар. 
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Рис. 4.1.1.2 Фото-приклади щойновідремонтованих вулиць, де пішохідна частина 
залишилася без уваги 

 

Окрім загальної проблеми занедбаності тротуарів і пішохідної частини у місті 

розповсюджені наступні проблеми. 
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4.1.1.1 Ремонт і реконструкція вулиць 

Низький пріоритет пішохідної частини вулиці прямо відображається на якості ремонтів. 

Яскравим прикладом є щойно відремонтована вул. Петлюри, капітальний ремонт на якій 

був безпрецедентним за останні роки: повністю змінили покриття, як на дорозі, так і на 

тротуарі, встановили бордюри, зробили з’їзди, нанесли розмітку, встановили нові дорожні 

знаки. Але при цьому з’їзди обладнали незадовільно, злив линвової води відсутній або 

обладнаний з порушеннями , тепер на розі вулиць Петлюри і Пушкіна під час навіть 

невеликого дощу спостерігається ситуація, що на фото нижче. 

 
Рис. 4.1.1.3 Ігнорування проблем зливової каналізації при капремонті і реконструкції 
вулиць створюють серйозні проблеми для пересування пішоходів  в дощову погоду 
та прискорює руйнування дорожнього покриття (перехрестя вулиць Петлюри і 
Пушкіна) 
 

Раніше вода частково уходила за рахунок розбитої дорожньої інфраструктури, тепер їй 

просто нікуди діватися. А нижче результат капітального (не поточного) ремонту вулиці 

Героїв АТО, уже по факту ремонту нанесена розмітка в обрив залишків тротуару. 
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Рис. 4.1.1.4 Перехід в нікуди по вулиці Героїв АТО 
 

Дані приклади не поодинокі, а стосуються всього міста. Проблема дощових зливів 

відображають відсутність комплексного підходу при ремонті вулиць. Інші проблеми 

розглянуті нижче, у даному випадку робиться акцент саме на недостатній увазі при 

ремонті вулиць, яка приділяється пішохідному аспекти 

 

4.1.1.2 Асфальтування пішохідних просторів, відсутність стандартизації і принципів для 

покриття тротуарів, різкі перепади висот, шви на тротуарі 

У Полтаві досі під час відновлення тротуарного покриття найчастіше використовується 

асфальт. Дане рішення має альтернативи у вигляді безшовної плитки, яка за різними 

підрахунками може виходити дешевше, а також забезпечувати вищу якість покриття (за 

умови якості робіт і самої плитки). 
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Рис. 4.1.1.5* Фото-приклад зонування вулиці різними видами якісного мощення 
(Франція) 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 
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Рис. 4.1.1.6* Фото-приклад зонування вулиці різними видами якісного мощення 
(Німеччина) 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 

 

Ще однією перевагою плитки є те, що після зняття покриття (для заміни підземних мереж 

тощо), її значно легше і дешевше відновити. 

Питання стандартизації для покриття тротуарів відкрите. У місті, здебільшого біля 

приватних громадських закладів, пішохідна частина облаштовується плиткою, але часто 

таке облаштування проводиться із недотриманням необхідних технологій, що призводить 

до швидкої руйнації і стрімкого пониження якості простору. 
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Рис. 4.1.1.7 Мощення плитки із недотриманням необхідних технологій призвело до 
закономірних результатів 
 

4.1.1.3 Бар’єрність. Перепади висот. Пандуси і пандусні з’їзди невідповідної якості та 

стандартів 

Питання стандартизації, контролю якості і забезпечення принципів комфортного міста 

зачіпає проблематику безбар’єрності пішохідного простору. У першу чергу це стосується 

забезпечення максимально комфортного пересування на рельєфі та подолання перепадів 

висот. 

Практично будь-які різкі підйоми створюють незручності для маломобільних груп 

населення, особливо для людей на візку. Проїжджа частина і тротуар знаходяться на 

різних рівнях і відповідно вони потребують плавного сполучення. Останній рік в місті 

почали облаштовувати пандусні з’їзди на перехрестях, але принцип і технологія таких 

з’їздів потребує покращення, зараз вони мають занадто крутий ухил, вузьку ширину, а 

якість роботи низька. 
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Рис. 4.1.1.8 Фото-приклади нових з’їздів на тротуарах вулиць Полтави, які 
розташовані безсистемно, спотворюють вигляд пішохідної інфраструктури в місті, 
створюють додаткові бар’єри для людей з вадами зору та, часто, не відповідають 
нормативному ухилу, необхідному для вільного пересування по них людей на 
інвалідних візках 
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Рис. 4.1.1.9 Фото нових з’їздів на тротуарах вулиць Полтави, які розташовані 
безсистемно, спотворюють вигляд пішохідної інфраструктури в місті, створюють 
додаткові бар’єри для людей з вадами зору та, часто, не відповідають нормативному 
ухилу, необхідному для вільного пересування по них людей на інвалідних візках 
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Рис. 4.1.1.12* Приклад якісного похилого з’їзду на тротуарі із застосуванням 
тактильної плитки (м. Амстердам) 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 
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Рис. 4.1.1.13* Приклад завищеного до рівня тротуару пішохідного переходу, що 
робить пересування пішоходів безбар’єрним і, водночас, сповільнює рух 
автомобілів перед переходом (м. Париж) 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 

 

Особливо гостро стоїть питання доступності громадських. По місту повсюдно розташовані 

заклади, пандуси до яких збудовані неправильно: із невідповідними ухали, неправильно 

обладнанні, без поручнів. До багатьох громадських закладів пандуси відсутні в принципі. 
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Рис. 4.1.1.14 Фото пандусних з’їздів перед громадськими закладами у м. Полтаві, які 
не здатні виконувати свою пряму функцію через перевищення ухилу і неправильне 
облаштування 
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Рис. 4.1.1.15 Переважна більшість громадських закладів у м. Полтаві ігнорують умову 
доступності для маломобільних груп населення 
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Рис. 4.1.1.16 У місті є поодинокі позитивні приклади обладнання входів до 
громадських закладів кнопками виклику персоналу 
 

Інклюзія на вулиці також має проявлятися з урахуванням потреб найуразливіших груп 

населення, у тому числі людей із вадами слуху та зору. У місті цьому практично не 

приділяється уваги, майже повністю відсутня тактильна плитка на тротуарі, інші тактильні 

покажчики. Існуючі елементи не відповідають нормам, зокрема ДСТУ-Н В.2.2-31-2011. 
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Рис. 4.1.1.17 Фото-приклад задовільного облаштування пішохідного простору з 
урахуванням потреб людей з інвалідністю біля одного із відділень Ощадбанку, 
зробленого за ініціативи самого банку 

 

4.1.2 Небажані елементи на пішохідному просторі 

4.1.2.1 Розміщення тимчасових споруд, засобів для розміщення реклами, сезонних майданчиків, 

інших малих архітектурних форм за рахунок пішохідного простору 

У місті пішохідний простір часто сприймається не в якості окремої функціональної зони, а 

як вільний для розміщення додаткової інфраструктури простір. Так, пішохідні простори 

захоплюються тимчасовими спорудами, наземними засобами для розміщення реклами, 

відкритими сезонними майданчиками, надмірним винесенням вхідних груп (ґанків та 

сходів). При цьому часто це відбувається із порушеннями правил благоустрою, інших 

регламентуючих актів, зокрема Постанова КабМіну №198 Про затвердження правил 

ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування ними і охорони. 

Детально проблематика описана в розділі 3.1.2. 

4.1.2.2 Паркування на тротуарах 

За рахунок автомобілізації і законодавства, за яким дозволено використовувати частину 

тротуару для паркування, у місті йде процес відвойовування пішохідних площ. За 

відсутності чіткого (за допомогою фізичних елементів) або умовного (мощення, 

ознакування) зонування . 

Витяг с правил дорожнього руху: 

Стоянка забороняється на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та 

мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів 

залишається щонайменше 2 м 
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Рис. 4.1.2.1 У місті розповсюджена практика паркування автомобілів, яка ускладнює 
рух пішоходів та унеможливлює пересування маломобільних груп населення 

 

Пішохідні і автомобільні територій не завжди чітко розділені, особливо в місцях 

обмеженого простору, що дозволяє зловживати цим. А відсутність достатнього контролю 

ще більше ускладнює ситуацію. 
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Рис. 4.1.2.2 В окремих випадках, таке паркування відбувається беспосередньо на 
пішохідній частині вулиці 

 

Одним із способів розмежування простору для пішоходів і автомобілів є антипаркувальні 

стовпчики. 

 
Рис. 4.1.2.3* Фото-приклад застосування антипаркувальних стовпчиків (м. Париж) 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 

 

При цьому у місті діє Положення про паркування транспортних засобів у м. Полтаві, 

затверджене рішенням двадцять шостої сесії Полтавської міської ради шостого скликання 

від 18.09.2012 (Додаток 411). За цим положенням право на влаштування та 

обслуговування майданчиків для платного паркування транспортних засобів на 

спеціально визначених місцях надає спеціальний Конкурсний комітет на конкурсних 

засадах. Даним положенням прописаний механізм визначення плати за паркування. 

Детальної інформації про впорядковані місця для паркування виконавчий комітет міської 

ради не надав. Аналіз звітів про періодичне відстеження результативності регуляторного 

акта – рішення двадцять шостої сесії  Полтавської міської ради шостого скликання від 

18.09.2012 «Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у м. 

Полтава» дав змогу виявити, всього в місті функціонує 13 майданчиків для платного 
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паркування, а обсяги надходжень від збору за місця для паркування транспортних засобів 

до бюджету останній раз обмірювалися в 2012 році і становили 231,5 тис грн – в період 

коли майданчики обслуговував єдиний оператор – комунальне підприємство «Полтава-

сервіс». 

 

4.1.3 Проблеми інфраструктури і благоустрою 

4.1.3.1 Нестача елементів для сидіння в місцях транзитного руху 

У Полтаві лавочки та інші елементи для сидіння встановлюються лише в громадських 

місцях: на зупинках громадського транспорту, в парках, бульварах тощо. У місцях 

транзитного руху, тобто на тротуарах вулиць, елементи для сидіння відсутні як окремий 

тип благоустрою. Такі об’єкти не обов’язково мають бути у вигляді лавочок, це також 

можуть бути парапети, опори, облаштовані нерівності рельєфу тощо. 

 
Рис. 4.1.3.1* Фото-приклади різних елементів для сидіння на вулиці, в місцях 
транзитного руху 

* – фото не належать автору дослідження і взято без дозволу 

 

Маломобільні групи населення, люди, що відчувають труднощі під час пересування, 

повинні мати змогу зупинитися і перепочити. Такі елементи також збільшують громадську 

активність на вулиці. 
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Найяскравіше ця проблема проявляється у пішохідній частині вулиці Соборності, одного із 

основних пішохідних маршрутів міста, де практично повністю відсутні елементи для 

сидіння. 

 

4.1.3.2 Незадовільний стан міського освітлення 

Комфортне місто за замовчуванням передбачає гарне освітлення міського простору у 

темну пору доби. Це прямо відображається на безпеці жителів, а також естетичній 

привабливості територій міста. 

Проблема незадовільного рівня освітлення спостерігається в різних районах міста, 

зокрема на малих вулицях і провулках периферії. 

Основною проблемою міського освітлення в Полтаві з точки зору проектування є те, 

що досі в місті направлення і потужність вуличних ліхтарів зосереджені на проїжджу 

частину, а не на пішохідний простір. Відповідно до цієї проблеми проявляються й інші: 

невідповідність масштабу вулиці, освітлення пішохідних частин шосейними ліхтарями, 

неоптимальне розміщення опор на профілі вулиці. 

 

4.1.3.3 Проблема громадських вбиралень 

У місті, зокрема центральній його частині та на вулицях с насиченим пішохідним рухом не 

вистачає громадських вбиралень. Всього у комунальній власності, на балансі 

комунального підприємства «Декоративні культури» знаходяться 2 платні стаціонарні 

вбиральні, які розташовані на територіях Петровського парку та скверу на Соборному 

майдані. Ще одна приватна стаціонарна вбиральня знаходиться в підземному переході 

«Злато місто». Кожен із об’єктів є важкодоступним для маломобільних груп і практично 

недоступним для людей з інвалідністю через розташування планування і розташування 

нижче рівня землі. 
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Рис. 4.1.3.2* Фото-приклад розміщення громадської вбиральні в міському просторі 
(м. Париж) 

* – фото не належить автору дослідження і взято без дозволу 

 

Також Правилами благоустрою міста Полтави прописане обов’язкове забезпечення 

мобільними туалетами під час проведення масових заходів в місті. Але вимоги до самих 

об’єктів повністю відсутні. 

 

4.1.3.4 Відсутність інфраструктури для власників домашніх тварин 

У місті повністю відсутня інфраструктура і зонування для власників домашніх 

тварин, у тому числі спеціалізовані майданчики для вигулу собак. 

При чому в місті діє Програма регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин у 

м. Полтаві на 2012-2016 роки, затверджена рішенням двадцять другої сесії Полтавської 

міської ради шостого скликання від 18.05.2012*, заходами якої передбачено визначення 

місць для вигулу домашніх тварин. Вирішення цього питання покладено на управління з 

питань містобудування й архітектури, районні у м. Полтаві ради, міську санітарно-

епідеміологічну станцію – як повідомило управління житлово-комунального господарства 

Полтавського міськвиконкому. 

* - планується до затвердження програма на 2017-2021 роки 

Також на території, яка знаходиться у користуванні Полтавського КАТП-1628 за адресою 

вул. Нижньомлинська, 33 розміщений міський пункт перетримки домашніх та 

безпритульних тварин. 
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У місті планується затвердити нові Правила утримання домашніх тварин у місті Полтаві 

відповідно яких у Полтаві мають бути спеціалізовані майданчики для вигулу тварин. 

Через відсутність інфраструктури і зон для вигулу собак страждають не лише самі 

власники, а й інші жителі міста. Виникають конфлікти між власниками домашніх тварин, 

яким ніде гуляти зі своїми улюбленцями, й іншими сторонами – споживачами спільних 

пішохідних і громадських просторів, яким перші заважають. Хоча основною проблемою 

залишається низька культура значної частини власників домашніх тварин, які не 

прибирають екскременти за своїми улюбленцями, а також гуляють із ними у людних 

громадських місцях, зокрема у парках, поблизу дитячих майданчиків, на територіях 

спортивних і навчальних закладів. 

 

4.1.4 Проблеми інклюзивності на вулицях і громадських місцях 

Хоча проблеми інклюзивності і бар’єрності уже піднімались у даному розділі, за 

результатом консультацій і спілкування з експертом в області – співголови Полтавського 

фізкультурно-спортивного клубу інвалідів «ВІРА», заступника голови комітету доступності, 

інваліда на візку, вирішено дану категорію проблем (із конкретизацією, але без 

узагальнення) додатково виділити в окремий підрозділ. 

Експерт виділила наступні проблеми, що прямо або опосередковано стосуються теми. 

Відсутність похилих з’їздів та заїздів до громадських закладів (магазинів, аптек, банків, 

учбових та навчальних закладів, музеїв тощо). Зокрема наголошено на відсутності 

пандусу та підйомника у Школі мистецтв, що є бар’єром для навчання дітей з інвалідністю. 

Відсутність повсюдної практики пониження бордюрів. А при пониженні ширина 

похилої поверхні є незадовільною. 

Повна відсутність у житлових домах підйомників від вхідних дверей до ліфтів. А за 

відсутності ліфтів – підйомників до квартир. 

Малогабаритні ліфти з вузькими дверними прорізами. Зокрема в ліфт у дитячій 

поліклініці в мікрорайоні Сади 2, неможливо заїхати на інвалідному візку. 

Встановлення пандусів з порушенням будівельних норм, або без консультацій із 

безпосередніми користувачами, з людьми з інвалідністю, та зі спеціалістами з комітетів 

доступності. Це призводить до того, що встановленими об’єктами неможливо 

користуватися і вони повністю втрачають свої функцію і призначення. Відсутність 

задовільного контролю, а також примусу до перероблення ненормативних пандусів. 

Відсутність рівного дорожнього покриття на тротуарах (на інвалідних візках на такому 

покриті важко пересуватися, а також іншим маломобільним групам населення. Зокрема на 

дорозі до ортопедичного заводу тротуари на 100% не придатні до пересування на 

інвалідних візках. 

Відсутність знаків інвалідності та розмітки у вигляді жовтої смуги та тактильної 

плитки на зупинках міського транспорту. 
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Відсутність перед дверними прорізами та сходами попереджувальної рельєфної або 

контрастно пофарбованої смуги. 

Відсутність кнопки виклику персоналу для обслуговування людей з інвалідністю у 

медичних закладах, магазинах, аптеках, банках, бібліотеках, в яких не встановлено 

пандусів. 

Брак візуальної інформації для людей із вадами слуху на вулицях і в громадських 

закладах міста.  

Відсутність ряду елементів інформування у громадському транспорті для людей з 

особливими потребами: оголошення зупинок для людей з вадами зору, візуальних 

бігових стрічок для людей з вадами слуху.  

Відсутність інформування про графік руху громадського транспорту. 

Недостатня кількість низькополого громадського транспорту, зокрема для поїздок на 

залізничні вокзали та в мікрорайон Левада.   

Необхідність у спеціальному таксі: низькополому, з місцем для інвалідного візка та 

облаштоване пандусом. 

Недостатня кількість та неоптимальне розташування парковочних місць для 

автомобіля людини з інвалідністю та знаків «Місця стоянки для інвалідів» на зупинках 

громадського транспорту. 

 

4.1.5 Висновки до розділу 

Загальна автомобілецентричність міста прямо відображається на якості пішохідного 

простору. 

Сьогодні в місті не приділяється достатньо уваги плануванню вуличних просторів. До того 

ж, у місті практично не проводиться жодних урбаністичних аналізів, а рішення здебільшого 

приймаються на основі загальноприйнятих засад, які склалися історично. 

Сучасна законодавча і нормативна база нормативна дуже опосередковано враховує 

потреби пішоходів, а також принципи доступності і сталої мобільності для всіх учасників 

руху. 

Неузгодженість дій різних органів міського управління і контролю, структурних підрозділів 

призводить до неефективної роботи, нецільового використання коштів і збільшення 

витрат. 

У Полтаві відсутні універсальні стандарти якості проектування міського простору, 

елементів благоустрою, функціонального наповнення, а також ефективно діючі механізми 

контролю. Не враховуються інтереси всіх груп користувачів, особливо людей з 

обмеженими можливостями у пересуванні. 

Теперішні пішохідні простори, закладені минулими принципами планування міст, все 

більше звужують свої межі за рахунок різної інфраструктури й елементів, ефект від яких 
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можливий лише в короткостроковій перспективі. У довгостроковій теперішні рішення 

можуть мати негативні наслідки. 

 

4.2 Проектування вулиць, автотранспорт й інші учасники дорожнього руху, 
ДТП у місті 

4.2.1 Місце пішохода на вулицях міста 

4.2.1.1 Планування вулиць. Пішохідні вулиці 

Під час дослідження головним чином звернено увагу на те, що значенню пішохідних 

частин полтавських вулиць не приділяється належної уваги, натомість вся увага 

зосереджена на екстенсивному вирішенні проблеми стрімкого зростання автомобілізації.  

Це означає, що кількість магістральних вулиць зростатиме, як і їх ширина і пропускна 

здатність, щоб відповідати нормативному показнику. Відповідно до реалій існуючої 

забудови в результаті розширення буде відбуватися в першу чергу за рахунок пішохідних 

частин та озеленення. 

Наочним прикладом наслідків таких  планів є деякі бульвари міста. Полтава має ряд таких 

територій, що визначені як зелені та рекреаційні зони, але цю функцію не виконують через 

те, що служать транспортними магістралями. У перспективі це загрожує вулиці Соборності 

в межах Каштанової алеї, яка відповідно Генеральному плану має бути розширена, у 

результаті чого бульвар практично повністю втратить свої рекреаційні властивості, а один 

із основних пішохідних маршрутів стане набагато менш привабливим. 

Сучасний досвід багатьох міст розвинених країн демонструє тенденцію розширення площ 

пішохідних вулиць. Такі вулиці зокрема виконують громадські функції, підвищують 

комерційну і туристичну привабливість району, максимально активізують перші поверхи 

оточуючої забудови, найбільш доречні в межах історичної забудови, а також сприяють 

соціалізації простору. 

У Полтаві функціонує лише одна пішохідна зона по вулиці Соборності протяжністю 

всього 330 метрів. Дана пішохідна частина має потенціал для розширення, адже 

оточуюче середовище, прилеглі вулиці, головним чином сама вулиця Соборності, зокрема 

в східному напрямку має схожі типологічні ознаки і характеристики: пішохідні потоки та їх 

потенціал, оточуюча забудова, профіль вулиць. 

Основними положеннями Генерального плану міста передбачено розширення пішохідних 

зон в рамках розвитку центра міста: 

Проектними рішеннями передбачаються основні заходи щодо організації і 

функціонування загальноміського центра: 

- диференціація руху транспорту і пішоходів з виділенням зон вільних від транспорту; 

Але конкретних заходів дане положення не передбачає, як і основне креслення 

документу. 
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4.2.1.2 Планування перехресть, пішохідні переходи. Ознакування і розмітка 

Не зважаючи на те, що в Полтаві переважна більшість перехресть із насиченим 

пішохідним рухом позначені відповідними дорожніми знаками і розміткою або додатково 

регулюються світлофорами, частина з них організовані із недоліками або мають потенціал 

для перепланування з метою забезпечення більшого комфорту і рівня безпеки.  

 

Зокрема перепланування й удосконалення перехресть можливі за рахунок елементів 

активного дизайну: острівців безпеки, болардів, зміни рівня або звуження проїжджої 

частини в зоні перехрестя; а також додаткових ознакування і розмітки. Наочний ескізний 

приклад реорганізації одного із таких перехресть представлений нижче. 

 
Рис. 4.2.1.1 Схема перехрестя вулиць Європейської та Сінної з виділенням 
проблемних точок на даній ділянці 
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Рис. 4.2.1.2 Приклад ескізного проекту реорганізації перехрестя вулиць Європейської 
та Сінної 

 

Також розповсюдженою проблемою в місті є те, що поза перехрестями пішохідні переходи 

не завжди організовані там, де є насичений пішохідний рух – основною причиною є 

пріоритет руху транспортних засобів, що призводить до аварійно-небезпечних ситуацій. 

 
Рис. 4.2.1.3 Пішоходи переходять вулицю Грушевського поза пішохідним переходом 
у місці розташування одного з входів до ринку на Мотелі 
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Про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод у місті описано в розділі 4.2.2. 

 

4.2.1.3 Підземні переходи у місті 

Головною метою підземних переходів є звільнення проїжджих частин від пішоходів. Але 

вони також є значною перешкодою для багатьох груп населення у місті – як фізичним, так 

і психологічним бар’єром: сходинки потребують додаткових зусиль, а сам шлях перетину 

дороги або перехрестя займає більше часу. До того ж, підземні переходи в Полтаві 

абсолютно не пристосовані і недружні для маломобільних груп населення. 

 
Рис. 4.2.1.4 Фото входів до підземних переходів у Полтаві. Зовнішній вигляд і 
відсутність умови доступності провокують багатьох пішоходів переходити дорогу у 
невстановлених місцях 

 

У Полтаві всього налічується 8 підземних переходів: по два на великих магістральних 

вулицях – Маршала Бірюзова і Європейській, ще один по вулиці Сінній, три розташовані в 

центрі міста. 
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Рис. 4.2.1.5 Схема розташування підземних переходів у Полтаві. Синім кольором 
позначено 3 підземні переходи, що були побудовані останніми в центральній частині 
міста 
 

Про доцільність підземних переходів на навантажених магістральних вулицях поза 

центром міста важко говорити без глибинних досліджень, до того ж, вони збудовані 

порівняно давно – в період іншої містобудівної парадигми. 

Необхідність зведення підземних переходів у центрі міста є дуже сумнівною. Досі люди, 

незважаючи на ризик, фізичні бар’єри і порушення закону, часто ігнорують ці переходи. 

Найбільшою мірою це стосується переходу на перехресті вулиць Соборності і 

Європейської: це один з найголовніших пішохідних маршрутів в місті, у тому числі 

головний прогулянковий і туристичний маршрут. 

Так, за результатами польового підрахунку над переходом «Злато Місто», обходячи 

паркан, грубо порушуючи правила дорожнього руху, ризикуючи власним життям 

здоров’ям, в робочий день з 8 ранку до 8 вечора проходить близько тисячі людей 

(1046 за підрахунком конкретного дня). 
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Рис. 4.2.1.6 Люди масово перетинають дорогу над підземним переходом «Злато 
місто», порушуючи правила дорожнього руху 

 

4.2.2 Автомобілізація 

Відповідно до діючої програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою в Полтаві налічується 1010 вулиць, загальною площею 7541,5 тис.м2 та 

протяжністю 496 км, в т.ч.  78,3 км з твердим покриттям, 327,4 км з удосконаленим 

покриттям, 1,9 км бруківка, 88,4 км ґрунтове покриття. 

Генеральним планом планується постійне розширення вулично-дорожньої мережі як за 

допомогою прокладання нових вулиць, так і інтенсивно за рахунок пішохідних частин 

вулиць й озеленених зон (відповідно до вимог ДБНу В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги 

населених пунктів»). Нижче приведені основні пов’язані витяги з генерального плану: 

Основними напрямками розвитку вуличної мережі є: відведення транзитних 

транспортних потоків в обхід території міста; створення вуличної мережі в обхід 

центру міста; організація одностороннього руху транспорту; забезпечення умов для 

безпечного руху транспорту та пішоходів; створення системи позавуличних 

пішохідних переходів. 

… 

1. Будівництво магістралі загальноміського значення вул. Проектна №11, яка на 

перспективу буде виконувати функцію дублюючої магістралі Київського та 

Харківського шосе. 

2. Посилення магістрального ходу  вул.Зінківська - вул.Маршала Бірюзова - 

вул.Великотирнівська з будівництвом транспортних розв’язок в різних рівнях на 

перетинах вулиць загальноміського значення, а саме: вул. Зінківська з вулицями 

Проектна №3, Жовтнева; вул.Островського-Глібова з вул.маршала Бірюзова; вул. 

Великотирнівська з Київським шосе, Проектна №11; Реконструкція шляхопроводів 

через залізницю в створі вулиць Великотирнівська та Маршала Бірюзова; 
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3. Для відведення транзитного автотранспорту з центральної частини міста одним з 

найактуальніших питань в місті є створення дублюючих магістралей центральної 

зони. 

Генеральним планом також передбачена реконструкція магістральних вулиць 

загальноміського та районного значення з розширенням проїзних частин відповідно до 

перспективних транспортних потоків. Нижче наведений перелік основних 

магістральних вулиць, по яких намічено проведення реконструкції:  

Зінківська (ділянка від вул.Глібова на південь) - 6,8 км; С.Халтуріна – Половки – 7,3 км; 

Великотирнівська – 3,9 км; Південна-М.Вавілова -3,2 км; Жовтнева (на ділянці від кільця 

до вул.Артема) -1,1 км; Спартака-Лугова-Великорогізнянська – 5,9 км; Енгельса-

Чапаєва-Нижньомлинська – 4,4 км; Сакко – 3,8 км; К.Лібкнехта – 2,5 км; Артема – 1,3 км; 

Островського-Глібова -1,8 км; Сковороди  -1,5 км; Балакіна -1,5 км; Козака -0,7 км; 

Панянка -1,0 км; Красіна (уся),організація двостороннього руху на ділянці від 

Грушевського до вул.Фрунзе – 2,2 км; С.Ковалевської  – 1,0 км; Довженко – 1,8 км; 

Комсомольська – 0,8 км; 

4. Оганізація одностороннього руху в місті визначена по таких магістралях: 

вул.Пушкіна – вул.Шевченка; вул. Балакіна – вул.Сковороди, Майдан Незалежності; 

вул.Вороніна – вул.Тунельна; 

5. Реконструкція шляхопроводу по вул.Тунельна. 

6. Будівництво шляхопроводу через залізницю в створі вулиць Шведська Могила-

Спартака. 

7. Будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях на мережі магістральних 

вулиць - на розрахунковий строк 9од.; в комплексі з новими транспортними 

розв’язками у двох рівнях розміщуватимуться позавуличні пішохідні переходи в 

місцях концентрації пішохідного руху, детальне розміщення яких передбачено на 

подальших стадіях проектування. 

Загальна довжина мережі магістральних вулиць складатиме на розрахунковий строк 

241 км, з них: 

- загальноміського значення – 93,6 км, з них: будівництво 28,6 км; реконструкція 38,4 км; 

- районного значення – 147,4 км, з них будівництво 62,4 км; реконструкція 16,5 км. 

Щільність магістральної вуличної мережі досягне нормативного показника – 2,4 км/км2. 

 

Всього за даними 2012 року* в Полтаві відповідно реєстраціям транспортних засобів 

налічувалося майже 40000 автотранспортних засобів. 

Також за даними по всій країні та регіонам можна стверджувати, що кількість приватних 

транспортних засобів постійно зростає. Відповідно до даних 2012 року* і кількості 

реєстрацій, перереєстрації та зняття реєстрації були обраховані дані, що наведені нижче 

в таблиці. 
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* – контролюючий орган, Регіональний сервісний центр МВС у Полтавській області, 

пославшись на перехід на нову систему, пояснив неможливість надати актуальніші і 

більш точні дані, після 2016 обіцяв забезпечити доступ до більш актуальної інформації; 

теперішні дані надані станом на 11.09.2012 відповідно кількості транспортних засобів 

на обліку – число не точно відображає реальну кількість транспортних засобів, але 

наближене до реального, принцип обрахунку за кількістю транспортних засобів, 

поставлених і знятих з обліку, також не є точним, але, за словами представника 

Регіонального сервісного центру, наближений до реального і правильно демонструє 

тенденцію 

Таблиця 4.2.2.1 Кількість транспортних засобів за видами за 2012-2016 роки 

Рік Автобус Вантажний Легковий Мотоцикл Напівпричіп Причіп Всього 

2012 608 4261 30403 1401 600 2526 39799 

2013 630 4320 30625 1413 608 2530 40126 

2014 633 4382 30943 1426 605 2543 40532 

2015 650 4442 31237 1435 612 2553 40929 

2016 666 4635 32688 1451 631 2607 42678 

 

Дані за останні роки підтверджують тенденцію зростання кількості транспортних засобів, 

зокрема легкових автомобілів, кожен рік кількість приватних авто збільшується на 500-

1500 одиниць. 

 
Рис. 4.2.2.1 Тенденція зміни кількості транспортних засобів і лінійний прогноз 
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Можна стверджувати, що і надалі кількість транспортних засобів в місті буде зростати, що 

збільшить навантаження на існуючу вулично-дорожню мережу, а також призведе до 

збільшення площ використання землі для зберігання приватних авто. 

 

4.2.3 Статистика дорожньо-транспортних пригод у місті 

Управлінням Національної поліції у Полтавській області була надана статистична 

інформація стосовно дорожньо-транспортних пригод у Полтаві. Після обробки вона має 

наступний вигляд*. 

* – різниця між узагальненими цифрами між розподілами за видами і причинами 

закладена в даних від першоджерела 

Для більш наочного ознайомлення з таблицями можна користуватись Додатком 422. 

Таблиця 4.2.3.1 Кількість ДТП у місті за видами за 2011-2015 роки 

Види* 

ДТП 

Усього З постраждалими 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

Зіткнення 873 893 836 681 552 95 97 92 78 59 

Перекидання 4 4 5 4 2 0 2 1 3 0 

Наїзд на 
транспортний засіб, 
що стоїть 

210 297 314 277 251 7 1 1 7 2 

Наїзд на перешкоду 208 203 163 127 129 12 8 8 9 7 

Наїзд на пішохода 109 89 97 81 104 102 88 96 80 103 

Наїзд на 
велосипедиста 

12 15 4 15 10 8 12 3 13 9 

Наїзд на гужовий 
транспорт 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наїзд на тварин 8 9 1 3 3 0 0 0 0 0 

Падіння пасажира 10 3 4 1 5 10 3 4 1 5 

Падіння вантажів 12 11 8 1 10 1 0 0 0 0 

ЗАГАЛОМ 1446 1524 1432 1190 1066 235 211 205 191 185 

* Довідка: 
1. Зіткнення - коли транспортний засіб, що рухається, зіткнувся з іншим рухомим 
транспортним засобом. 
2. Перекидання - коли внаслідок втрати стійкості, транспортний засіб перекинувся. До цього 
виду не відноситься перекидання викликані зіткненням механічних транспортних засобів або їх 
наїздом на нерухомі предмети. 
3. Наїзд на перешкоду - механічний транспортний засіб наїхав або вдарився об нерухомий 
об'єкт (опора мосту, стовп, дерево та ін.) 
4. Наїзд на пішохода - механічний транспортний засіб наїхав на людину, або людина сама 
наштовхнулась на транспортний засіб, одержавши травму. 
5. Наїзд на велосипедиста - механічний транспортний засіб наїхав на людину, що пересувалась 
на велосипеді, або коли велосипедист наїхав на транспортний засіб, одержавши травму. 
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6. Наїзд на транспортний засіб який стоїть, коли механічний транспортний засіб наїхав або 
вдарився в нерухомий транспортний засіб. 
7. Наїзд на гужовий транспорт - механічний транспортний засіб наїхав на запряжену в'ючну 
або верхову тварину, візок. 
8. Наїзд на тварин - механічний транспортний засіб наїхав на диких або домашніх тварин, за 
винятком п.7. 
9. Падіння пасажира - пасажир впав з рухомого транспортною засобу. До цього виду не 
відносяться падіння внаслідок зіткнення, перевертання чи наїзду на нерухомий об'єкт 
механічного транспортного засобу. 
10. Падіння вантажів – вантаж випав з кузова рухомого транспортного засобу. 

 

Більше половини усіх ДТП у місті – це зіткнення транспортних засобів. 

Ще третина це наїзд на статичні перешкоди, у тому числі стоячі транспортні засоби. 

За участю пішоходів у місті відбувається 6-10% аварій, при цьому майже у 100% у 

постраждалі. 

Таблиця 4.2.3.2 Кількість ДТП у місті за причинами за 2011-2015 роки 

Причини 

ДТП 

Усього З постраждалими 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

Керування 
транспортним 
засобом у 
нетверезому стані 

60 60 47 68 62 11 14 11 20 16 

Перевищення 
встановленої 
швидкості 

1 0 1 2 3 1 0 1 2 2 

Перевищення 
безпечної швидкості 

178 96 99 113 94 48 13 21 27 23 

Невиконання вимог 
сигналів регулювання 

12 18 5 4 11 5 4 0 0 1 

Порушення правил 
перевезення 
пасажирів 

1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 

Порушення правил 
маневрування 

586 852 850 620 460 60 69 59 59 48 

Порушення правил 
проїзду пішохідних 
переходів 

25 31 30 27 21 24 31 29 27 21 

Порушення правил 
проїзду зупинок 
громадського 
транспорту 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Порушення правил 
користування 
освітлювальними 
приладами 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Порушення правил 
надання 
безперешкодного 
проїзду 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Порушення правил 
зупинки і стоянки 
транспортного засобу 

5 7 6 1 12 0 0 0 0 1 

Порушення правил 
проїзду залізничних 
переїздів 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Порушення правил 
перевезення вантажів 

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Порушення правил 
обгону 

11 6 4 7 4 0 1 0 1 1 

Виїзд на смугу 
зустрічного руху 

40 52 46 26 27 12 14 11 10 10 

Порушення правил 
проїзду перехресть 

199 204 189 165 116 45 45 48 40 29 

Управління 
несправним 
транспортним 
засобом 

1 0 2 1 3 0 0 0 1 0 

Недодержання 
дистанції 

227 251 242 184 136 17 16 22 11 9 

Перевтома, сон за 
кермом 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перехід у 
невстановленому 
місці 

33 20 31 18 28 31 20 31 17 28 

Пішоходи 
Невиконання вимог 
сигналів регулювання 

3 2 4 2 3 3 2 4 2 3 

Неочікуваний вихід на 
проїзну частину 

25 21 33 14 27 23 21 33 13 27 

Пішохід у нетверезому 
стані 

4 2 5 4 3 3 2 5 4 3 

Порушення техніки 
безпеки пасажиром 

8 3 3 0 4 6 0 2 0 3 

Порушення правил 
утримання автодоріг 
та вулиць 

10 1 8 3 0 0 0 1 0 0 

ЗАГАЛОМ 1432 1631 1608 1262 1017 290 252 279 234 227 

 

Протягом останніх п’яти років в місті щорічно трапляються від 1000 до 1500 дорожньо-

транспортних пригод. При чому, останні два роки спостерігається зменшення кількості 

ДТП. Серед об’єктивних причин представник патрульної поліції, відповідного 

контролюючого органа, називав підвищення штрафів у цей період, опосередковано це 

також може бути спричинено погіршенням економічної ситуації в країні – в результаті 

зменшилася загальна частота використання приватних авто. 
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Рис. 4.2.3.1 Кількість ДТП у місті за 2011-2015 роки 

 

Безперечним лідером серед причин ДТП є порушення правил маневрування: від третини 

до половини від усіх аварій. У кожному десятому з них є постраждалі. 

Друге і четверте місця прямо пов’язані із швидкісним режимом на дорогах – 

недодержання дистанції і перевищення безпечної швидкості відповідно. 

Також дуже розповсюдженою причиною є порушення правил проїзду перехресть, 

постраждалі є в 1/4 від усіх ДТП даного типу. 

Всього причин, які найбільше наближені до залежності від проектування і дизайну 

простору для учасників дорожнього руху, десь 20% від усіх ДТП у місті, при чому 

приблизно половина із них із постраждалими (у той час як всього ДТП із постраждалими 

становлять 20% від загальної кількості). До таких причин належать: порушення правил 

проїзду пішохідних переходів, порушення правил проїзду перехресть, перехід у 

невстановленому місці, неочікуваний вихід на проїзну частину, порушення правил 

утримання автодоріг і вулиць. 

Окремо варто виділити кількість ДТП спричинених керування транспортних засобі у 

нетверезому стані – в середньому біля 60 зафіксованих ДТП в рік, відсоток постраждалих 

при цьому доволі високий. 

 
Таблиця 4.2.3.3 Кількість загиблих у ДТП у місті за видами за 2011-2015 роки 

Види 

Загинуло 

2
0
1
1

 На 
100 
ДТП 2

0
1
2

 На 
100 
ДТП 2

0
1
3

 На 
100 
ДТП 2

0
1
4

 

На 100 
ДТП 2

0
1
5

 На 
100 
ДТП 

Зіткнення 0 0,00 2 0,22 4 0,48 1 0,15 1 0,18 

Перекидання 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Наїзд на 
транспортний 
засіб, що стоїть 

0 0,00 1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Наїзд на 
перешкоду 

0 0,00 0 0,00 2 1,23 1 0,79 2 1,55 

Наїзд на пішохода 7 6,42 7 7,87 11 11,34 12 14,81 10 9,62 

Наїзд на 
велосипедиста 

1 8,33 0 0,00 0 0,00 1 6,67 1 10,00 

Наїзд на гужовий 
транспорт 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Наїзд на тварин 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Падіння пасажира 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

Падіння вантажів 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ЗАГАЛОМ 8 0,55 11 0,72 17 1,19 16 1,34 14 1,31 

 

Таблиця 4.2.3.4 Кількість загиблих у ДТП у місті за причинами за 2011-2015 роки 

Причини 

Загинуло 

2
0
1
1

 На 
100 
ДТП 2

0
1
2

 На 
100 
ДТП 2

0
1
3

 На 
100 
ДТП 2

0
1
4

 На 
100 
ДТП 2

0
1
5

 На 
100 
ДТП 

Керування 
транспортним засобом 
у нетверезому стані 

1 1,7 1 1,7 1 2,1 2 2,9 0 0,0 

Перевищення 
встановленої 
швидкості 

0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 2 66,7 

Перевищення 
безпечної швидкості 

2 1,1 3 3,1 5 5,1 3 2,7 3 3,2 

Невиконання вимог 
сигналів регулювання 

0 0,0 1 5,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Порушення правил 
перевезення пасажирів 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Порушення правил 
маневрування 

2 0,3 2 0,2 3 0,4 4 0,6 2 0,4 

Порушення правил 
проїзду пішохідних 
переходів 

0 0,0 1 3,2 1 3,3 3 11,1 1 4,8 

Порушення правил 
проїзду зупинок 
громадського 
транспорту 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Порушення правил 
користування 
освітлювальними 
приладами 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Порушення правил 
надання 
безперешкодного 
проїзду 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Порушення правил 
зупинки і стоянки 
транспортного засобу 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Порушення правил 
проїзду залізничних 
переїздів 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Порушення правил 
перевезення вантажів 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Порушення правил 
обгону 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Виїзд на смугу 
зустрічного руху 

0 0,0 0 0,0 1 2,2 0 0,0 1 3,7 

Порушення правил 
проїзду перехресть 

0 0,0 1 0,5 2 1,1 1 0,6 1 0,9 

Управління 
несправним 
транспортним засобом 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Недодержання 
дистанції 

0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 

Перевтома, сон за 
кермом 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Перехід у 
невстановленому місці 

4 12,1 3 15,0 6 19,4 5 27,8 4 14,3 

Пішоходи Невиконання 
вимог сигналів 
регулювання 

0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 

Неочікуваний вихід на 
проїзну частину 

3 12,0 2 9,5 4 12,1 2 14,3 4 14,8 

Пішохід у нетверезому 
стані 

1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Порушення техніки 
безпеки пасажиром 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Порушення правил 
утримання автодоріг та 
вулиць 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ЗАГАЛОМ 13 0,9 14 0,9 26 1,6 20 1,6 18 1,8 

 

Кожен рік в місті в результаті ДТП гине до трьох десятків людей. 

Очікувано, найбільша кількість смертей спричинена саме наїздом на пішохода. 

Серед причин найбільше смертей в ДТП через перехід пішоходів у невстановленому 

місці, а також через неочікуваний вихід на проїзну частину – що також наближені до 

залежності від проектування просторів для учасників дорожнього руху. Ці ж самі причини 

мають найбільшу кількість смертей на 100 ДТП. 

Також передбачуваною є висока смертність на дорогах через перевищення безпечної 

швидкості. 
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Таблиця 4.2.3.5 Кількість травмованих у ДТП у місті за видами за 2011-2015 роки 

Види 

Травмовано 

2
0
1
1

 На 
100 
ДТП 2

0
1
2

 На 
100 
ДТП 2

0
1
3

 На 
100 
ДТП 2

0
1
4

 На 
100 
ДТП 2

0
1
5

 На 
100 
ДТП 

Зіткнення 145 16,6 167 18,7 130 15,6 120 17,6 98 17,8 

Перекидання 0 0,0 1 25,0 1 20,0 3 75,0 0 0,0 

Наїзд на 
транспортний 
засіб, що стоїть 

7 3,3 3 1,0 1 0,3 11 4,0 2 0,8 

Наїзд на 
перешкоду 

17 8,2 12 5,9 12 7,4 16 12,6 14 10,9 

Наїзд на 
пішохода 

101 92,7 88 98,9 95 97,9 75 92,6 101 97,1 

Наїзд на 
велосипедиста 

8 66,7 13 86,7 4 100,0 14 93,3 8 80,0 

Наїзд на гужовий 
транспорт 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Наїзд на тварин 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Падіння 
пасажира 

12 120,0 4 133,3 4 100,0 0 0,0 7 140,0 

Падіння вантажів 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ЗАГАЛОМ 291 20,1 288 18,9 247 17,2 239 20,1 230 21,6 

 

Таблиця 4.2.3.6 Кількість травмованих у ДТП у місті за причинами за 2011-2015 роки 

Причини 

Травмовано 

2
0
1
1

 На 
100 
ДТП 2

0
1
2

 На 
100 
ДТП 2

0
1
3

 На 
100 
ДТП 2

0
1
4

 На 
100 
ДТП 2

0
1
5

 На 
100 
ДТП 

Керування 
транспортним 
засобом у 
нетверезому стані 

13 118 20 143 17 155 28 140 28 175 

Перевищення 
встановленої 
швидкості 

1 100 0 0 1 100 3 150 3 150 

Перевищення 
безпечної швидкості 

58 121 15 115 23 110 38 141 37 161 

Невиконання вимог 
сигналів 
регулювання 

9 180 4 100 0 0 0 0 1 100 

Порушення правил 
перевезення 
пасажирів 

1 100 0 0 1 100 0 0 2 100 

Порушення правил 
маневрування 

90 150 98 142 79 134 74 125 65 135 
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Порушення правил 
проїзду пішохідних 
переходів 

25 104 33 106 30 103 27 100 23 110 

Порушення правил 
проїзду зупинок 
громадського 
транспорту 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Порушення правил 
користування 
освітлювальними 
приладами 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Порушення правил 
надання 
безперешкодного 
проїзду 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Порушення правил 
зупинки і стоянки 
транспортного 
засобу 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

Порушення правил 
проїзду залізничних 
переїздів 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Порушення правил 
перевезення 
вантажів 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Порушення правил 
обгону 

0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 

Виїзд на смугу 
зустрічного руху 

17 142 25 179 19 173 13 130 14 140 

Порушення правил 
проїзду перехресть 

61 136 92 204 64 133 73 183 42 145 

Управління 
несправним 
транспортним 
засобом 

0 0 0 0 0 0 5 500 0 0 

Недодержання 
дистанції 

19 112 18 113 30 136 15 136 17 189 

Перевтома, сон за 
кермом 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перехід у 
невстановленому 
місці 

28 90 17 85 27 87 15 88 26 93 

Пішоходи 
Невиконання вимог 
сигналів 
регулювання 

3 100 4 200 3 75 2 100 3 100 

Неочікуваний вихід 
на проїзну частину 

21 91 21 100 37 112 11 85 23 85 

Пішохід у 
нетверезому стані 

2 67 2 100 5 100 4 100 3 100 

Порушення техніки 
безпеки пасажиром 

6 100 0 0 2 100 0 0 6 200 
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Порушення правил 
утримання автодоріг 
та вулиць 

0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

ЗАГАЛОМ 354 122 350 139 339 122 309 132 295 130 

Відзначимо, що в середньому на кожне ДТП припадає 1,3 травмованих, що свідчить про 

те, що зазвичай страждають не лише винуватці аварії. Зокрема на кожне ДТП, яке 

спричинено керуванням в нетверезому стані, де в абсолютній більшості випадків єдиний 

винуватець аварії, страждає 1,5 особи. 

Найбільше постраждалих від порушень правил маневрування, порушень правил проїзду 

перехресть і пішохідних переходів, а також від перевищення безпечної швидкості. 

 

4.2.3.1 Місця концентрації ДТП 

За результатом дослідження були отримані дані по місцях концентрації ДТП за останні 

п’ять років*. 

 

Таблиця 4.2.3.7 Місця концентрації ДТП у місті за 2011-2015 роки* 

  2011 2012 2013 2014 2015 

1 пл. Зигіна пл. Зигіна пл. Зигіна пл. Зигіна пл. Зигіна 

2 Сінна - 

Пушкіна 

Сінна - 

Пушкіна 

Сінна - 

Пушкіна 

Сінна - 

Пушкіна 

Сінна - 

Пушкіна 

3 Європейська - 

Героїв 

Небесної 

Сотні 

Європейська - 

Героїв 

Небесної 

Сотні 

Європейська - 

Героїв 

Небесної 

Сотні 

Європейська - 

Героїв 

Небесної 

Сотні 

Європейська - 

Героїв 

Небесної 

Сотні 

4 Героїв АТО - 

Матвієнка 

Героїв АТО - 

Матвієнка 

Героїв АТО - 

Матвієнка 

Героїв АТО - 

Матвієнка 

Героїв АТО - 

Матвієнка 

5 Київське шосе 

- 23 Вересня 

Київське шосе 

- 23 Вересня 

Київське шосе 

- 23 Вересня 

Київське шосе 

- 23 Вересня   

6 Європейська - 

Кагамлика - 

Р.Кириченко 

Європейська - 

Кагамлика - 

Р.Кириченко 

Європейська - 

Кагамлика - 

Р.Кириченко 

    

7 Київське шосе 

- Харківське 

шосе 

Київське шосе 

- Харківське 

шосе 

      

8 М.Бірюзова - 

Ковпака 

М.Бірюзова - 

Ковпака 
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9 М.Бірюзова - 

Тєвєлєва 

М.Бірюзова - 

Тєвєлєва 

      

10 Соборності - 

Сінна 

        

11 Європейська - 
О.Вишні - 
П.Мстислава 

        

* – за словами представника патрульної поліції через те що відповідно реформи 

патрульна поліція не є прямим правонаступником автодорожньої інспекції, детальної 

статистики щодо місць концентрації ДТП в принципі не збереглося 

З таблиці помітно, що кількість місць концентрації за останні роки зменшилася, але 

значимих об’єктивних причин тому не знайдено. Жодне із вищеперелічених місць суттєвих 

змін в плані перепланування не зазнало за даний період. Як повідомив представник 

патрульної поліції це також пояснюється тим, що у цей період змінився підхід у 

визначення таких місць: до 2013 року під час підрахунку бралися до уваги всі ДТП, а з 

2013 – лише з постраждалими. 

Також з відкритих джерел відомо, що одним з найнебезпечніших місць з точки зору 

концентрації ДТП в 2016 році є перехрестя вулиць Шолома-Алейхема і Панянки.  

Був проведений польовий аналіз основних потенційний причин концентрації ДТП у вище 

перелічених місцях з 2013 року. 

 

Таблиця 4.2.3.8 Основні потенційні причини у місцях концентрації ДТП 

  

пл. 
Зигіна 

вул. 
Сінна - 

Пушкіна 

вул. 
Європейська 

- Героїв 
Небесної 

Сотні 

вул. 
Героїв 
АТО - 

Матвієнка 

вул. 
Київське 

шосе - 
23 

Вересня 

вул. 
Європейська 
- Кагамлика - 
Р.Кириченко 

Неоптимальна, 
недосконала, 
неочевидна 
організація руху 
організація руху, 
занадто 
складний 
дизайн 
перехресть 

+   +    +   

Недотримання 
фаз світлофорів, 
неоптимальна 
робота фаз 
світлофорів 

+ + +   + + 
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Перевищення 
допустимої 
швидкості, 
зависока 
допустима 
швидкість, 
дизайн під'їздів 
до перехресть 
не обмежує або 
провокує до 
перевищення 
швидкості 

  +   ? +   

Обмежена 
оглядовість       + +   

Недостатня 
увага дизайну 
пішохідної 
частини, 
організації руху 
з урахуванням 
руху пішоходів 

? ? ? + + ? 

 

4.2.4 Висновки до розділу 

Зростаючий рівень автомобілізації у місті призводить до відповідних наслідків – 

збільшення навантаження на дорожньо-транспортну мережу, а також збільшення площ 

для стоянок і зберігання приватних автомобілів. 

Автомобільний рух все більше понижує значення громадської функції вулиці. Генеральний 

план міста передбачає розширення проїжджих частин у тому числі екстенсивним шляхом, 

тобто за рахунок пішохідних просторів і озеленених смуг. 

Вулиці повинні мати чітке зонування пішохідних просторів і автомобільних потоків із 

забезпеченням інтересів обох сторін: вільного, безперешкодного руху, необхідної 

інфраструктури, у тому числі впорядкованих місць для паркування для автомобілів. 

Підземні переходи є перешкодою для людей, зокрема для маломобільних груп населення. 

Сучасний досвід багатьох Європейських міст показує, що існують способи  проектування 

перехресть, які мінімізують кількість ДТП на них за участю пішоходів. 

Ситуація із дорожньо-транспортними пригодами в місті кардинально не змінилася, 

незначне зменшення пояснюється опосередкованими причинами. Відповідно статистики 

по видах и причинах ДПТ зменшення кількості аварій можна досягти шляхом 

перепланування або реорганізації частини вуличного простору. Особливо це стосується 
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місць концентрацій ДТП та аварійно небезпечних ділянок, якими із року в рік є одні і ті ж 

самі місця. 

 

4.3 Велосипедизація і велосипедна інфраструктура 

У Полтаві затверджена Концепція розвитку велосипедної інфраструктури міста 

Полтави рішенням позачергової третьої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання 

від 29.03.2016 (Додаток 431). Даний документ здебільшого має декларативний характер і 

демонструє наміри міської влади цілеспрямовано розробляти велосипедну 

інфраструктуру в місті. Наступним кроком у розвитку велоінфраструктури в місті має стати 

прийняття міської цільової програми. В останній будуть прописані конкретні заходи по 

розвитку велоінфраструктури і популяризації велоруху в місті, а також передбачене 

фінансування. Але події розвиваються дуже повільно: програма планувалася до 

прийняття у 2016 році на 2017 і подальші роки – по факту станом на листопад 2016 можна 

стверджувати, що в цьому році програму не затвердять. 

В даній Концепції також пропонуються рекомендації стосовно різних об’єктів і елементів 

велоінфраструктури, зокрема Схема розміщення основних велосипедних шляхів. 
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Рис. 4.3.1.1. Рекомендована схема розміщення об’єктів велосипедної інфраструктури 
відповідно до вело концепції 

 

На даний момент в місті повністю відсутня комплексна інфраструктура. Існує лише одна 

велосмуга протяжністю 1,2 км по вул. Яківчанській. Також останні роки з’являються 

велопарковки біля громадських (в першу чергу приватних, у меншій мірі державних і 

комунальних) закладів, але, як відмічають самі користувачі, дуже часто ці елементи є 

незручними, відсутня стандартизація для таких об’єктів, рекомендації не донесені до 

ініціаторів встановлення парковок (наявні в затвердженій велоконцепції). 
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Станом на 2016 рік у Полтаві зафіксовано 78 велопарковок. Аналіз якості* 

велопаркувальних стійок наведена у таблиці. 

 

Таблиця 4.3.1.1. Розподіл встановлених до 2015 року велопаркувальних стійок у 
Полтаві за якістю  

Рік 
Загальна 

кількість 

Хорошої 

якості 

Середньої 

якості 

Низької 

якості Демонтовано 

шт % шт % шт % 

До 2013 30 13 44 10 33 7 23 0 

2013 9 1 11 2 22 5 56 1 

2014 16 10 63 0 0 4 25 2 

2015 26 9 35 4 15 14 54 2 

Всього 81 33 41 16 20 27 33 5 

* Велопарковки високої якості – велопарковки, які забезпечують стійкість велосипеду, 

дозволяють прикріпити переднє колесо і раму до конструкції. Велосипед не заважає 

пересуванню пішоходів і автомобілів.  

Велопарковки середньої якості – забезпечують стійкість велосипеду, але дозволяють 

закріпити лише один елемент велосипеда (колесо чи раму), або знаходяться на шляху 

пересування пішоходів або авто.  

Велопарковки низької якості не забезпечують стійкість велосипеда, мають 

конструкцію, яка може призвести до поломки окремих елементів велосипеду або не 

забезпечують надійного захисту велосипеда.  

 

Головним ініціатором розвитку велоруху в місту залишаються громадські об’єднання. 

Саме вони займаються популяризацією велоруху, влаштовуючи різні події і акції, а також 

виконують практичну роботу. Зокрема Концепція була створена у співпраці із 

громадськими активістами, у тому числі розроблені основні її положення і додатки.  

18 вересня 2015 року рішення Міськвиконкому №186 «Про участь м. Полтава у 

всесвітній кампанії Європейський тиждень мобільності» при Міські раді була 

створена Робоча група з питань розвитку велоінфраструктури, до складу якої наразі 

входять 9 членів (6 членів є представниками Полтавської міськради та виконкому, 3 – 

представники громадських організацій та ініціативних груп), хоча участь інших 

зацікавлених осіб та представників дотичних організацій/установ є відкритою. 

Дані щодо кількості велосипедистів у місті збиралися шляхом польових підрахунків 

силами громадськості. Згідно проведених підрахунків навесні та восени 2015 року за 2 

години спостережень на 16 перехрестях у місті було зафіксовано до 2000 
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велосипедистів у будній день і до 1500 – у вихідний. У середньому, за 1 годину через 

перехрестя у Полтаві проїжджає 52 велосипедисти.  

Серед велосипедистів абсолютна більшість (до 90% - чоловіки), щонайменше третина 

їздять тротуарами, а не по дорозі, відповідно до правил дорожнього руху, що пояснюється 

в першу чергу незадовільною якістю доріг і низькою культурою поводження на дорогах. 

Близько 3% користуються шоломами. 

За відсутності іншої статистичної інформації до аналізу також прикладаються теплові 

карти веломаршрутів на основі даних, зібраних від користувачів, за допомогою мобільного 

сервісу Strava Global Heatmap. Для порівняння взяті карти-схеми за 2014 і 2015 роки. 

 
Рис. 4.3.1.2 Теплова карта-схема веломаршрутів відповідно даним, зібраним 
сервісом Strava Global Heatmap. 2014 рік 

 

 
Рис. 4.3.1.3 Теплова карта-схема веломаршрутів відповідно даним, зібраним 
сервісом Strava Global Heatmap. 2015 рік 
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У жовтні 2014-го – січні 2015-го було проведено опитування, у якому взяли участь 260 

осіб. Серед опитаних більшість були велосипедистами (84% опитаних мали велосипед), 

93% опитаних вказали містом проживання Полтаву. 52% використовують велосипед 

більше 3-х разів на тиждень (29%  більше 6 разів на тиждень) 

Основні точки відправлення велосипедистів – густозаселені спальні райони (мікрорайони 

Алмазний, Левада, Поділ, Сади, Половки, Браїлки, Ін. зв’язку). Точки призначення – 

Центр, площа Зигіна, парк Перемоги, Півд.в-л, Дендропарк, приміські зелені зони та дачні 

села (с. Нижні Млини, с. Вакуленці, с. Вороніна, с. Дублянщина, Дендропарк). Найбільшою 

перепоною на шляху полтавських велосипедистів є погана якість доріг та тротуарів (75,3% 

позначили цю проблему як дуже важливу). 45% відзначають відсутність 

велоінфраструктури дуже важливою проблемою. 

Позитивним є поступово заміна липневих решіток на проїжджій частині з поздовжніх на 

поперечні, що зменшує імовірність попадання колеса велосипедиста у великі отвори на 

дорозі. Проте, не завжди під час ремонту враховується ця деталь вуличної 

інфраструктури. 

Найбільш складними для проїзду в нинішніх умовах відсутності велоінфраструктури для 

велосипедистів міста є перехрестя та зупинки громадського транспорту. Пересування 

обочинами подекуди є також затрудненим, адже заважають ями, нерівний асфальт, бруд 

та калюжі, що утворюються у вибоїнах). Це суттєво знижує привабливість пересування по 

дорогам, навіть за умови спокійнішого автотрафіку. 

 

4.3.1 Висновки до розділу 

Використання велосипеду в якості транспортного засобу має позитивний ефект на 

здоров’я та мобільність мешканців, а також на рівень чистоти повітря в місті й шумового 

забруднення, особливо в умовах зростаючої автомобілізації. 

Розвиток велоруху в Полтаві має значний потенціал. Цьому сприяють площа, масштаб 

міста, його переважно рівнинний рельєф, а також здебільшого достатньо широкі вулиці 

для перепланування. 

На даний момент процес побудови велоінфраструктури на початковому етапі і 

просувається дуже повільно. Пройдений лише етап формального підтвердження намірів 

влади міста розвивати велоінфраструктури. Спричинено це зокрема відсутністю 

політичної волі і слабким лобі інтересантів, тобто учасниками велоруху. 

Існуючі цільові програми розвитку вуличного простору не враховують інтересів 

велосипедистів, а проекти нових планів територій, капітальних ремонтів вулиць не 

передбачають велоінфраструктури. 

Сьогодні їздити велосипедом вулицями некомфортно, а іноді страшно й небезпечно. 

Велосипед досі не сприймається більшістю жителів як повноцінний транспорт у місті, а 
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має репутацію засобу для рекреації. Культура поводження на дорозі, знання і дотримання 

правил дорожнього руху велосипедистами на низькому рівні. 

 

4.4 SWOT-аналіз Розділу 4 «Мобільність і доступність» 

Сильні сторони 

Достатньо широкі вулиці, закладені 

минулими принципами містопланування, 

для перепланування 

У цілому сприятлива ситуація для 

автомобілістів в місті 

Початок актуалізації питання розвитку 

велоруху і велоінфраструктури в місті 

Слабкі сторони 

Низька пріоритезація пішохідних просторів 

порівняно із вулично-дорожньою мережею 

при ремонтах 

Недостатній рівень стандартів якості в 

облаштуванні пішохідних просторів, 

недостатній контроль реалізації 

відповідних заходів 

Бар’єрність пішохідного середовища 

Недостатня увага до маломобільних груп 

населення, критична відсутність уваги до 

людей з інвалідністю 

Надмірна експлуатація пішохідного 

простору небажаними елементами: 

приватними авто, тимчасовими 

спорудами, іншими малими 

архітектурними формами 

Нестача елементів благоустрою на 

пішохідному просторі 

Незадовільний стан міського освітлення, 

зокрема пріоритезація освітлення доріг, а 

не тротуарів 

Нестача громадських вбиралень, їхня 

недоступність для певних категорій 

населення 

Відсутність інфраструктури для власників 

домашніх тварин 

Нестача пішохідних зон в місті 

Проектування і перепроектування вулиць 

із недостатньою увагою до пішохода 

Постійне зростання кількості 

автотранспортних засобів 
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Незастосування сучасних принципів та 

елементів активного дизайну для 

покращення пішохідного простору 

Місцями морально застаріле національне 

законодавство 

Відсутність комплексної 

велоінфраструктури, досі низький 

пріоритет в контексті розвитку вулично-

транспортної мережі і стимулювання 

сталої мобільності 

Несформований прошарок велосипедистів 

як окремий клас, як результат: слабке лобі 

розвитку велоруху, утиск зі сторони інших 

учасників руху і низька культура поведінки 

на дорогах 

Можливості 

Недоступність приватного авто внаслідок 

державної політики здороження 

вуглеводневих ресурсів 

Загрози 

Підвищення доступності приватного 

автомобіля внаслідок державної політики 

(зниження мита тощо), здешевлення 

вуглеводневих ресурсів або доступності 

альтернативних видів палива 
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