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Зв'язок міста і природи розглядається на теорії та практиці містобудування 

як основа розвитку будь-якого міста – від малого містечка до крупного 
мегаполісу. Дерево стало соціально значущим елементом людського 
поселення як схованка від спекотливого сонця чи дощу ще до того, як 
з’явилися міста. Передусім рослини давали людям плоди, виконуючи 
утилітарну функцію. Вивчаючи історію озеленення ми пересвідчилися, як 
людина йшла віл створення різних за уявленнями райських садів до моделі 
сучасного парку чи саду. Зелені насадження є за своєю участю у формуванні 
міського середовища полі функціональними, виконуючи, крім архітектурно-
планувальної і естетичної функцій, ще й санітарно-гігієнічну, інженерно-
захисту та рекреаційну. У зв’язку з цим зростає роль і значення генеральних 
планів міста, які мають відображати цілісність і єдність системи озеленення, 
відводити резервні прощі, аби не дати промисловій і житловій забудові, які 
постійно розростаються, зайняти території, передбачені під зелені 
насадження. Генплан має також стояти на стороні збереження і охорони 
існуючих насаджень. Беручи до уваги вимоги районного планування і 
генпланів міст щодо створення єдиного міського і заміського природного 
простору, важливого значення набувають приміські зелені зони з їх 
лісопарковими поясами, що знаходяться у контакті з міськими околицями. 

Згідно існуючих містобудівельних норм до 50% території міста 
відводиться під озеленення. Таке співвідношення озелененої і забудованої 
території може забезпечити необхідні санітарно-гігієнічні і архітектурно-
планувальні ефекти. Нашою метою є дослідження зелених коридорів 
м.Вінниці, задля покращення санітарно-гігієнічної, інженерно-захисної, 
рекреаційної, естетичної, архітектурно-планувальної функцій. Система 
озеленення повинна рівномірно розміщувати зелені насадження на території 
міста у вигляді смуг, поєднаних між собою, що непросто вирішити в умовах 
старої забудови. Незважаючи на те, що наше місто, порівняно з іншими, є 
достатньо озелененим, багато дерев вже давні і потребують оздоровлення .     

Проблема збереження зелених насаджень лежить виключно на людстві. 
Невпинна погоня за прибутками – основна причина того, що сьогодні  

вирубується більше, ніж поновлюється. При вивченні історії містобудування 
Вінниці за останніх 20 років, нашу увагу привернули значні зміни таких 
районів як Поділля, Свердловський масив та Царина. Якщо раніше вони були 
в значній мірі засаджені рослинами, то на сьогоднішній день ці території 
заповнені новими забудовами.  Знищення зелених насаджень веде до 
розповсюдження ерозії ґрунтів, погіршує клімат, водний басейн, повітря, 



погіршується акустичний режим міста, особливо в центрі та в районах що 
прилягають до залізничних магістралей. 

Отже, місто Вінниця потребує оновлення парків, упорядкування системи 
озеленення, поєднання зелених масивів за допомогою проектних рішень у 
вигляді скверів та бульварів. Необхідно створити зелені пішохідні зони, 
локально озеленити садочки та школи. 


