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ВСТУП 

Кабінетом Міністрів України до 2020 р. визначено врахування 

пріоритету автомобільного транспорту як швидкого, мобільного, соціально 

значущого виду транспорту. Разом із тим, для утворення сприятливих умов 

інтеграції України до ЄС необхідним є вирішення інфраструктурних питань: 

системної організації споруд для зберігання автомобілів у цілому в містах із 

наданням їх архітектурі – доступності, багатофункціональності, економічності, 

енергоефективності, тощо. У першу чергу, це стосується найкрупніших міст, де 

проживає близько 45% всього міського населення держави і, в яких через 

зростання рівня автомобілізації (з 7 автомобілів на 1000 осіб у 1970 р., до 350 – 

у 2016 р.), недостатню кількість обладнаних машино-місць для зберігання 

легкових автомобілів, постійно виникають транспортні затори та екологічний 

дисбаланс державного значення [1, 2, 3]. 

Встановлено, що економічно вигідним за розміщенням найбільшої 

кількості машино-місць та вартістю будівництва на виділеній ділянці є зведення 

надземних, надземно-підземних багатоповерхових автостоянок, ніж 

одноповерхових, підземних або площинних. Натомість спорудження надземних 

механізованих багатоповерхових автостоянок на 25% дешевше рампових, проте 

їх щорічні експлуатаційні витрати на 30% є дорожчими. Перевагою рампових 

багатоповерхових автостоянок є низька вартість експлуатації і можливість 

зведення на ділянках зі складною геологією, а недоліком – велика площа 

території необхідна для прибудови рамп. У зв’язку з цим, у забудованих, 

історично складених районах, при малій площі відведених ділянок, 

пропонується будівництво екологічних, технологічних механізованих та 

автоматизованих багатоповерхових автостоянок. 

Організація окремо розміщених багатоповерхових автостоянок у 

центральних районах міст є складним містобудівним завданням. Зводити 

споруди даного типу на невеликих за площею ділянках можливо шляхом їх 

прибудовування, вбудовування, надбудовування, тощо до будівель іншого 

функціонального призначення, а також – за рахунок реконструкції та 

перепрофілювання нефункціонуючих, недобудованих промислових, 

громадських будівель із наданням їм нової функції зберігання автомобілів. 

Функціонування багатоповерхових автостоянок є економічно 

виправданим у поєднанні з додатковими функціями: торгівельно-розважальною, 

адміністративною, тощо. Тому доцільно при проектуванні зазначених споруд 

суміщати зберігання, автообслуговування автомобілів з адміністративно-

діловими, культурно-розважальними і т. п. функціями, направленими на 

створення сучасних, комфортних умов перебування та обслуговування усіх 

категорій населення, у тому числі із інвалідністю та маломобільних груп. 

Актуальність даної роботи підтверджена положеннями: Закону України 

«Про стимулювання розвитку регіонів», постановою КМ «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» та наказом 

Мінрегіону «Про створення Ради з питань будівництва паркінгів, гаражів та 

автостоянок» [4, 5, 6]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052850.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052850.html



