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ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ВИРАЗНОСТІ МОСТІВ

Анотація
Вступ. Туристична привабливість України є одним з факторів економічного розвитку. 

Враховуючи прагнення нашої держави до виходу на світовий рівень та розвитку туристичного 
потенціалу, існує необхідність удосконалення транспортної інфраструктури не тільки з точки зору 
якості та ефективності, а й з точки зору естетичності. 

Проблематика. Практично всі мости в Україні (а особливо – малі та середні) виглядають 
одноманітно, оскільки були побудовані в умовах обмеженого фінансування. Через це в українців 
вони асоціюються виключно з транспортними спорудами, призначеними для пропуску транспортних 
та пішохідних потоків та не потребують художньої виразності.

Мета та завдання роботи. Виконати аналіз існуючого вітчизняного та світового досвіду 
проєктування й будівництва мостів і шляхопроводів для виявлення способів досягнення 
їх естетичної привабливості з метою подальшого впровадження цих способів в українське 
мостобудування.

Матеріали та методи. Під час дослідження був проведений аналіз досвіду проєктування та 
будівництва споруд транспорту в Україні та світі. Використання порівняльно-описового методу 
дозволило виявити спільні тенденції у світовому мостобудуванні та проаналізувати можливості 
використання світового досвіду на теренах України.

Результати. Проведено аналітичний огляд мостів і шляхопроводів, побудованих в Україні 
та за кордоном. Виявлено способи досягнення їх художньої виразності. Надано пропозиції 
щодо удосконалення існуючих мостів і шляхопроводів України з метою надання їм естетичної 
привабливості. Визначено місця, у яких необхідно першочергово забезпечити позитивний 
художній образ споруд транспорту задля підвищення туристичного потенціалу України.

Висновки. Виконання рекомендацій ДБН В.2.3-22:2009 щодо необхідності проведення 
конкурсу перед проєктуванням мостів [1] є запорукою успіху в досягненні атрактивності споруд 
транспорту та підняття іміджу й туристичного потенціалу України. В умовах значної обмеженості 
фінансових можливостей нашої країни, необхідно в першу чергу зосередитись на найбільш 
видимих та відвідуваних мостах і шляхопроводах на дорогах загального користування державного 
значення. Проєктування художньо виразної конструкції мостів є завданням середньострокової та 
більш віддаленої перспективи. Проте, наразі, можна розпочати з удосконалення образу існуючих 
мостів, що вимагає мінімальних грошових затрат, порівняно з проєтуванням та будівництвом нових.

Ключові слова: архітектура, атрактивність, міст, образ, споруди транспорту, туризм, 
шляхопровід.

Вступ

За словами колишнього голови Укравтодору Олександра Кубракова, станом на 2020 рік, 
на автомобільних дорогах України налічувалося 16 155 мостів [2]. Практично всі вони віком від 
40 до 70 років та побудовані в умовах економії та пошуків способів здешевлення проєктування та 
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будівництва транспортних споруд. У зв’язку з цим, всі вони побудовані за обмеженою кількістю 
типових проєктів та позбавлені індивідуального підходу. 

Мости є значущими спорудами, які повинні ставати національною гордістю та привертати 
увагу як місцевих людей, так і туристів. Проте в Україні вони знаходяться десь «під дорогою», 
тому залишаються поза увагою. Споруди транспорту, особливо ті, які розташовані на або над 
міжнародними автошляхами, кожен день бачать тисячі людей, які користуються даними дорогами. 
Тому саме мости й шляхопроводи є тими спорудами, які можуть продемонструвати технічні та 
художні досягнення країни та спонукати людей, які проїжджають транзитом, повернутися в Україну 
як туристи. Все це приведе до підвищення іміджу України на світовій арені в царині туризму.

Питання художнього образу мостів досліджували різні науковці, зокрема: Д. Блоклі у 
питанні участі архітектора у проєктуванні мостів [3], Закора О. Л. у питанні художніх засобів 
засобів, які застосовуються в мостах залежно від оточуючого середовища [4]. Рекомендації щодо 
проведення конкурсу перед проєктуванням мостів надані в ДБН В.2.3-22:2009 [1].

Метою та завданням статті є розкрити можливості підвищення атракційності споруд 
транспорту та показати на конкретних прикладах шляхи застосування конкретних методів.

Виклад основного матеріалу

Мости займають видне місце як у природному, так і в штучному ландшафтах. Часто саме 
вони є найпомітнішими спорудами, домінантами ландшафту. І від того, наскільки мистецьки 
виконано споруду, залежить те, чи вона впливає позитивно чи негативно на природне оточуюче 
середовище і на людину. 

У даній статті мова піде про середні мости. Це мости довжиною від 25 м до 100 м з довжиною 
прогонів до 40 м. Таких мостів на автомобільних дорогах загального користування державного 
значення в Україні понад 40 %.

Практично всі мости в Україні побудовані в другій половині ХХ століття. Для цього часу 
були характерними пошуки способів здешевлення проєктування та будівництва транспортних 
споруд. У різні періоди було розроблено ряд типових проєктів, що унеможливило індивідуальний 
підхід до кожного моста. Через це переважна більшість мостів України позбавлені архітектурної 
виразності.

Серед типових проєктів прогонових будов у мостах на автомобільних дорогах України, 
найчастіше зустрічаються Вип. 56 та ВТП-16  (рис. 1, рис. 2).

а) Вип. 56;
б) ВТП-16.

Рисунок 1  — Типові проєкти прогонових будов (балки)
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а) Вип. 5-04-145;
б) ВТП-21.

Рисунок 2  — Типові проєкти прогонових будов (плити)

Вип. 56, Вип. 56Д та їх аналоги — збірні прогонові будови таврового перерізу з каркасною 
арматурою.

ВТП-16 — балки зі струнобетону двотаврового перерізу.
Вип. 5-04-145 — плити суцільного перерізу зі звичайного та попередньо напруженого 

залізобетону.
ВТП-21 — залізобетонні плити з поздовжніми пустотами циліндричної форми, армовані 

арматурою з термічним натягом.
Останнім часом в Україні набуло популярності використання попередньо напружених           

І-подібних балок об’єднаних монолітною плитою проїзної частини, для середніх прогонів, та             
П-подібних плит — для малих прогонів (рис. 3).

а) І-подібні балки;
б) П-подібні плити.

Рисунок 3 — Прогонові будови, які сьогодні використовуються при проєктуванні мостів в 
Україні

Велика частина мостів на автомобільних дорогах загального користування в Україні має 
збірні залізобетонні розрізні прогонові будови. Використання такого виду конструкцій суттєво 
обмежує свободу творчості при їх проєктуванні.

Значно більшої варіативності у вирішенні образу моста надає використання нерозрізних 
прогонових будов з монолітного залізобетону або з металу.

Вибір конструктивної схеми та особливості архітектури мостів залежать від характеру 
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перешкоди, яку перетинає міст. Для рівнинної місцевості краще підходить горизонтально 
орієнтована прогонова будова (балкова або рамна), а для гір, ярів, ущелин кращим варіантом буде 
аркова або підвісна конструкція. Використання типових проєктів прогонових будов не дозволяє 
широко вирішувати такі задачі.

У зв’язку з розвитком туристичного потенціалу України існує необхідність у покращенні 
не тільки якості, але й естетики інфраструктури. Дуже часто мости стають візитівками населених 
пунктів. У більшості міст України вони є недооціненими. При їх проєктуванні не використовувався 
той потенціал, який має споруда, яка перетинає водну перешкоду або автошлях чи залізницю.

Для середніх мостів у гірській місцевості найбільше підходить аркова конструкція. Арка 
допомагає перекрити широкі ущелини без використання проміжних опор та чудово вписується в 
схилистий ландшафт. Балки перемінної висоти, де зміна висоти відображається у верхньому поясі, 
чудово перегукуються з гірськими хребтами (рис. 4).

а) арковий міст (Швейцарія);
б) балки перемінної висоти (Швейцарія).

Рисунок 4 — Мости у гірській місцевості

В Україні також існують приклади гарного художнього рішення у проєктуванні образу 
мостів (рис. 5). Міст «Стрімка лань» у Кам’янці-Подільському має незвичайну витонченість 
обрисів, що можна порівняти зі стрибком лані. Така форма якісно вписується в рель’єф каньйону 
річки Смотрич. 

а) міст Стрімка Лань (Кам’янець-Подільський);
б) Мерефо-Херсонський міст (Дніпро).

Рисунок 5 — Мости України
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Мерефо-Херсонський міст, Дніпро є найдовшим залізобетонним мостом у Європі. 
Поєднання арок з їздою по верху та посередині суттєво збагачує композицію споруди, та розвиває 
її як вниз від проїзної частини, так і вверх. 

Окремо слід зупинитися на шляхопроводах, оскільки вони проглядаються як зверху, так і 
знизу. Кожен день їх бачать тисячі людей, які проїжджають під ними. Шляхопроводи дають повну 
творчу свободу у виборі художнього образу споруди. Це може бути як арка з їздою по верху, як 
шляхопровід у Штутґарті, Німеччина або арка з їздою посередині з підвішеним на вантах ригелем, 
на прикладі шляхопроводу у місті Хілсборо, США (рис. 6).

а) арка з їздою поверху (Штутґарт, Німеччина);
б) арка з їздою посередині (Хілсборо, США).

Рисунок 6 — Шляхопроводи 

Значно кращий ефект у сприйнятті архітектурного образу мостів досягається за рахунок 
забезпечення візуальної «легкості» конструкції. Використання попередньо напружених нерозрізних 
прогонових будов дозволяє зменшити їх висоту та збільшити відстані між опорами.

Застосування балок перемінної висоти у довгих прогонах дає змогу уникнути відчуття 
«провислості» балки (як би це було в балках з прямою нижньою гранню) та ще більше підсилити 
ефект «легкості» та надійності конструкції. У такому випадку міст набуває більш динамічний ритм 
у поділі прогонової будови як головного горизонтального елемента споруди, у зв’язку з додаванням 
кривизни нижньої грані в такт з вертикальними осями опор.

Інший спосіб досягнення візуальної «легкості» мостів та шляхопроводів – це зменшення 
кількості проміжних опор. Крім того, відсутність стійок опор на роздільній смузі доріг збільшує 
отвір моста. 

На рис. 7, а зображено арковий шляхопровід у Польщі через європейський маршрут Е30, 
який є одним з головних автомобільних шляхів Європи, тому даний шляхопровід є помітною 
транспортною спорудою, яку можуть побачити не лише поляки, а й іноземці, які проїжджають цією 
дорогою. Прогонова будова виконана у вигляді чотирьох сталевих арок (по дві з кожної сторони), 
до яких на вантах підвішено балку жорсткості з монолітного залізобетону.

Взагалі, підвісні або вантові мости справляють найпотужніший естетичний ефект, оскільки 
вони за рахунок висоти пілонів добре проглядаються здалека та домінують у ландшафті (рис. 7, б).

Очевидно, що будівництво нових мостів замість старих, потребує значних фінансових 
ресурсів, тому можливий варіант удосконалення зовнішнього вигляду існуючих споруд без 
зміни їх схеми та конструкції. На рисунку представлено пропозицію автора (Остапчука В.) щодо 
удосконалення існуючого моста в гірському районі Закарпатській області. До існуючої споруди 
пропонується додати облицювання опор з природного каменю, щоб вони органічного вписувалися 
в гірський ландшафт. Крім того, на окремих фундаментах, звести два пілони при в’їзді на міст, до 
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яких під’єднати декоративні ванти. Таким чином при в’їзді на міст утвориться монумантальний 
портал (рис. 8).

а) арка з їздою понизу;
б) вантовий шляхопровід.

Рисунок 7 — Шляхопроводи Польщі 

а) існуюча споруда;
б) пропозиція автора.

Рисунок 8 — Авторська пропозиція щодо удосконалення зовнішнього вигляду існуючого 
моста у гірському районі Закарпатської області 

Інший спосіб підвищити привабливість існуючих мостів полягає у вирішенні окремих 
деталей споруди. На даному слайді представлено пропозицію автора (Остапчука В.) щодо 
удосконалення існуючого моста в Одеській області. Пропонується влаштувати укріплення конусу 
з натурального каменю та поручневу огорожу за індивідуальним проєктом. Візерунки на огорожі 
та на укріпленні перегукуються, тому утворюється єдина композиція (рис. 9).

В умовах суттєвої обмеженості можливостей українського бюджету, будівництво всіх 
шляхопроводів за індивідуальними проєктами є дуже вартісною задачею. Тому в нашому випадку, 
буде доцільно визначити найвигідніші місця для проєктування естетично привабливих споруд. Для 
цього найкраще підходять автомобільні дороги міжнародного значення. Треба зосередитися на 
ділянках з найбільшим потоком автомобілів або пішоходів. Наприклад, це можуть бути розв’язки 
на перетині автомагістралі та окружної дороги міста або перетин з дорогою, яка веде до курортної 
зони. У таких місцях можливе спорудження шляхопроводів із вираженим силуетом, наприклад: 
аркових або вантових. 

а б

а б
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а) існуюча споруда;
б) пропозиція автора.

Рисунок 9 — Авторська пропозиція щодо удосконалення зовнішнього вигляду існуючого 
моста в Одеській області

Висновки
Отже, продемонстровані в даній статті приклади світового досвіду проєктування мостів, 

демонструють велику різноманітність способів забезпечення виразності образу споруди. Для 
вирішення проблеми відсутності архітектурної та естетичної привабливості мостів пропонується 
відійти від масового використання залізобетонних збірних розрізних прогонових будов та ширше 
використовувати монолітний залізобетон та сталь. Це дасть змогу ефективніше враховувати 
особливості оточуючого середовища при проєктуванні мостів і шляхопроводів. 

Також важливими є деталі споруди, такі як облицювання, фактура, колір, декоративні 
елементи. Все це дає змогу досягнути привабливості моста з мінімальними грошовими затратами.

Крім того, важливо не нехтувати рекомендаціями ДБН В.2.3-22:2009 [1] щодо необхідності 
проведення конкурсу перед проєктуванням мостів у населених пунктах, курортних зонах, у місцях 
відпочинку тощо. Обов’язковою частиною такого конкурсу має бути врахування архітектурної та 
естетичної виразності моста.

Враховуючи досвід проєктування шляхопроводів над міжнародними дорогами Польщі, які 
кожен день бачать тисячі людей з різних країн Європи, доцільно з метою підвищення естетичної 
привабливості транспортної інфраструктури розглянути можливість проєктування та спорудження 
архітектурно виразних транспортних споруд на автомобільних дорогах державного значення, 
суміщених із міжнародними транспортними коридорами. Привертання уваги українців та 
іноземних туристів до краси мостів приведе до зростання попиту на естетичну складову даних 
споруд. 

Враховуючи фінансові можливості України, очевидно, що неможливо проєктувати кожен 
міст за індивідуальним проєктом, проте якщо це буде хоча б один з десяти, це буде гарним початком.
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PECULIARITIES OF ENSURING THE ARCHITECTURAL EXPRESSIVENESS OF BRIDGES

Abstract
Introduction. Tourist attraction of Ukraine is one of aspects of economic development. Taking 

into account Ukraine’s desire to become a world level country and to develop tourist potential, there is a 
necessity to update the quality of transport infrastructure as well as its aesthetic expressiveness.

Problems. Almost all of Ukrainian bridges (especially small and mid-sized bridges) look 
monotonously because they were built in context of money saving. Due to this reason, Ukrainians associate 
them exclusively with transport structures that serve only for passage of traffic and pedestrian flows and 
do not need an art expressiveness.

Purpose. To analyze an existing Ukrainian and world experience of bridges and overpasses 
designing and building to reveal the ways of achieving their aesthetic attractiveness in purpose of its 
implementation in Ukrainian bridge designing. To propose the methods of updating an existing transport 
structures in Ukraine.

Materials and methods. The Ukrainian and world experience of bridges and overpasses designing 
and building was analyzed during the research. Сomparative and descriptive methods let us to reveal 
common trends in world bridge construction and analyze the possibilities of using the world experience 
in Ukraine.

Results. An analytical review of bridges and overpasses that were built in Ukraine and abroad. 
Revealed the ways of achieving their art expressiveness. Given the propositions of updating an existing 
bridges and overpasses in Ukraine in order to provide then with aesthetic attraction. Вefined the places 
where it is necessary to provide a positive art image of transport structures in order to develop Ukraine’s 
tourist potential.

Conclusions. It’s important to stick to recommendation of DBN B.2.3-22:2009 about holding a 
competition before designing bridges to achieve an attractiveness of transport structures and to develop 
Ukraine’s tourist potential and reputation. In the conditions of considerable limited financial possibilities 
of our country, it is necessary to concentrate on the most visited bridges and overpasses on the main roads. 
The designing of artistically expressive construction of bridges is the task of the medium and longer term. 
But now due to pretty limited financial possibilities of country, it is worth to start with updating the image 
of an existing bridges. This includes minimum monetary costs compared to designing and building of new 
ones.

Keywords: architecture, attraction, bridge, image, transport structures, tourism, overpasse. 
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