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В наш час, найвищий рівень туристичної привабливості мають 

рекреаційні зони міст, призначені для організації відпочинку населення та 

покращання стану довкілля. Однак стан благоустрою і рівень ресторанної 

інфраструктури зон рекреації в Україні не відповідає сучасним європейським і 

світовим стандартам.  

Згідно до ДБН Б.2.2–12:2019 «Планування і забудова територій», 

рекреаційні території – це ділянки суші, які призначені для здійснення 

рекреаційної діяльності та відпочинку рекреантів [1]. Рекреаційні території 

являють собою мережу ділянок озеленених та інших відкритих просторів 

різного призначення, розташованих як на територіях населених пунктів, так і у 

приміських зонах, в тому числі ландшафтних комплексів, курортів та 

оздоровчих місцевостей, об’єктів культурної спадщини, туристичних та інших 

зон.  

Рекреаційні території, де планується будівництво закладів ресторанної 

галузі, нерідко розташовані в межах територій охоронних зон об’єктів і є 

частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі, до яких 

відносяться: зони санітарної охорони, зони особливого режиму використання 

земель, території природно–заповідного та водного фондів, курортні і 

оздоровчі, рекреаційні, водні і водозахисні території та інші. Відповідно до 

вимог нормативно–правових актів законодавством встановлюються 

планувальні обмеження використання й забудови цих території.  

Під час проектування будинків та споруд на рекреаційних територіях 

враховують показник рекреаційного навантаження, що характеризується 

кількістю рекреантів на одиницю площі за певний період і визначає рівень 

сукупного антропогенного впливу на природний комплекс певної території в 

процесі рекреаційної діяльності.  

Тому, при розробці проектів будівництва нових об'єктів ресторанної 

індустрії в межах рекреаційних зон, що є частиною структурних 

територіальних елементів екологічної мережі, доцільно перевагу надавати 

альтернативним типам закладів ресторанної галузі з низьким показником 

рекреаційного навантаження на одиницю площі території. До таких 

перспективних типів ресторанних закладів, при певній організації виробництва 

й розробці сучасної об'ємно–планувальної моделі, яка вирішує завдання 

розділення технологічних процесів приготування продукції й організації 

харчування відвідувачів, можна віднести їдальню–роздавальню. 

Їдальня–роздавальня – різновид їдальні з функціями відпускання 

виготовлених та скомплектованих іншими закладами ресторанного 

господарства обідів, сніданків, вечерь, а також продажу закупних товарів [2].  
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Як правило їдальню–роздавальню  проектують без складської й 

виробничої груп приміщень, а передбачають організацію приміщення для 

підігріву та порціонування страв, що доставляються з заготівельного 

підприємства, розташованого в іншому місці [3].  

Такий заклад ресторанного господарства як ідальня–роздавальня можна 

спроектувати за двома функціонально–технологічними моделями: 

1. Заклад, який не має виробництва і реалізує готову продукцію, яку 

отримує від інших підприємств, що мають виробництво;  

2. Заклад, який не має виробництва і реалізує готову продукцію, яку 

виробляє у власному заготівельному цеху, який розташований в іншому місці.  

Реалізація другої функціонально–технологічної моделі в організації 

виробництва їдальні–роздавальні відкриває нові можливості для розширення 

ресторанної інфраструктури у рекреаційних зонах. Так, проектування їдальні–

роздавальні у рекреаційній зоні дозволить урахувати вимоги нормативної 

документації щодо режиму забудівлі територій лімітованого використання. Ми 

пропонуємо у рекреаційній зоні організовувати фуд–корт їдальні–роздавальні 

по типу «літній майданчик» зі збірно–розбірним тимчасовим або пересувним 

об’єктом, в якому скомпоновані приміщення для підігріву, доопрацювання та 

роздавання страв, кулінарних, кондитерських виробів та напоїв, мийна 

столового посуду, інші приміщення для персоналу та відвідувачів. Виробничі 

площі закладу – заготівельний цех, в якому буде вироблятися увесь асортимент 

продукції їдальні–роздавальні,  доцільно будувати на стаціонарній основі поза 

територій лімітованого використання, на майданчиках, які розташовані 

неподалік, з урахуванням логістичних факторів постачання готових страв. На 

основі комплексної оцінки рекреаційної та прилеглої територій, де планується 

будівництво, планувальне рішення об’єктів їдальні–роздавальні деталізуються.  
Таким чином, проектування їдальні–роздавальні у рекреаційній зоні, за 

умови якісно розробленого об’ємно–планувального рішення цього закладу та 

продуманого механізму впровадження новітнього організаційно–

технологічного рішення, забезпечує туристичну привабливість, екологічну 

стабільність та сталий розвиток даних територій, високий рівень організації 

відпочинку населення й сприяє розвитку ресторанної індустрії нашої країни.  
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