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         Наводиться наскрізний зонінговий та світлоколірний об’єктно-просторово-
середовищний аналіз (т.зв. «СКОПС-аналіз») просторів зупинок і відповідних просторів 
прилеглих зупиночних територій, що у своїй сукупності визначають наскрізну зупиночно-
територіальну структуру міста Дніпра. 
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       Постановка проблеми. У даній роботі представлено зонінговий та 
світлоколірний аналіз зупиночних територій Дніпра. Зокрема, до зонінгового 
аналізу, окрім прив’язки зупиночних територій до тарифного зонування, що діє 
у місті, входить ультра-зонінговий аналіз, який розкриває сутність та потенціал 
перспективного розвитку зазначених територій. СКОПС-аналіз визначає як 
ступінь світлоколірної захаращеності видимих «світлоколірних плям» 
просторів та об’єктів цих територій (зокрема, відповідних просторів та об’єктів 
зупинок), так і ступінь їхнього злиття з фоном домінуючих «світлоколірних 
плям» оточуючого середовища. Автори дотримуються концепції (яка 
сформувалася на основі СКОПС-аналізу більше 2000 офіційних фотозображень 
«кримінальної хроніки» з місця подій), що саме вказані явища «світлоколірного 
захаращення» та «злиття з фоном» у багатьох випадках є однією з головних 
причин ДТП на зазначених зупинкових територіях, оскільки відбувається 
ілюзорне зникнення чи злиття «світлоколірних плям» важливих об’єктів 
(зокрема, розмітки, дорожніх знаків, світлофорів тощо) із поля зору водіїв та, 

зокрема, користувачів зупинки. СКОПС-аналіз показує, що майже у 73% цих 
зображень спостерігаються вказані явища «світлоколірного захаращення» та 
«злиття з фоном» (дерев, багатоповерхівок, яскравої реклами тощо), зокрема, 
дорожніх знаків та непрацюючих – чи навіть працюючих – світлофорів. 
          Виклад основного матеріалу. Весь матеріал авторського зонінгового та 
світлоколірного об’єктно-просторово-середовищного дослідження структури 
зупиночних територій Дніпра представлено у вигляді рисунків (рис.1-4) та 
єдиної наскрізної узагальненої Таблиці, яка складається з двох частин і налічує 
674 зупинки (з них зупиночних комплексів 152). Перша частина, що наведена 
нижче і охоплює 311 зупинок, починається від вулиці Автодорожньої (зупинка 
розташована біля буд. 45)  і закінчується пр. Мануйлівським, де зупинка 
розташована біля будинку 2. Друга частина починається від пр. 
Мануйлівського (зупинка розташована біля будинку 6) і закінчується вулицею 
Ярославни, де зупинка розташована біля будинку 50 (друга частина 
опублікована у роботі цих же авторів «Наскрізна зонінгова та світлоколірна 
об’єктно-просторово-середовищна класифікація зупинок і зупиночних 
територій Дніпра»). Матеріал подано у алфавітному порядку, що дозволяє не 
тільки структурувати перелік назв вулиць та зупиночних територій, в межах 
яких розташовані зупинки чи зупиночні комплекси Дніпра, але й зразу наочно 
виявити наскрізні зупиночно-територіальні коридори (рис. 1-2), в межах яких 
породжується ціла низка ієрархічно-супідрядних «коридорів» («зелені», 
світлоколірні, світлофорні коридори тощо). Ці зупиночно-територіальні 
коридори пронизують усе місто, вони мають ієрархічну супідрядність, де їхній 
«зупиночно-територіальний рейтинг» зразу видно у структурі таблиці – по 
кількості відповідних зупинок чи зупиночних комплексів. Окрім зупиночно-
територіальних, у структурі таблиці зразу видно і «зонінгові коридори» (їх 
видно по великим літерам Z, А, В, С, D і F,  арабським цифрам 0, 1, 2, 3, 4 і 5, та 
римським цифрам 0, І, ІІ і ІІІ). При цьому літери вказують на характер та 
потенціал перспектив розвитку ультра-зони (підземної частини) зупиночних 
територій, арабські цифри – на характер та потенціал перспектив розвитку 
їхньої наземної частини, а римські цифри – вказують на приналежність до тієї 
чи іншої категорії тарифних зон, які діють у Дніпрі. Зокрема, 0 і Z (зеро) 
вказують на те, що перспектив розвитку нема; 1 і А – вказують на те, що 
перспективи розвитку, хоч і невеликі, але є, і т.д.; а 5 і F – вказують на те, що 
перспективи розвитку дуже гарні. Наукова новизна отриманих результатів 
полягає у тому, що наскрізний аналіз дозволяє побачити усю картину 
перспектив розвитку зупиночних територій в цілому (в межах усього міста), 
виявляючи при цьому як зупиночно-територіальні і зонінгові, так і 
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світлоколірні та інші «коридори», а також небажані ланки їхнього 
«світлоколірного захаращення» та «злиття». 
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        Висновки. СКОПС-аналіз показує, що майже у 73% зображень випадків 
ДТП в межах зупиночно-територіальних просторів спостерігаються явища 
«світлоколірного захаращення» та «злиття з фоном» (дерев, багатоповерхівок, 
яскравої реклами тощо), зокрема, розмітки, дорожніх знаків та непрацюючих – 
чи навіть працюючих – світлофорів. На цій підставі проводиться наскрізний 
світлоколірний об’єктно-просторово-середовищний аналіз (т.зв. «СКОПС-
аналіз») просторів зупинок і відповідних просторів прилеглих зупиночних 
територій, що у своїй сукупності визначають наскрізну зупиночно-
територіальну «коридорну» структуру міста Дніпра. У структурі Таблиці також 
наведено зонінговий аналіз перспектив розвитку зазначених зупинкових 
територій та відповідних зупиночно-територіальних коридорів міста.  
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        Висновки. СКОПС-аналіз показує, що майже у 73% зображень випадків 
ДТП в межах зупиночно-територіальних просторів спостерігаються явища 
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чи навіть працюючих – світлофорів. На цій підставі проводиться наскрізний 
світлоколірний об’єктно-просторово-середовищний аналіз (т.зв. «СКОПС-
аналіз») просторів зупинок і відповідних просторів прилеглих зупиночних 
територій, що у своїй сукупності визначають наскрізну зупиночно-
територіальну «коридорну» структуру міста Дніпра. У структурі Таблиці також 
наведено зонінговий аналіз перспектив розвитку зазначених зупинкових 
територій та відповідних зупиночно-територіальних коридорів міста.  
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ЗОНИНГОВЫЙ И СВЕТОЦВЕТОВОЙ ОБЪЕКТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННО-СРЕДОВОЙ АНАЛИЗ ОСТАНОВОК  
И ОСТАНОВОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДНЕПРА. 

 
Приводится сквозной зонинговий и светоцветовой объектно-

пространственно-средовой анализ (т.н. «СЦОПС-анализ») пространств 
остановок и соответствующих пространств прилегающих остановочных 
территорий, которые в своей совокупности определяют сквозную остановочно-
территориальную структуру города Днепра. 
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ZONING AND LIGHT-COLOR OBJECT-SPATIAL-SPATIAL  

ANALYSIS OF STOPS AND STOPPING AREAS OF THE DNIEPER. 
         

Cross-section zoning and light-color object-space-environmental analysis (so-
called "SCOPS analysis") of stop spaces and corresponding spaces of adjacent 
stopping areas are given. These territories, in their totality, determine the end-to-end 
structure of the city of Dnieper. The material is presented in alphabetical order. This 
allows not only to structure the list of street names and stopping areas, but also to 
immediately identify through the stopping-territorial corridors (Fig. 1-2). Within 
these corridors, a number of hierarchically subcontracted "corridors" ("green", light-
colored, traffic-light corridors, etc.) are generated. These inter-territorial corridors 
permeate the entire city. They have hierarchical subordination. Their “stop-and-go 
rating” is immediately visible in the table structure. It is determined by the number of 
appropriate stops or stopping complexes. In addition to the stopping points, “zoning 
corridors” are immediately visible in the structure of the table. They are visible: a) in 
capital letters Z, A, B, C, D and F, b) in Arabic numerals 0, 1, 2, 3, 4 and 5, c) in 
Roman numerals 0, I, II and III. The letters indicate the nature and potential of 
prospects for the development of ultra-zone (underground) stop areas. Arabic 
numerals - indicate the nature and potential of the prospects for the development of 
their terrestrial part. Roman numerals - indicate that they belong to a particular 
category of tariff zones operating in the Dnieper. In particular, 0 and Z (Zero) 
indicate that there are no prospects for development. A 5 and F indicate that the 
prospects are very good. The scientific novelty of the obtained results is that the 
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through analysis allows to see the whole picture of prospects of development of stop 
territories as a whole (within the whole city). In this case, both stop-territorial and 
zoning, as well as light-colored and other "corridors" are revealed. Also undesirable 
links of "light-colored clutter" of these corridors are revealed. 
         Keywords: zoning analysis; light-color object-proto-environment analysis; stop-
territorial structure; system; light-color system; light-color environment; stop; stop 
space; stop-territorial space; demo-ecosystem; LCOSE-space; LCOSE-stop system; 
LCOSE-stop space system; LCOSE-stop-territorial spaces. 
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