
ТИПИ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ФОТОГРАФУВАННЯ 
 

Адміністративні об’єкти:  
 Органи державної влади та місцевого самоврядування: будівлі, в яких 

розташовані РДА/райради, міськради, селищні ради, сільради, управлінські 

об’єкти РДА та міськрад (управління освіти, культури, фінансів; архітектури 

(БТІ), архіви райрад, міськрад тощо). 

 Управлінські об’єкти служб: 

 у райцентрах: відділи (відділення) національної поліції, служби 

надзвичайних ситуацій, державної фіскальної служби, районні 

(міськрайонні) суди та місцеві, відділи місцевих прокуратур; 

 у містах та селищах міського типу, що не є центрами районів, а також селах: 

пункти національної поліції; 

 у містах, селищах, селах: пожежні частини. 

 

Культурно-освітні установи: 
 Навчальні заклади:  

 вищі навчальні заклади ІІІ–IV (університети, академії, інститути) і їх філії; 

 І–ІІ рівня акредитації і їх філії (училища, коледжі); 

 загальноосвітні навчальні заклади всіх типів та ступенів (загальноосвітні 

школи, ліцеї, гімназії, школи-інтернати; шкільні музеї або куточки пам’яті 

тощо, шкільні стадіони); 

 дошкільні навчальні заклади (дитсадочки, ясла); 

 дитячі позашкільні навчальні заклади – спеціалізовані школи (художні, 

музичні, спортивні, школи мистецтв та ін.), інтернати для дітей-сиріт, 

заклади позашкільної освіти (центри дитячої та юнацької творчості, станції 

юних техніків, туристів, натуралістів, юннатів та ін.) тощо. 

 Заклади культури: палаци і будинки культури (творчості тощо), клуби, 

кінотеатри, бібліотеки (та їх філії), музеї (за можливості, сфотографувати 

експозицію), галереї, театри тощо. 

 

Пам’ятки культурної спадщини та природи: 
 пам’ятки історії, архітектури та містобудування, археології, науки і техніки тощо; 

 пам’ятки природи, національні парки, заповідники, заказники, інші об’єкти 

природно-заповідного фонду України тощо; 

 пам’ятники, скульптури, бюсти, стели, меморіальні та пам’ятні дошки, інші 

пам’ятні та меморіальні об’єкти. 

 

Культові об’єкти: церкви, дзвіниці, костели, молитовні будинки (протестантів, 

буддистів і т. ін.), синагоги, мечеті, мінарети тощо. 

 

Спортивні об’єкти: стадіони, палаци спорту, тренувальні бази, інші спортивні об’єкти 

та споруди тощо. 

 

Об’єкти медичного обслуговування: лікарні, поліклініки, амбулаторії, а також 

ФАПи (у селах та селищах міського типу), аптеки (у містах понад 10 тис осіб) – головні 

аптеки, в інших населених пунктах (менше 10 тис. осіб) – всі аптеки. 

 

 



Об’єкти зв’язку та інформаційної сфери: 
 Об’єкти зв’язку: 

 у райцентрах та містах: головпоштамти (головні відділення пошти у районі 

або місті), головні районні чи міські відділення Укртелекому, АТС, 

відділення приватних служб доставки; 

 у містах до 50 тис. осіб, селищах міського типу та селах: всі поштові 

відділення, відділення приватних служб доставки. 

 Об’єкти інформаційної сфери: редакції районних, міських газет, інтернет-ЗМІ, 

телерадіокомпанії тощо; 

 

Транспортні об’єкти:  
 Залізничний транспорт: вокзали (залізничні (будівлі, загальний вигляд 

платформ, платформ та вокзальної споруди, станції у різні боки від платформ), 

зупинні пункти (вигляд платформ та кожної з них, зокрема, з інформаційною 

дошкою назви зупинного пункту, вигляд залізниці у різні боки від платформ, 

павільйону на зупинному пункті, платформ та павільйону, інформаційний стенд 

із назвою зупинного пункту), депо, парки відстою вагонів, пристанційні будівлі 

(пост ЕЦ, склади та інші будівлі вантажного парку залізничної станції). 

 Автомобільний транспорт: автостанції (будівлі та пасажирські платформи), 

зупинки автобуса (у селищах міського типу та селах), АТП (парки автобусної та 

вантажної техніки); 

 Річковий транспорт: річкові вокзали, пристані на судноплавних ділянках річок, 

паромні переправи. 

 Міський транспорт: депо (тролейбусні, трамвайні, автобусні [АТП]), приклади 

міського (приміського автобусного) транспорту у містах, селищах міського типу 

(у середмісті), приклади зупинок міського транспорту. 

 Дорожня інфраструктура:  

 дорожні вказівники або стели на в’їзді до населених пунктів (за відсутності 

– вказівник із напрямом до них від головної автодороги); 

 вигляд доріг з класифікацією М, Н, Р, Т 

 

Об’єкти відпочинку та туристичної інфраструктури: 
 Туристична інфраструктура: готелі, кемпінги, бази (будинки) відпочинку, 

санаторії, пансіонати, курорти тощо. 

 Зони відпочинку: парки, сквери, лісопарки, дендропарки, лугопарки, фонтани, 

пляжі тощо. 

 

Промислові об’єкти:  
 Промисловість: адміністративні та виробничі будівлі і об’єкти заводів, фабрик, 

електростанцій, підприємств видобувної промисловості (шахти, кар’єри, розрізи 

і т.ін.), елеваторів, лісгоспів, підприємств лісової промисловості, інших 

промислових підприємств тощо; 

 Сільське господарство: адміністративні, господарчі та виробничі будівлі і 

об’єкти сільгосптехніки, райспоживспілки, сільськогосподарських або 

фермерських підприємств/господарств (адміністративні будівлі, парки техніки, 

токи, господарчі двори, тваринницькі комплекси, поля і т. ін), тваринницькі 

комплекси (кури, корови, велика рогата худоба), рибні господарства тощо. 

 Комунальні підприємства: адміністративні та господарчі будівлі і об’єкти 

комунгоспів, очисних станцій і споруд, філій облгазу, обленерго), інших 

комунальних підприємств в містах, селищах міського типу та селах, котельні тощо. 



Об’єкти торгівлі та сфери послуг і розваг: 
 Торгівля: 

 в усіх населених пунктах: бізнес-центри, торговельні та розважальні центри 

та комплекси, ринки, базари, торговельні майданчики, значні та популярні 

книжкові магазини та сувенірні крамниці (ятки); 

 в середніх та великих містах (понад 50 тис. осіб) – центральні універмаги, 

великі супермаркети; 

 в малих містах та селищах міського типу (до 50-ти тис. осіб): універмаги, 

супермаркети, книжкові магазини, сувенірні крамниці, АЗС; 

 в селах – магазини, кафе, дискотеки, АЗС. 

 Сфера послуг: 

 в усіх населених пунктах: великі та популярні ресторани та кафе, головні 

відділення банків; 

 в малих містах та селищах міського типу (до 50 тис. осіб) головні кафе, 

ресторани, банківські відділення, «будинки побуту»; 

 в селах: кафе, ресторани, банківські відділення, магазини; в малих селах – 

кіоски. 

 Сфера розваг: атракціони, парки розваг, розважальні та нічні клуби, дискотеки 

(для населених пунктів до 10 тис. осіб). 

 

Міська та сільська забудова: 
 Вулична мережа: центральні і головні (важливі у транспортному значенні) 

вулиці та площі у населених пунктах. 

 Приклади сільської та міської забудови у населених пунктах. 

 Інші цікаві та відомі будівлі: архітектурні пам’ятки, будівлі, збудовані до 1917 

року, широковідомі будівлі, незвичайні будівлі, де застосовано цікаві 

архітектурні рішення тощо. 

 Вуличні вказівники: Вказівники із назвами вулиць у населених пунктах  

(1–2 на центральні та головні вулиці). 

 

Об’єкти природи: 
 Ландшафти та панорами: ландшафти та краєвиди місцевості поблизу 

населеного пункту, в населеному пункті, вигляд на нього або його частину 

(панорама з високої точки). 

 Водойми: річки, озера, канали, водосховища, ставки, водоспади, джерела (у т.ч. 

мінеральних вод або іменні джерела). 

 Географічні об’єкти: іменні гори (або пагорби), урочища, балки, ліси, бори, 

поля). 

 

Інші об’єкти: цвинтарі, інформаційні стенди, «дошки пошани» тощо. 

 

Важливі об’єкти: адміністративні фасадні вивіски та вивіски інших важливих об’єктів 

для всіх об’єктів. 

 

Колишні об’єкти: залишки або руїни нежилих та колишніх населених пунктів, 

залишки та руїни об’єктів, що зазначені у списку тощо. 


