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Основная идея проекта: сквер, расположенный внутри жилого квартала, должен вызывать только положительные эмоции,
как светлая память о тех, кому он посвящен. Жители квартала не должны ничего потерять от его устройства (ни детскую
площадку, ни парковочные места, ни хозяйственные площадки и пр.). Все объекты благоустройства сохраняются, улучшаются
и дополняются новыми, а именно:
1) Главный вход вписывается в существующую зеленую изгородь и оформляется декоративными арками, с вьющимися
растениями (плющ, кампсис, климатис). Проектом предусмотрено искусственное освещение сквера различными
декоративными светильниками. Вся территория сквера, это пешеходная зона с покрытием из тротуарной плитки и/или
спецсмеси

2) При входе на участок размещен информационный стенд-указатель с поручнем, на котором тактильная мнемокарта
участка для МГН. Стенд служит носителем информации для слабовидящих и слабослышащих, так как оснащен тактильнозвуковой пиктограммой. Информация об объекте на стенде дублируется по системе Брайля. Также на указателе есть QR-код.
3) Аллея, ведущая к скверу оформляется вечно-зеленой изгородью и декоративными арками, в промежутках между
которыми размещены фонари. В качестве разметки для МГН, указывающей направление движения и безопасный путь
используется тактильная плитка контрастного желтого цвета: прямоугольная с продольными рифами (180х500мм). На
поворотах расположена квадратная плитка с линейно размещенными конусами (500х500мм), а вокруг клумбы, перед
памятником, а также перед фонтаном - квадратная плитка с конусами, расположенными в шахматном порядке(500х500мм).
Перед стендами и указателями также размещается плитка с продольными рифами. С двух сторон расположены фонари для
освещения участка.
4) Существующая открытая парковка переносится к ограде ЖК «Омега».
5) Клумба-рокарий сформирована при помощи ряда вечно-зеленых кустарников и растений , а также камней. По правую
стороны от клумбы в направлении к памятнику размещены фонари для освещения участка. Существующий фонарь
сохраняется.
6) Существующий памятный знак оформляется аркой с фонарями и цветочной клумбой, а также вечно-зеленой изгородью.
7) К центральной площади примыкает площадка для отдыха с фонтаном и вечно-зеленой изгородью по периметру.
Площадка, окружена цветниками, оснащена скамейками, урнами и уличными фонарями. Существующая детская площадка
переносится на примыкающий к ней участок (существующее железное ограждение демонтируется и заменяется зелёной
изгородью с деревьями).
8) Для ухода за растениями, за которыми должно быть интересно ухаживать жителям домов и их детям, предусмотрен склад
для садового инвентаря, включенный в ряд существующих сараев (фасады ремонтируются).

9) Мемориальный указатель предлагается установить на разделительной полосе автомагистрали, в створе со входом в сквер.
Сквер у жилья, это в память о людях для людей. Знак у дороги, – чтобы больше людей помнили, - что было.
Технико-экономические показатели по генплану
№
1

Наименование
S участка

2

S твердого покрытия

3

S озеленения

4

Кол-во малых форм

5

Кол-во скамеек

Показатель
0,48га
1408,05м2
2885,70м2
6 арок, 1 фонтан
21
28 проектируемых,

6

Кол-во фонарей

7

Кол-во урн

1 существующий
15

Основна ідея проекту: сквер, розташований всередині житлового кварталу, повинен викликати тільки позитивні емоції, як
світла пам'ять про тих, кому він присвячений. Жителі кварталу не повинні нічого втратити від його облаштування (ні дитячий
майданчик, ні паркувальні місця, ні господарські майданчики та ін.). Всі об'єкти благоустрою зберігаються, поліпшуються і
доповнюються новими а саме:

1) Головний вхід вписується в існуючу зелену огорожу і оформлюється декоративними арками, з кучерявими рослинами
(плющ, кампсис, кліматіс). Проектом передбачено штучне освітлення скверу різними декоративними світильниками. Вся
територія скверу, це пішохідна зона з покриттям з тротуарної плитки та / або спецсуміші.
2) При вході на ділянку розміщений інформаційний стенд-покажчик з поручнем, на якому тактильна мнемокарта ділянки для
МГН. Стенд є носієм інформації для людей з вадами зору та слабочуючих, так як оснащений тактильно-звуковий
піктограмою. Інформація про об'єкт на стенді дублюється за системою Брайля. Також на покажчику є QR-код.
3) Алея, яка веде до скверу оформлюється вічно-зеленою огорожею і декоративними арками, в проміжках між якими
розміщені ліхтарі . В якості розмітки для МГН, яка вказує напрямок руху і безпечний шлях використовується тактильна
плитка контрастного жовтого кольору: прямокутна з поздовжніми рифами (180х500мм) . На поворотах розташована квадратна
плитка з лінійно розміщеними конусами (500х500мм), а навколо клумби, перед пам'ятником, а також перед фонтаном квадратна плитка з конусами, розташованими в шаховому порядку (500х500мм). Перед стендами і покажчиками також
розміщується плитка з поздовжніми рифами. З двох сторін розташовані ліхтарі для освітлення ділянки.
4) Існуюча відкрита парковка переноситься до огорожі ЖК «Омега».
5) Клумба-рокарій сформована за допомогою ряду вічно-зелених чагарників і рослин, а також каменів. Праворуч від клумби
в напрямку до пам'ятника розміщені ліхтарі для освітлення ділянки. Існуючий ліхтар зберігається.
6) Існуючий пам'ятний знак оформляється аркою з ліхтарями і квіткової клумбою, а також вічно-зеленою огорожею.
7) До центральної площі прилягає майданчик для відпочинку з фонтаном і вічно-зеленою огорожею по периметру.
Майданчик, оточений квітниками, оснащений лавками, урнами і вуличними ліхтарями. Існуюча дитячий майданчик
переноситься на ділянку, яка прилягає до неї (існуюче залізну огорожу демонтується і замінюється зеленою огорожею з
деревами).

8) Для догляду за рослинами, за якими має бути цікаво доглядати жителям будинків і їх дітям, передбачений склад для
садового інвентарю, включений до низки чинних сараїв (фасади ремонтуються).
9) Меморіальний покажчик пропонується встановити на розділовій смузі автомагістралі, в створі зі входом в сквер. Сквер у
житловому кварталі - це на згадку про людей для людей. Знак при дорозі, - щоб більше людей пам'ятали, - що було.
Технико-экономические показатели по генплану
№
1
2

Наименование
S ділянки
S твердого покриття

3

S озеленення

4

Кіл-ть малих форм

5

Кіл-ть лавок

Показатель
0,48га
1408,05м2
2885,70м2
6 арок, 1 фонтан
21
28 проектируемых,

6

Кіл-ть ліхтарів

7

Кіл-ть урн

1 существующий
15
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