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Короткий опис проекту:

Встановити освітлення, камери відеоспостереження та інформаційні таблички з
вказівниками напрямку руху до «Сирецького дендропарку» на 600 парковій доріжці, яка є
єдиним пішохідним шляхом для мешканців мікрорайону, школярів та відвідувачів
«Сирецького дендрологічного парку» від метро «Сирець». Наразі освітлення парку
відсутнє, що створює небезпеку для здоров’я та життя.

Строк виконання проекту, міс: 12

Бюджет: 387 200

Житловий масив / мікрорайон

Сирець

Проблема

З настанням сутінок парк занурюється у суцільну темряву. Проходити через парк в такі
години дуже страшно та небезпечно для здоров’я, особливо зимою в ожеледь. Туристи та
кияни, які бажають відвідати «Сирецький дендропарк» вперше, блукають перш ніж
знаходять правильну дорогу. Більшість киян ніколи не чули про 125 річний парк –
пам’ятку садово-паркового мистецтва державного значення, де з 2016 року відбуваються
унікальні концерти класичної музики «Класика в лісі».

Мета проекту

Освітлення зробить парк доступним для прогулянок, занять фізкультурою та спортом у
темний час доби, також буде сприяти оздоровленню мешканців мікрорайону, які ввечері
від метро до дому пройдуть пішки. Інформаційні таблички будуть сприяти популяризація
«Сирецького дендрологічного парку». Та найголовніше, відеоспостереження виключить
парк з переліку потенційно небезпечних місць Києва.



Пропоноване рішення, що до розв’язування проблеми і його обґрунтування

Пропонується встановити: ліхтарі з енергозберігаючими світлодіодними лампами; камери
відеоспостереження з підключенням до міської системи відеоспостереження;
інформаційні таблички з вказівниками напрямку руху до «Сирецького дендропарку».

Для кого цей проект

Для мешканців 8 багатоповерхових будинків, школярів, яким щоб дістатись до школи чи
спортивних секцій зручно їхати на метро, відвідувачів «Сирецького дендрологічного
парку», учнів школи «Меридіан» та будинку дитячої творчості. В майбутньому кількість
мешканців мікрорайону значно зросте після закінчення будівництва п'ятнадцяти 16-ти
поверхових будинків житлового комплексу «Місто квітів» Для туристів та киян, які від
«Сирецького дендропарку» йдуть до метро «Сирець».

План заходів з реалізації проекту

1. Підведення підземного електроживлення для ліхтарів. 2. Встановлення ліхтарів з
енергозберігаючими світлодіодними лампами. 3. Встановлення камер відеоспостереження
з підключенням до міської системи відеоспостереження. 4. Встановлення інформаційних
табличок з вказівниками напрямку руху до «Сирецького дендрологічного парку».

Ключові показники оцінки результату проекту

Життєва необхідність для використання в темний час доби для прогулянок, занять
спортом. Відеоспостереження буде запобігати злочинам та дасть почуття захищеності.
Взимку зменшиться травматизм. Економія електроенергії та фінансових витрат.
Популяризація «Сирецького дендропарку». Туристам та киянам залишиться приємне
враження від 125 річного парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва державного
значення. З 2016 року започаткована традиція проведення концертів класичної музики.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Відсутність електрифікації паркової зони. 100 метрів пологого підйому без можливості
під’їзду техніки.

Приклади (кейси) схожих рішень

Освітлення та відеоспостереження Національного історико-меморіального заповідника
«Бабин Яр» до 75 річчя трагедії у Бабиному Яру.



Автор проекту
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