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Історична довідка
Етапи розвитку та трансформації території 



Дослідження

Детальний план території

За детальним планом території, що був прийнятий Київрадою у 
2018 році, територія проекту є незадіяною і немає функціонального 
навантаження. 
Більша частина території (бежевий) відноситься до багатквартир-
ної житлової забудови підвищеної поверховості. 
Менша частина, разом зі сходами та магазином відносться до тери-
торії закладів торгівлі та побутового обслуговування (коричневий)

Кадастрова карта Києва

Згідно публічної кадастрової карти міста, більша частина території 
немає цільового призначення та є комунальною власністю. А мен-
ша частина, включаючи магазин, але без території сходів має цільо-
ве призначення «для будівництва та торгівлі» знаходиться в оренді 
до 2026 року.



Зони обмежень комлексної схеми

Згідно містобудівного кадастру Києва територія проекту має одра-
зу декілька суміжних зон обмежень:
1. чорні лінії - зона обмеження від перехресть вулиці;
2. рожеві лінії - зона обмеження території ринку;
3. коричневі лінії - зона обмеження продажу тютюнових та алко-
гольних виробів.
Також згідно планувальних обмежень, проспект Володимира Мая-
ковського має підвищений еквівалентний рівень шуму автомобіль-
ного транспорту до 70 дБа.

Єдина цифрова топооснова Києва

Згідно містобудівного кадастру Києва та єдиної цифрової топоосно-
ви міста по території проекту проходить червоні лінії - межі існуючих 
вулици Марини Цвєтаєвої та проспекту Володимира Маяковського. 
Червона лінія позначає землі загального користування, які при-
значені для прокладки інженерних і транспортних комунікацій, пі-
шохідних зв’язків, впорядкування, озеленення й освітлення вулиць 
тощо.



Зелені зони 

Згідно містобудівного кадастру Києва територія проекту немає ста-
тусу зеленої зони і не занесена в резерв.

Пішохідний рух

Згідно зведеної мапи GPS трекерів руху пішоходів, добре видно 
траекторію руху та направлення місцевих мешканців. Інтенсивність 
кольору та товщина ліній відповідає популярності напрямку руху 
пішоходів.  На зображені добре видно, що територія проекту не ко-
ристується популярністю серед місцевих мешканців і несе на собі 
функцію транзитної території.



Велосипедний рух

Згідно зведеної мапи GPS трекерів руху велосипедистів, видно ін-
тенсивний рух існуючими велосипедними доріжками по вулиці Ма-
рини Цвєтаєвої, що є частиною міського маршруту ж/м Троєщина 
- Європейська площа.
Також добре видно джерела появи велосипедистів всередині мі-
крорайону, та те, що окрім існуючої велосипедної доріжки вело-
сипедисти рухаються по тротуару вздовж проспекту Володимира 
Маяковського (де покищо немає велосипедної інфраструктури) 
але вона передбачена прийнятою у 2018 році концепцією розвитку 
велосипедної інфраструктури Києва.



Функції простору

Переважними функціями даного простору є:
1. транзитність/простір для ходіння;
2. безпечний шлях переходу на протилежний бік вулиці;
3. шлях проїзду на велосипеді складного автомобільного перехре-
стя;
4. шлях до місць торгівлі/ місце торгівлі;
5. межова зона очікування/ місце зустрічі;
6. місце де можна посидіти/перепочити;
7. спосіб скоротити відстань/час.

Зміст простору

За наповненістю та змістом, даний простір є публічним, за типом 
форми схожим на площу та суміжну з нею озеленену територію. Тут 
присутні:
1. зони для сидіння;
2. зони для стояння/очікування;
3. безперешкодна доступність для пішоходів, маломобільних та ве-
лосипедистів;
4.озеленення території та дерева;
5. ландшафтне різноманіття (неоднотипність наповнення території)
6. велосипедні шляхи руху.



Доступність простору

Територія є відкритою і немає обмежень, завдяки облаштованим 
пандусам з двох боків, що ведуть до вело-пішохідного переходу, в 
більшій мірі є доступним для:
1. пішоходів;
2. людей на інвалідних візках та на милицях;
3. для проходу з дитячим візком;
4. велосипедистів, ролерів.

Але із-за присутності сходів, що не є інклюзивними та не облашто-
вані пандусами, територія простору не є однозначно доступною 
для всіх категорій користувачів.

Активності простору

Активності даного простору є типовими для території пострадянсь-
ких публічних просторів, які розраховані в більшій мірі на транзитну 
функцію пішоходів:
1. ходіння (прохід повз);
2. очікування (короткочасне стояння/сидиння);
3.біг (спортивна хотьба);
4. проїзд на велосипеді, самокаті, роликах;
5. проїзд на інвалідному візку;
6. провезення дитячого візка;
7. місце випадкової та стихійної торгівлі.



Проблеми

Альтернативні, більш короткі 
шляхи пересування

Наявні протоптані стежки на 
зеленій території, свідчать про 
самостійно сформовану, більш 
актуальну та доцільну мережу 
коротких пішохідних маршрутів, 
яку не запроектували при ство-
рені мікрорайону.

Не привабливий простір

Простір, який дає основне змі-
стовне навантаження на пішо-
хода - перетнути його. Тут не-
має нічого, що б давало нагоду 
не тільки проходити повз, а й 
перебувати в цьому просторі, 
відпочивати, спостерігати, за-
лишатися на більш довгий час.

Обмеженість активностей

Єдина зона сидіння, яка викона-
на з декількох занедбаних пар-
кових лав низької якості. Розта-
шування цієї зони не відповідає 
критеріям комфорту, та зацікав-
леності для користувачів.   Бо 
єдине що можна робити сидячі 
у цій зоні - спостерігати за пі-
шоходами та велосипедистами, 
що прямують з і до вело-пі-
шохідного переходу.

Байдуже озеленення

Велика територія газону є за-
недбаною, а відносно малий 
відсоток озеленення, що пред-
ставлений у вигляді невисо-
ких кущів та декількох дерев 
- скоріше є байдужими, ніж 
привабливими для пшоходів. 
Вони не дають тіні в спекотний 
деньа тне несусть естетичного 
навантаження.



Висновки з дослідження

Зараз ми маємо територію простору, якою користуються місцеві 
мешканці не за власним вибором, а тому що вимушені це робити, 
так як через нього пролягають важливі пішоходні шляхи пересу-
вання мікрорайоном міста. Доля короткочасної активності «тран-
зит» істотно переважає над активністю «перебування» на даній 
території. Це спричинене його беззмістовним, низькоякісним та 
нецікавим для користувачів наповненням. 

Фактично на великій території, що з невеликої площі розгалу-
жується на кілька направлень руху - немає нічого привабливого, 
що могло бути зоною тяжіння для користувачів. Ми маємо простір, 
який дає основне змістовне навантаження на пішохода - перетну-
ти його. Тут немає нічого, що б давало нагоду не тільки проходити 
повз, а й перебувати в цьому просторі, відпочивати, спостерігати, 
залишатися на більш довгий час. 
На достатньо великій території, концентрація єдиної зони для більш 
довгого перебування - зона сидіння, яка виконана з декількох за-
недбаних паркових лав низької якості. Розташування цієї зони не 
відповідає критеріям комфорту, та зацікавленості для користувачів.   
Бо єдине що можна робити сидячі у цій зоні - спостерігати за пішо-
ходами та велосипедистами, що прямують з і до вело-пішохідного 
переходу.

Розміщений магазин на даній території - міг би спокійно бути об-
ладнаним чи переобладнаним під затишне кафе, кав’ярню чи не-
величкий ресторан швидкої їжі. Територія площі перед ним має 
потенціал для розміщення літніх столиків, з місцями сидіння під 
зонтами чи навісами «маркізами». Але зараз це стандартний, «чер-
говий» продовольчий магазин, хоча поруч є більш великі магазини 
з більшим асортиментом «АТБ» та «Білла».

Велика територія газону є занедбаною, а відносно малий відсоток 
озеленення, що представлений у вигляді невисоких кущів та дерев 
- скоріше є байдужими, ніж привабливими для пішоходів. Воно не 
дає тіні в спекотний день, та не несе естетичного навантаження. 
Ніхто не помітить, якщо якесь з дерев засохне або зникне. Наявні 
протоптані стежки на зеленій територі, свідчать про самостійно 
сформовану, більш актуальну та доцільну мережу коротких пі-
шохідних маршрутів, яку не запроектували при створені мікрорайо-
ну. Також це свідчить про байдужість перехожих до беззмістовного 
наповнення території, яке хочеться скоріше перетнути по найко-
ротшому шляху.

Розглядаючи функціональне навантаження території, можна про-
слідкувати, що окремо вираженої зони відпочинку тут немає. А іс-
нуюча, штучно створена зона з розміщеними лавами - також зна-
ходиться у жвавій зоні з транзитним рухом пішоходів. І скоріше 
підходить для очікування та місця зустрічей, ніж для відпочинку. А 
відносно більша частина території, яка озелена - не несе в собі нія-
кого функціонального навантаження, бо розташована та спроекто-
вана так, що її можна тільки споглядати проходячи повз. 

Наповнення території, хоч і має потенціал доступності для різних 
вікових груп, які вимушено щоденно проходять повз нього (діти, 
молодь, велосипедисти, літні люди, та ін ) зараз не приваблива для 
них. Єдині охочі користувачі території, це літні люди які обирають 
встановлені лави  для перепочинку.



Проектне рішення

Аналізуючі отримані дані з дослідження та наявні природньо ство-
рені пішохідні шляхи зазначеною територією, ми пропонуємо шля-
хом благоустрою наповнити територію міськими активностями. Ос-
новна ідея - створення комфортного, привабливого та затишного 
публічного простору для зустрічей та короткочасного відпочинку 
поруч з центрами торгівлі (ринок та магазини) та житловими бу-
динками. 

Враховуючи, що поруч є велика територія парку «Молодіжний» яка 
використовується для більш ціленаправленого та довготривалого 
відпочинку, дана територія після благоустрою має стати зручним 
місцем для зустрічей та місцем очікування поруч з декількома зу-
пинками громадського транспорту і важливими місцевими центра-
ми торгівлі.

Проектний благоустрій надасть можливість зручно користуватися 
публічною територію, яка зараз є занедбаною, різним типам кори-
стувачів та сформує природньо створену інфраструктуру у органі-
зований та озеленений простір. Також територія стане більш прива-
бливим місцем мікрорайону, та надасть змогу приємно перепочити 
під час пішої прогулянки та поїздки на велосипеді.



Візуалізація проекту благоустрою
Загальний вигляд



Візуалізація проекту благоустрою
Площа з квітником-лавою багаторічних рослин



Візуалізація проекту благоустрою
Відремонтовані сходи з пандусами та місця для відпочинку



Візуалізація проекту благоустрою
Територія зі сторони вулиці Марини Цвєтаєвої



Опис проекту

За проектом територія на розі вулиці Марини Цвєтаєвої та проспек-
ту Володимира Маяковського має бути облаштована на відкритий, 
затишний та зручно організований публічний простір, де вирує зви-
чайне, повсякденне життя мікрорайону. В першу чергу має на меті 
не змінювати природньо створені пішохідні маршрути, а навпаки 
доповнити їх та підкреслити, зробити більш комфортними та приєм-
ними для користування. Пішохідна зона за допомогою благоустрою 
території отримує відповідне мощення з бетоних плит та бруківки 
та місця відпочинку з озелененням території. На території також 
облаштовується двостороння велосипедна доріжка з асфальто-
бетону, яка приєднується до вже існуючої велоінфраструктури та 
створює організований простір для користувачів велосипеду.

Програма озеленення передбачає створення скверу з кількісною 
висадкою посухостійких та кліматично витривалих листяних де-
рев та доповнення і максимальне збереження вже існуючих зеле-
них насаджень. Обраний асортимент дерев та кущів, максимально 
пристосований до спекотного літа і не потребує зайвого догляду, 
що в комплексі з багаторічними злаковими рослинами створює 
своєрідний кліматичий дизайн. Дерева та кущі, з часом розростуть-
ся та утворять густу, листяну крону яка розмежує територію скве-
ру на цікаві затінені зони, які будуть розділені між собою природ-
нім ландшафтом та рослинами. Дерева, кущі та багаторічні злакові 
рослини висаджуються особливими групами та підбираються так, 
щоб створювати композиції з різних відтінків, кольорів та фактур, 
що мають доповнювати один одного в залежності від пори року. Від 
ранньої весни, до пізньої осені рослини у сквері будуть розпускати-
ся, квітнути та змінювати кольори наповнюючи територію новими 
фарбами. Що стане приємною несподіванкою та джерелом нових 
вражень для перехожих.

Встановлення зручних лав без спинки зі смітниками, максималь-
но розраховані на те, щоб розділити магістральні шляхи пішоходів 
від зон відпочинку та споглядання. Спеціальне обирання лав без 
спинки, продиктоване тим, що зона має транзитне навантаження, і 
розглядається як місце короткочасного відпочинку, а не довготри-
валих посиденьок.  Також щоб не навантажувати газонне покриття 
навколо місць сидіння, спеціально обирається природнє покриття,  
у вигляді гравійної відсипки.  Яка слугує на території альтернатив-
ним видом мощення. За таким самим принцпом, але більш дрібна 
за розміром гравійна відсипка використовується на дитячому май-
данчику. Дитячий майданчик виконаний з деревини, та розрахова-
ний на достатньо широку вікову аудиторію від 3 до 12 років.

Проект передбачає реконструкцію занедбаних сходів, які не кори-
стуються популярністю серед місцевих мешканців. За допомогою 
бетоної набудови, облаштуються пандуси для маломобільних груп 
населення. Також на території передбачені елементи інклюзивно-
го дизайну - тактильна плитка в зонах перехрещення пішохідних 
та велосипедних чи автомобільних шляхів, та перед сходами. Задля 
обмеження в’їзду приватного авто на територію - встановлюються 
бетонні напівсфери.

Облаштування публічного простору на даній території, розрахова-
не на різні потреби користувачів - зона відпочинку у вигляді лав, 
зона очікування у вигляді лави-клумби посередині площі, велоси-
педні парковки дають змогу перепочити не тільки пішоходам, але 
й велосипедистам, що дістануться сюди велодоріжками. Дитячий 
майданчик зацікавить дітей. Озелення території створить приємну 
атмосферу на території, де можно буде перепочити або зустрітися 
з друзями.



Види робіт

Для успішної організації благоустрою території на розі вулиці Ма-
рини Цвєтаєвої та проспекту Володимира Маяковського передба-
чено ряд демонтажних та монтажних робіт в кілька етапів:

1 етап - Демонтажні роботи
Демонтаж існуючою підпірної стіни (використання демонтованого 
матеріалу для споруди пандусів сходів); демонтаж асфальтобетон-
ного покриття на місці велосипедної доріжки; вивезення демонто-
ваного асфальту; копання дорожніх корит для пішохідних доріжок 
глибиною 20 см (насип грунту на визначені місця відновлення 
рель’єфу та місце клумби-лави); демонтаж існуючих бетоних плит 
та розміщення їх на території поруч; демонтаж асфальту на місці 
вкладання тактильної плитки.

2 етап - Підготовчі роботи
Закупівля необхідних матеріалів; Доставка будівельних матеріалів, 
бордюрного каменю, фему та щебеню, бетону; Підготовка місць для 
монтажу бордюрів та розміщення гравійної основи для велосипед-
ної та пішохідних доріжок; 

3 етап - Будівельні роботи
Встановлення бетоних бордюрів на велосипедній доріжці на бетону 
основу, виконання мощення з  ФЕМу та бетонних плит; нанесення 
в’яжучої емульсії для асфальту; доставка асфальту та асфальтуван-
ня велосипедної доріжки; встановлення тактильної плитки; монтаж 
та закріплення металевого каркасу на сходах; монтаж деревяної 
опалубки на сходах; заповнення опалубки бетоном та його вирів-
нювання; монтаж сітки габіону на клумбі та наповнення її каменем.

4 етап - Монтаж МАФ
Доставка вуличних меблів (лави, смітники,велопарковки) Монтаж 
та закріплення вуличних меблів; закріплення накладних лав на га-
біонових стінах; доставка дитячого майданчику та його монтаж; 
прибирання території; нанесення дорожньої розмітки та встанов-
лення дорожніх знаків.

5 етап - Озеленення території
Виїмка грунту на місці висадки дерев та кущів; Доставка родючо-
го грунту  та заповнення ним ям; Доставка посадкового матеріа-
лу та висадка дерев та кущів; вирівнювання шару радючого грунту 
товшиною у 10 см; Доставка багаторічних рослин та висадка згідно 
дендроплану; заповнення простору мульчею та полив; Посів газону 
та прибирання території за потреби

6 етап - Закінчення робіт
Демонтаж дерев’яної опалубки сходів, прибирання території; пере-
дача в експлуатацію.

Роботи, що ведуться поза графіком:
- технічний нагляд
- авторський нагляд



Покриття

Асфальтобетонна суміш Г-4

Тротуарна плита з/б 6 П5

ФЕМ «Старе місто» 2К-4

ФЕМ «Бруківка» 10-10-4

Бордюр парковий 
100-200-60

Тактильна плитка «Увага»



Малі архітектурні форми

Ігровий комплекс «Ранчо-2» 
ТМ «InterAtletika»

Велопарковка «Шеффілд» 
ТМ «Велопарк»

Смітник «Гранд» 
ТМ «МайСад»

Лава «Модерн» 
ТМ «МайСад»

Лава зігнута
ТМ «InterAtletika»

Собача вбиральня
ТМ «ЛавГав»



Зелені насадження

Катальпа бігнонієвидна 
Catalpa bignonioides

Робінія псевдоакація
Robinia pseudoacacia

Elymus  arenarius 
Колосняк піщаний

Війник гостроквітковий 
Calamagrostis acutiflora

Пеннісетум 
Pennisetum alopecuroides

Овсяница голубая
Festuca glauca Elijah Blue

Мискантус китайский
Miscanthus sinensis

Клен сріблястий
Acer saccharinum

Барбарис Тунберга 
Berberis thunbergii  

Рокитник ранній Олголд 
Cytisus praecox Allgold  
 
Forsythia intermedia 
Форзиція середня
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