
Проект благоустрою
території вздовж 
проспекту Володимира Маяковського 
(парна сторона, будинки 62А- 74)

Лютий 2019





Ситуаційний план
Київ, Деснянський район, житловий масив «Троєщина»



Ситуаційний план
Житловий масив «Троєщина», сквер вздовж проспекту Володимира Маяковського (будинки 62А, 64А, 66А)



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. 
Частина території (бежевий) відноситься до багатквартирної жит-
лової забудови підвищеної поверховості, як прибудинкова озеле-
нена територія.
Друга частина території (білий) - відноситься до лінії межі існую-
чих вулиць, яка відмежовує територію мікрорайону та кварталу від 
проїзжої частини дороги.

Кадастрова карта Києва

Згідно публічної кадастрової карти міста, територія немає цільового 
призначення та не знаходиться в аренді, є комунальною власністю.



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.
4. зелені - санітарні зони зупинок громадського транспорту.
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 цифро-
вої топооснови міста по території проекту проходить чер-
воні лінії - межі 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.



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.

Зелені зони 

Згідно містобудівного кадастру Києва територія проекту немає ста-
тусу зеленої зони і не занесена в резерв.
У 2018 році території вздовж будинків 62а-66а рішенням Київської 
міської ради було надано статус скверу.



Велосипедний рух

Згідно зведеної мапи GPS трекерів руху велосипедисті, видно інтен-
сивний рух та джерела появи велосипедистів всередині мікрорай-
ону, та те, що окрім існуючої велосипедної доріжки велосипедисти 
рухаються по тротуару вздовж проспекту Володимира Маяковсь-
кого та вулиці Милославської(де покищо немає велосипедної ін-
фраструктури) але вона передбачена прийнятою у 2018 році кон-
цепцією розвитку велосипедної інфраструктури Києва.



Функції простору

Переважними функціями даного простору є:
1. транзитність/простір для ходіння;
2. шлях до місць торгівлі;
3. шлях до житлових будинків
4. межова зона очікування/ місце зустрічі;
5. спосіб скоротити відстань/час.

Також це хаотична і нелегальна парковка приватних авто.

Зміст простору

За наповненістю та змістом, даний простір є публічним, за типом 
форми пішохідний тротуар та суміжну з нею озеленену територію. 
Тут присутні:
1. зони для стояння/очікування;
2. безперешкодна доступність для пішоходів, 
3. обмежена територія з перешкодами для маломобільних та вело-
сипедистів;
4.озеленення території та дерева;
5. ландшафтне різноманіття (неоднотипність наповнення території)
6. транзитні зони



Доступність простору

Територія є відкритою, але має обмеженя, із-за відсутності об-
лаштованих пандусів, в більшій мірі є доступним для:
1. пішоходів;
2. людей на інвалідних візках та на милицях (ускладнене);
3. для ускладненого провезення дитячого візка;
4. для проїзду ролерів та на самокті

Але із за присутності сходів, що не є інклюзивними та відсутності 
облаштованих пандусів, територія простору не є однозначно до-
ступною 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.

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 
день та не несусть естетичного 
навантаження.

Паркування на пішохідному 
тротуарі та зеленій зоні

Простір, який має основне змі-
стовне навантаження на пі-
шохода - перетнути його. Із=за 
паркування приватного авто 
-не дає викиристовувати пі-
шохідний тротуар за цільовим 
призначенням. До того ж, автів-
ки руйнують покриття та зелені 
насадження території.



Висновки з дослідження

Зараз ми маємо територію простору, якою користуються місцеві 
мешканці не за власним вибором, а тому що вимушені це робити, 
так як це важлива пішоходна артерія пересування мікрорайоном 
міста. Доля короткочасної активності «транзит» істотно переважає 
над активністю «перебування» на даній території. Це спричинене 
його занедбаним, низькоякісним та нецікавим для користувачів на-
повненням. 

Фактично на великій території пішохідного тротуару - немає нічо-
го привабливого, що могло бути зоною тяжіння для користувачів, 
і стало би причиною вибору цього шляху поміж альтернативних. 
Ми маємо простір, який дає основне змістовне навантаження на 
пішохода - перетнути його. Тут немає нічого, що б давало нагоду не 
тільки проходити повз, а й перебувати в цьому просторі, відпочива-
ти, спостерігати, залишатися на більш довгий час. 

Велика територія газону є занедбаною, а відносно малий відсоток 
озеленення, що представлений у вигляді невисоких кущів та де-
рев - 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 вираженої інфраструктури тут немає, а жвава зона з 
транзитним рухом пішоходів є занедбаною. Відносно більша части-
на території, яка озелена - не несе в собі ніякого функціонального 
навантаження, бо розташована та спроектована так, що її можна 
тільки споглядати проходячи повз. 

На достатньо великій території, яка немає функціонального на-
вантаження, за мовчазної згоди місцевих мешканців та перехожих 
починають паркувати авто. Це скоріш за все наслідок байдужого 
ставлення до території, та його беззмістовності. Хоча навпроти, че-
рез дорогу є велика автомобільна парковка.

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. 



Проектне рішення

Аналізуючі отримані дані з дослідження та наявні природньо створені пішохідні шляхи зазначеною територією, ми пропонуємо шляхом 
благоустрою наповнити територію міськими активностями. Основна ідея - створення комфортного, привабливого та затишного публічного 
простору для комфортного пересування мікрорайоном та житловими будинками. 

Враховуючи, що поруч є більш великі території парку «Молодіжний» та скверів,  які використовуються для більш ціленаправленого та дов-
готривалого відпочинку, дана територія після благоустрою має стати зручним доповненням благоустрою мікрорайону та вулиці, вдихнути 
«друге життя» в занедбану інфраструктуру  поруч з декількома зупинками громадського транспорту і важливими місцевими центрами тор-
гівлі.

Проектний благоустрій надасть можливість зручно користуватися публічною територію, яка зараз є занедбаною, різним типам користувачів 
та сформує природньо створену інфраструктуру у організований та озеленений простір. Також територія стане більш привабливим місцем 
мікрорайону, та надасть змогу приємно пересуватись під час пішої прогулянки, особам з інвалідністю та поїздки на велосипеді.



Візуалізація проекту благоустрою
Вигляд благоустрою на перехресті вулиці Милославської та проспекту Володимира Маяковського



Візуалізація проекту благоустрою
Благоустрій пішохідного тротуару з алеєю квіткових кадок



Візуалізація проекту благоустрою
Благоустрій пішохідного тротуару з озелененням вздовж проспекту Володимира Маяковського



Візуалізація проекту благоустрою
Благоустрій пішохідного тротуару з облаштуванням велосипедної доріжки



Опис проекту

За проектом територія вздовж проспекту Володимира Маяковсько-
го має бути облаштована на відкритий, затишний та зручно органі-
зований публічний простір, де вирує звичайне, повсякденне життя 
мікрорайону. В першу чергу має на меті не змінювати природньо 
створені пішохідні маршрути, а навпаки доповнити їх та підкресли-
ти, зробити більш комфортними та приємними для користування. 
Пішохідна зона за допомогою благоустрою території отримує від-
повідне мощення з бетоних плит та бруківки та місця відпочинку з 
озелененням території. На території також облаштовується двосто-
роння велосипедна доріжка з асфальтобетону, яка а створює ор-
ганізований простір для користувачів велосипеду.

Програма озеленення передбачає створення скверу з кількісною 
висадкою посухостійких та кліматично витривалих листяних дерев 
та доповнення і максимальне збереження вже існуючих зелених 
насаджень. Обраний асортимент дерев максимально пристосова-
ний до спекотного літа і не потребує зайвого догляду, що в ком-
плексі з багаторічними злаковими рослинами створює своєрідний 
кліматичий дизайн. Дерева, що з часом розростуться та утворять 
густу, листяну крону яка розмежує територію від проїзжої частини 
вулиці на затінені зони, які будуть розділені між собою природнім 
ландшафтом та рослинами. Дерева та багаторічні злакові рослини 
висаджуються особливими групами та підбираються так, щоб ство-
рювати 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 розпускатися, квіт-
нути та змінювати кольори наповнюючи територію новими фарба-
ми. Що стане приємним джерелом нових вражень для перехожих.

Проект передбачає реконструкцію занедбаних тротуарів, які не ко-
ристуються популярністю серед місцевих мешканців, де облашту-
ються пандуси для маломобільних груп населення. Також на те-
риторії передбачені елементи інклюзивного дизайну - тактильна 
плитка в зонах перехрещення пішохідних та велосипедних чи авто-
мобільних шляхів. Задля обмеження в’їзду приватного авто на те-
риторію - встановлюються бетонні напівсфери та бетонні квітники.

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 вздовж проспекту 
Володимира Маяковського передбачено ряд демонтажних та мон-
тажних робіт в кілька етапів:

1 етап - Демонтажні роботи
Демонтаж асфальтобетоннго покриття на місці велосипедної 
доріжки та місць заниження бордюру; вивезення демонтованого 
асфальту; копання дорожніх корит для пішохідних доріжок глиби-
ною 20 см (насип грунту на визначені місця відновлення рель’єфу 
та місце клумби-лави); демонтаж асфальту на місці вкладання так-
тильної 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 ті 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; 

4 етап - Монтаж МАФ
Доставка вуличних меблів (лави, смітники,кадки) Монтаж та закрі-
плення вуличних меблів; закріплення напівсфер та кадок; приби-
рання території; нанесення дорожньої розмітки та встановлення 
дорожніх знаків.

5 етап - Озеленення території
Виїмка грунту на місці висадки дерев та кущів; Доставка родючо-
го грунту  та заповнення ним ям та кадок; Доставка посадкового 
матеріалу 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
Полив рослин,  прибирання території; передача 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

Смітник «Гранд» 
ТМ «МайСад»

Вазон «Атлант» 
ТМ «МайСад»

Собача вбиральня
ТМ «ЛавГав»

Антипаркувальна 
напівсфера з/б



Собача вбиральня
ТМ «ЛавГав»

Зелені насадження

Робінія псевдоакація
Robinia pseudoacacia

Elymus  arenarius 
Колосняк піщаний

Війник гостроквітковий 
Calamagrostis acutiflora

Пеннісетум 
Pennisetum alopecuroides

Овсяница голубая
Festuca glauca Elijah Blue



Автор проекту: 
Роксолана Гаврилюк

Соавтори: 
Станіслав Клименко 
Євген Тищенко

Архітектурне бюро 
«Platforma Buro»

Питомник багаторічних 
рослин «Солнцецвет» 

Громадська організація 
«Київ - Велосипедне місто»

Квіткова майстерня
«Hasbahce»

Команда проекту
«Feel Good Kyiv»


