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Відновлення дитячого майданчика «Втілення
мрій» на вулиці Архітектора Вербицького,10-А
   В дворі, між багатоквартирними будинками Вербицького, 10А та

Вербицького, 8А  розташований  дитячий  майданчик (фото ).
  Територія дитячого майданчику обслуговується (прибирання, ремонт,

утримання в належному безпечному стані) ОСББ «Вербицького 10А».
  В грудні 2017 року на території зазначеного  дитячого майданчика  було

демонтовано  (силами  та  коштами ОСББ) аварійні  конструкції  (бетонні
плити, які виконували функцію даху та були розміщенні на бетонних стовпах,
іржаві гірки, гойдалки та турніки).
  В травні 2018 року на території майданчику, за бюджетні кошти міста, було

встановлено 2 дитячі комплекси, 1 гойдалка (вертушка) та дерев’яний дитячий
будинок. З травня 2018 по сьогоднішній день ОСББ обслуговує та прибирає
територію, насаджує дерева, кущі, ремонтує всі конструкції, що розміщені на
майданчику.
   В 2019 році з метою безпеки дітей за рахунок ОСББ було встановлено
огорожу та змонтовано систему цілодобового відеоспостереження  на дитячому
майданчику (загальна сума робіт з  матеріалами склала  більше 90  тисяч
гривень  (фото+документи).
  Разом з тим, для комфортного  та  безпечного  перебування  дітей  на

майданчику  необхідно  укласти гумове покриття. У світі ідеальним покриттям
для дитячих майданчиків вважається гумове покриття. М’яке і безпечне гумово-
каучукове покриття створене для того, щоб перетворити звичайний дитячий
майданчик на зону безпеки і комфорту, уберегти малюків від травм.
   Рекомендована товщина покриття для дитячих ігрових майданчиків: від 30

до 50 мм, що дозволяє амортизувати падіння дитини з висоти до 1,5 метра.
  Завдяки  своїй  унікальній  властивості витримувати температурний  режим

від (-30 до +50 градусів), каучукове покриття не тільки забезпечує гігієнічну
чистоту майданчика цілий рік, але і залишається неслизьким, еластичним та
ударопоглинаючим при будь-якій погоді. Гумове покриття також відрізняється
легкістю укладання і довговічністю.
  Окрім того, у зв’язку з великою кількістю дітей, які щоденно перебувають на

дитячому майданчику не вистачає елементів для гри, зокрема, пісочниці,
гойдалки та  альтанки.
  Для розвитку дітей на майданчику пропонується нанести навчальну  розмітку

з встановленням макетів дорожніх знаків та світлофорів для  вивчення правил
дорожнього  руху.
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