
Зелена алея серед багатоповерхівок — це затишок та комфортний 
відпочинок. 

Створення алеї відпочинку для мешканців мікрорайону. 
 

Забезпечення дорослого населення необхідними умовами відпочинку на свіжому повітрі 

набуває великого значення при впорядкуванні мікрорайону. Майданчики відпочинку особливо 

потрібні людям похилого віку, яким важко пересуватися поза межами свого будинку або 

мікрорайону; але і інші категорії дорослого населення у рівній мірі мають потребу у періодичному 

комфортному відпочинку на відкритому повітрі.  

 

Суспільна важливість проекту полягає в тому, що він сприяє озелененню території біля 

будинків, надає можливість мешканцям мікрорайону більше знаходитись на свіжому повітрі, 

встановлює тісний зв'язок між жителями мікрорайону.  

 

Ефективність проекту безсумнівна: 

 організувати відпочинок для різних за віком та інтересами груп населення, курс на 
масовість, на загальну зацікавленість дітей і дорослих; 

 дати змогу мешканцям проводити час на відкритому просторі; 

 облаштувати затишну та комфортну територію для молодих матусь, які гуляють  з 

малюками в колясках. 

 

Навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що діти повинні зростати здоровими. 

Прогулянки також мають велике значення для психоемоційного розвитку дітей. Гуляючи, 

дитина пізнає навколишній світ, знайомиться з природою, знаходить друзів.  

Батькам, людям похилого віку також необхідно більше часу приділяти прогулянкам, 

отримувати більше позитивної енергії від духмяних квітів, зелених дерев та затишку. 

 

Поряд з нашим будинком є велика, але занедбана територія, що зараз більш нагадує пустир 

та сміттєзвалище, а ніж тиху та комфортну зону відпочинку. 

 

 
 



 
 

Особливо актуальними для нашого двору стали питання, що стосуються якості доріг, які 

знаходяться у дворі та в’їзді у двір. За ним іноді не те, що ходити і їхати страшно, але ставати. 

Дорога в'їзду у подвір’я зовсім розбита, під час дощу утворюється одне суцільне озеро, яке 

доводиться у весь час згадувати старий дідівський спосіб - стелити дерев'яні трапи поверх калюж, 

щоб мешканці не шльопали по воді. 

 

 
 

 



Даним проектом передбачається на цілий мікрорайон зробити сучасну алею для затишного 

та комфортного відпочинку мешканців. 

 

 
 

 
 

 

 



Для реалізації проекту, перш за все, необхідно відновити дорогу для в'їзду автомашин на 

територію двору з боку провулка Універсальний. Якісне асфальтоване покриття надасть 

можливість вільно пересуватись автомобілям аварійних служб комунальних підприємств, 

сміттєвозам, машин швидкої медичної допомоги та іншим габаритним або невеликим автомобілям. 

 

 
 

Ремонт вуличного ліхтаря на існуючому стовпу та встановлення додаткового світильника з 

напрямком потоку освітлення у двір надасть достатню кількість освітлення в темний період доби. 

 

Всі пішохідні доріжки, що передбачені проектом у зоні відпочинку,  виконуються з 

нековзаючої тротуарної плитки типу «ромб» з бордюрами. Пішохідні доріжки повинні мати ухил 

для видалення опадів в сторону зеленої зони. 

 

 
 

 

Озеленення територія навколо алеї за допомогою дерев і кущів — головна частина 

організації благоустрою. 

 

 
 



   
 

Оформлення клумби з багаторічними квітами - відмінне рішення для довгострокового 

шаленства барв і форм, приємним ароматом і завершеними акцентами. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

З обох боків алеї встановлюються лавочки та урни. 

 

 



 
 

Обов'язково встановити на помітному місці заборонні знаки про розпивання спиртних 

напоїв, куріння, вигулі собак, із зазначенням заходів відповідальності. 

 

Забезпечення дорослого населення необхідними умовами відпочинку на свіжому повітрі 

набуває великого значення при благоустрої мікрорайону. Майданчики відпочинку особливо 

потрібні людям похилого віку, яким важко пересуватися поза межами свого будинку або 

мікрорайону; але і інші категорії дорослого населення в рівній мірі мають потребу в періодичному 

відпочинку на відкритому просторі. 

 

Після реалізації проекту мешканці нашого мікрорайону від немовляти до пенсіонера будуть 

найактивніші, здоровими, дружними і щасливими. 

 

 

Всі, хто активний і хто не лінується, в нашому дворі грає і тренується. 


