
Реконструкція 7 га парку відпочинку в урочищі «Наталка 

Оболонського району 

 

Згідно з завданням на проектування, проектною групою ТОВ 

«МіськЦивільПроект» розроблений проект реконструкції території парку 

відпочинку на земельній ділянці площею 7,1329 га в урочищі «Наталка» в 

Оболонському районі м. Києва. 

Проектом передбачено реконструкцію парку з формуванням нового 

сучасного благоустрою території з урахуванням особливостей існуючого 

природного ландшафту та рослинності в ув’язці з проектом реконструкції 

благоустрою території парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка», що 

знаходиться на 12-ти га прилеглої до ділянки проектування території (з 

південного сходу) парку «Оболонь». У перспективі передбачається можливість 

об’єднання обох територій для утворення єдиного парку. 

У парку виділено 6 основних функціональних зон, які задовольняють 

рекреаційні потреби відвідувачів парку:  

 Головної вхідної групи - розміщення головних сходів спуску на територію 

парку, майданчику відпочинку з світломузичним фонтаном, бризгодромом, клумб, 

квітників, зон відпочинку, обладнаних лавами та тіньовими навісами; 

 Спорту та ігор – розміщення дитячого ігрового майданчику з спортивними 

майданчиками для ігор м’ячем та занять воркаутом. 

 Відпочинку дорослого населення – майданчик відпочинку з лавами та 

тіньовими навісами, що розміщуються навколо круглого світломузичного фонтану. 

 Відпочинку та проведення культурно-розважальних заходів – в зоні 

розміщуються майданчики для проведення невеликих культурних заходів, 

організована територія зі сценою для проведення майстер класів, перфомансів, 

невеликих концертів живої музики, кінотеатр під відкритим небом, майданчики 

для розміщення тимчасових споруд: з продажу кавових напоїв, модульний 

біотуалет, амфітеатр, оглядовий майданчик та майданчики відпочинку. 



 Тихого відпочинку – зона розміщується в північній частині парку і 

представлена майданчиками відпочинку з клумбами та квітниками і 

прогулянковими алеями. 

 Майданчику для вигулу собак – розміщується  майданчик для вигулу 

собак з огорожею та фітнес-тренажерним обладнанням для тварин. 

Озеленення та реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в 

Оболонському районі» передбачає: 

- реконструкцію існуючого бетонного майданчика під майданчик для 

проведення культурно-розважальних заходів; 

- забезпечення електроенергією, у відповідності для потреб парку; 

- забезпечення водопостачання та водовідведення об’єктів парку; 

- організація вело-смуги по існуючому проїзду до набережної; 

- організацію санітарно-побутового обслуговування відвідувачів і персоналу 

парку; 

- енергоефективне освітлення території парку; 

На території парку передбачені наступні об’єкти: 

- світломузичний фонтан з радіусом 12 метрів; 

- дитячий бризгодром; 

- дитячий майданчик для дітей різних вікових груп; 

- майданчик для занять спортом з тренажерами; 

- майданчик для гри м’ячем ; 

- фотозона; 

- майданчик для вигулу собак, оснащеної тренажерами для тварин; 

- зелений амфітеатр на схилі зі стаціонарним екраном; 

- реконструкція бетонного майданчику для проведення культурно 

розважальних заходів з можливістю встановленням на них тимчасових споруд 

для торгівлі напоями та зберігання обладнання для прибирання парку; 

- майданчик відпочинку з  лавами-гойдалками; 

- майданчик для проведення культурно-розважальних заходів зі 

стилізованою концертною сценою; 

- відкритий амфітеатр для проведення майстер-класів; 

- майданчики для тихого відпочинку; 



- на бетонному укосі влаштування оглядового майданчику з встановленим 

ліфтом, для використання маломобільними групами населення; 

- розміщення майданчиків для влаштування тимчасових споруд 

громадського харчування та зберігання інвентарю; 

- влаштування модульного туалету, біля концертної зони, на 2 кабіни з 

приєднанням до мереж електропостачання, водопостачання та каналізації; 

- ремонт існуючих та влаштування нових сходів та пандусів, паркових 

доріжок  з алеями; 

- влаштування елементів благоустрою: паркових лав, урн, декоративних 

елементів, скульптур, інформаційних стел та ін. 

- влаштування зовнішнього освітлення з можливим встановленням ліхтарів 

на сонячних батареях; 

- реконструкція зелених насаджень парку та влаштування нових посадок 

зелених насаджень; 

- влаштування поливно-зрошувальної системи зелених насаджень;  

- забезпечити територію інженерними мережами: водопостачання, 

водовідведення, електропостачання; 

- використання прогресивних інженерних рішень: щоб зменшити 

використання енергії для зовнішнього електроосвітлення парку, 

передбачені світлодіодні ліхтарі з фотоелементами та нанесення на 

покриття доріжок люмінофору. Частковим джерелом водопостачання 

фонтанів та  системи поливу  є фільтраційні колодці зі свердловинами. 

Проект враховує вже існуюче зонування  парку  "Оболонь"  в  урочищі  

Наталка  і розрахований  на  забезпечення  якісного  відпочинку  різних  груп  

населення  всесезонного функціонування парку. 


