Підсумки робочої зустрічі 21.12.21 щодо реконструкції
центральної частини міста Мена
I. Представлення результатів опитування жителів щодо бачення реконструкції центральної частини
міста Мена
Під час робочої зустрічі 21 грудня консультанти Програми DOBRE представили результати онлайн
опитування, у якому взяли участь 60 респондентів. Консультанти пояснили, що більшість побажань
жителів враховано при розробці дизайн-проєкту реконструкції центральної частини міста. Найважливіші
результати опитування представлено нижче, з усіма результатами можна ознайомитися у презентації1.

Які зміни Ви б запропонували в центральінй частині міста?
(можна обрати декілька варіантів)
більше зелених насаджень
велодоріжки та велопарковки
сучасне освітлення будівель та доріг
місця для дозвілля
оновлені тротуари
зони з відкритим Wi-Fi
сучасний простір для молоді
більше місць для відпочинку з дітьми
великий екран для кінопоказів
більше сучасних кафе/ресторанів
урбан-парк в центрі міста
поставити "Зелену сцену"
спортивні майданчики
відновити фонтан
треба побудувати церкву
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Додаткові пропозиції:
• нормальна громадська вбиральня;
• визначитись з постаментом пам'ятника Леніну;
• людям похилого віку поставити зручні лавки зі спинками у парку;
• розв’язку зробити;
• оновити фасади центральних будівель;
• садибу біля Кобзаря.
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Презентація доступна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1HzwxuDYPoXgxSQ4uX0uFJRC9EJoGcMNp/view?usp=sharing
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II. Презентація початкових матеріалів проєкту реконструкції центральної частини міста Мена
Консультанти представили плани функціонального зонування локацій, генеральний план-схему
центральної частини міста (включно з територією ЦНАПу, молодіжного центру та парку) та плани
освітлення, а також фото реалізованих рішень (вуличних меблів, освітлення, насаджень, тощо),
рекомендованих до втілення в рамках проєкту2. Запропоновані рішення обговорили з учасниками зустрічі
та узгодили зміни, які має бути враховано у кінцевих версіях.
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З усіма матеріалами можна ознайомитися за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1HzwxuDYPoXgxSQ4uX0uFJRC9EJoGcMNp/view?usp=sharing
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Пропозиція з реконструкції території навколо ЦНАПу

Пропозиція з реконструкції території навколо молодіжного центру
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Пропозиція з реконструкції центрального парку («Олексіївського саду»)

Пропозиція з реконструкції головної площі міста
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Узгоджені зміни до кінцевої версії проєкту благоустрою території навколо ЦНАПу:
• вказати пандус згідно проєкту реконструкції ЦНАПу;
• постамент від пам’ятника Леніну замінити на флагшток;
• площа та обриси тротуарів, що межують з проїжджою частиною площі, можуть бути змінені залежно
від затвердженого проєкту розв’язки (уточнити у громади після 15 січня).
Узгоджені зміни до кінцевої версії проєкту благоустрою навколо молодіжного центру:
• уточнити обриси будівлі молодіжного центру у співпраці з архітектурним відділом;
• передбачити «сонячне дерево»;
• підкоригувати розташування спортивної зони згідно уточнених обрисів будівлі.
Узгоджені зміни до кінцевої версії проєкту реконструкції парку:
•
•
•
•
•
•
•

прибрати зайву доріжку (вказано на плані, яку саме);
передбачити громадську вбиральню;
підкоригувати тротуар навколо ялинки (зробити його півколом);
продовжити центральну алею до вул. Сіверський Шлях та передбачити вхідну арку до парку;
передбачити ще одну зону для активного відпочинку молоді (мотузковий парк);
фокусні точки у вигляді сучасних скульптур тварин;
покриття комбіноване (основні алеї мощені, другорядні з відсіву).

Узгоджені зміни до кінцевої версії проєкту головної площі міста:
• конфігурація площі може змінитися залежно від затвердженої розв’язки (уточнити у громади після 15
січня);
• благоустрій території навколо культурного центру може змінитися залежно від затвердженої розв’язки
(уточнити у громади після 15 січня);
• зсунути пішохідний перехід (на плані вказано який саме);
• більше заокруглити центральний бульвар з велодоріжкою.
Якщо виникнуть додаткові ідеї/пропозиції щодо початкових матеріалів проєкту реконструкції
центральної частини міста Мени, особливо в тих жителів громади, які не були присутніми на зустрічі,
надсилайте пропозиції консультантці програми DOBRE Юлії Огаренко (лист на адресу
y.ogarenko@gmail.com) до 6-го січня 2021 року.
З усіма матеріалами зустрічі можна ознайомитися за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1NX9lUBZIod23cz3g87PcPh3-5IKP32cd?usp=sharing
III.

Обговорення етапів втілення проєкту

Шляхи залучення жителів Мени до реалізації проєкту:
• проведення толок з розчищення парку та висадження квітів, кущів;
• розробка та втілення проєкту через бюджет участі.
Пріоритетні заходи з реалізації проєкту на 2022:
•
•
•
•

втілення проєкту з благоустрою території навколо ЦНАПу;
втілення проєкту кругової розв’язки;
перенесення пам’ятників на «Алею слави»;
благоустрій території навколо культурного центру.

Заходи заплановані на 2023:
• втілення проєкту благоустрою навколо молодіжного центру;
• благоустрій меморіальної зони.
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Заходи заплановані на 2024-25:
• реалізація проєкту реконструкції парку у два етапи.
IV.

Подальші кроки

Громада:
•

•
•
•

Розмістити підсумки зустрічі на сайті та сторінці громади у Фейсбуці та надати можливість
прокоментувати, висловити свої пропозиції (особливо тим мешканцям громади, які не були
присутніми під час першої зустрічі) щодо бачення реконструкції центральної частини міста Мени
до 29-го грудня. Передати всі коментарі та пропозиції консультантам 6-го січня.
Передати консультантам схему розташування пам’ятників у меморіальній зоні (вже виконано);
Передати консультантам план будівлі молодіжного центру для уточнення плану благоустрою
(вже виконано);
Проінформувати консультантів про остаточне рішення щодо проєкту кругової розв’язки після 15го січня.

Консультанти:
•

•

•

враховуючи результати обговорення та побажання громади, висловлені під час другої зустрічі,
доопрацювати загальну план-схему з розташуванням усіх об’єктів, схему покриттів та
освітлення, а також зd візуалізації;
представити розроблені матеріали для широкого обговорення під час третьої робочої зустрічі
(орієнтовно у другій половині січня). За результатами кінцевої зустрічі можуть бути внесені
лише незначні корективи до розроблених матеріалів.
після узгодження кінцевих версій матеріалів з громадою, підготувати звіт з описом всіх
пропозицій та зd відеоролик.
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