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ВВЕРХСпециальный Текст

    Програма розвитку комунального підприємства в короткостроковій строком
на 1 рік) та довгостроковій ( на 5 років)  перспективах.

   Навколишнє середовище
   Первомайський парк «Дружба народів» - це об’ єкт зі  статусом  парку
культури  й відпочинку. Ідея його  функціонування полягала у забезпеченні
культурно-масової, просвітницької, фізкультурно-оздоровчої та естетичної
функцій. Та, на превеликий жаль, він уже давно не   відповідає основним
критеріям й не задовольняє  культурні потреби городян.
 Свою привабливість парк почав втрачати багато років тому, коли розпочалася
масова забудова генделиків. Великою мірою через це його територія
зменшується, її захоплюють та руйнують нові тимчасові будівництва, а
мешканці продовжують обходити парк довкола.
 Окрім усього, його інфраструктура не відповідає сучасним вимогам життя.
Тому, сьогодні парк потребує негайної реконструкції, в результаті якої  він став
би місцем дружнім для усіх, місцем, де б містяни та його гості могли б відновити
сили, комунікувати, покращувати здоров’ я, місцем для розміщення
рекреаційних об’ єктів та засобом збереження природи.
Нашою метою є дослідити потреби та потенціал, розробити проект і відновити
парк  для міста та наших дітей!
    Розширений опис проекту
   Парк «Дружба народів» - велика зелена територія міста, яка має великий
невикористаний потенціал для мешканців всього міста. Сьогодні територія
парку в кращому випадку використовується точково для пікніків з алкоголем, а в
своїй більшості залишається нерозвиненою територією.

   Що ми хочемо?
Відновити життя парку, зробивши його привабливим для людей. В той самий
час не втратити його природної привабливості.

   Що для цього потрібно?
   Перший рік:
- Сформувати комплексне бачення розвитку всього парку з залученням
профільних спеціалістів, так як парк є цілісною структурою і не може бути
проектований ситуативно.
- Розробити проект на основі комплексного бачення, з врахуванням висновків
вузько профільних спеціалістів та думки людей, що мешкають поруч з парком.
- Втілити першочергові кроки згідно проекту. А саме: заходи з санітарної
очистки, благоустрою,  покриття основних існуючих пішохідних шляхів та
встановлення базових елементи благоустрою.
- Встановити межі парку, виготовити та змонтувати в'їздні ворота.
- Відновити підпірні стіни.
- Заходи:
    а) .  День незалежності
    б) .  День міста
    в) .  День підприємця
    г) .  Залучати розважальні заклади з інших міст.  ( цирк, атракціони та ін. )
Таким чином покроково привести в порядок і відновити життя у всьому парку.
- Реалізувати проект в повному обсязі.

   Що далі?
   П'ять років:
- Наступним кроком після реалізації першочергових заходів, ми побачимо як
працює парк по новому. Тоді на основі спостережень, можна буде приступити
до проектування та реалізації наступної черги проекту з конкретними
пропозиціями щодо  культурно-масових та  спортивно-оздоровчих заходів.

Проект реконструкції та відновлення парку культури та
відпочинку «Дружба народів»


