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Розділ I. Проєкт громадського простору у с. Червоний Маяк 

1.1. Рекомендовані етапи для втілення проєкту громадського простору у с. 
Червоний Маяк 

Етап I протягом 1 року та в рамках співпраці з програмою DOBRE: 

 мощення основної частини площі (770 м2), доріжок алеї (113 м2), доріжки до альтанки (7 м2); 

 закупівля торгівельного ряду-трансформера та встановлення лавочок; 
 облаштування громадської вбиральні згідно сучасних стандартів; 
 підведення електромереж та організація тимчасового освітлення (гірлянди); 
 встановлення інформаційного стенду; 

 монтаж сцени-подіума; 

 монтаж кріплень для екрану; 
 Висадження частини запланованих рослин (павловнії, яблуні). 

Етап II протягом 2-3 року: 

 монтаж стаціонарного освітлення; 

 облаштування дитячої ігрової зони (покриття з відсіву, бордюр, встановлення ігрових 
конструкцій, гойдалок) ; 

 встановлення альтанки; 

 облаштування спортивного майданчика; 
 встановлення огорож та сітки-опори для жимолості; 
 висадження частини запланованих рослин (ялівці, кіпариси, жимолость). 

 

1.2. Пропозиції щодо функціонального зонування громадського простору  

З метою детальної розробки проєкту громадського простору спільно з активом громади було 
проведене функціональне зонування території (рис. 1.1). 

1. Фестивальна зона займає практично всю бруковану площу простору, містить сцену-подіум, яка 
може також використовуватись просто для відпочинку мешканців громади. Малюнок 
тротуарної плитки нагадує можливий логотип Червоного Маяка та візуально збільшує площу. 

2. Ярмаркова зона містить відкритий односторонній торгівельний ряд-трансформер, що під час 
масових заходів може бути перетворений на глядацьку трибуну. 

3. Відпочинкова зона. Розділена на 2 частини – прогулянкову алею із зеленими насадженнями 
та лавочками та місце відпочинку з альтанкою. 

4. Дитяча ігрова зона. Прилягає до алеї. Містить оригінальні ігрові комплекси з креативними 
«лазальними» конструкціями, пісочницю та лавочки по периметру. Призначена для 
відпочинку як матусь із малюками, так і для дітей старшого віку. 

5. Спортивна зона. Містить огороджений жорсткою сіткою майданчик 10х12 м, що може бути 
(на розсуд громади) використаний для ігор або для розташування тренажерів. 

Примітка: модульну вбиральню після обговорення з активом громади було вирішено 
розташувати неподалік від громадського простору на подвір’ї адміністративної будівлі.  
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Рис. 1.1. План-схема зонування громадського простору 

 

Джерело: підготував Б. Синько. 

1.3. Загальний план-схема площі 
У співпраці з активом громади було розроблено детальний план-схему громадського простору 

(рис. 1.2). Схема, а також візуалізації (рис. 1.3) надають уявлення про розташування та вигляд 
об’єктів простору.  
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Рис. 1.2. Генеральний план-схема громадського простору у с. Червоний Маяк 

Джерело: підготував Б. Синько. 

Перелік об’єктів: 1 – альтанка, 2 - екран для перегляду фільмів, 3 - торгівельний ряд-
трансформер, 4 - сцена-подіум, 5 - дитячий ігровий простір, 6 - ігрова конструкція "лазанка",  
7 - спортивний майданчик, 8 – алея, 9 - інформаційний стенд. 
Перелік насаджень (зелена нумерація): 1 - кіпарис аризонський, 2 - павловнія повстиста, 3 - 
яблуня Недзвецького ("райська"), 4 - ялівець віргінський, 5 - жимолость Генрі.  
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Рис. 1.3. Візуалізація громадського простору 

З боку вулиці 

 

З боку основного входу 
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З боку алеї 

 

Джерело: підготував Б. Синько. 
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1.4. Пропозиції щодо рішень окремих об’єктів для громадського простору 

1.4.1. Інформаційний стенд 

Проєктований громадський простір розташовано у центрі села, багатого на різноманітні пам’ятки, 
тому саме тут пропонуємо встановити інформаційний стенд із мапою або схемою розташування 
цих пам’яток (рис. 1.4). 

Рис. 1.4. Інформаційний стенд 

 

Джерело: підготував Б. Синько. 

 

1.4.2. Відкриті торгівельні ряди 

Для торгівлі на території громадського простору пропонуємо спорудити відкритий торгівельний 
ряд-трансформер завдовжки 21 м, розрахований на 10-12 торгівельних місць. Особливістю такого 
ряду є те, що він має пересувні столи-прилавки на колесах, прибравши які отримуємо навіс для 
глядачів масових заходів, проведення яких заплановане на території громадського простору. 
Окрім того, ряд має глуху задню стінку, що одночасно слугує парканом, прикриваючи територію з 
руїнами поруч та візуально обмежуючи площу простору, що робить його більш зрозумілим та 
затишним. 
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Рис. 1.5. Відкритий односторонній торгівельний ряд-трансформер. Вигляд з фасаду 

Джерело: підготував Б. Синько. 

 

Рис. 1.6. Односторонній відкритий торгівельний ряд-трансформер. Схематичне креслення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: підготував Б. Синько. 
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1.4.3. Лавочки 

Паркові лавочки є обов’язковим елементом будь-якого громадського простору. Громадський 
простір, у якому відсутні місця для сидіння, користується значно меншою популярністю, ніж такий, 
де ці місця є.  

Перш за все звертаємо увагу на те, що будь-які типи лавочок мають бути максимально простими. 
Не слід вважати, що прості лавочки виглядатимуть дешево, часто такі меблі виглядають значно 
стильніше, ніж ті, у яких використано максимальну кількість декоративних елементів – ковка, 
різьба, тощо. Також прості лавочки є певною мірою «вандалостійкими», бо їх значно легше й 
дешевше лагодити. 

Для громадського простору у с. Червоний маяк пропонуємо обрати прості лавочки без спинки. 
Розміри: 200х45 см та 45 см заввишки. Приклади таких лавочок наводимо на фото нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: 
https://www.streetlife.nl/sites/default/files/styles/product_afbeelding/public/afbeeldingen/producten/02foto_10.%20HL-

L-234.jpg?itok=RyGuLild. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: https://3dwarehouse.sketchup.com/warehouse/v1.0/publiccontent/822e1d89-ccb1-4f0b-9e27-3c3d20b08cd1. 

Нагадуємо, що біля кожної лавочки варто встановити смітник-урну, це допоможе утримувати 
громадський простір в чистоті. 
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1.4.4. Квітники 

Між лавочками по краю брукованої площі пропонуємо встановити квітники, обшиті такою самою 
планкою, з якої зроблено лавочки. Такі квітники, засаджені у теплу пору року яскравими 
однорічними квітами, додадуть простору ошатності. 

 

Джерело: https://i.pinimg.com/originals/06/38/67/06386761b910badfe5d58a570a963f3a.jpg; https://cdn.mr-

fothergills.co.uk/product-images/op/z/HAR-278z.jpg. 

 

1.4.5. Альтанка 

Неподалік від головного входу до громадського простору пропонуємо розташувати альтанку із 
лавочками по периметру. Конструкція такої альтанки може бути виконана з металу, дах – з дошки 
чи водостійкого ОСБ або фанери, криті бітумною черепицею. Не радимо для перекриття 
використовувати профнастил або металочерепицю, оскільки вони дуже гріються на сонці влітку і 
створюють шум під час дощу. 

  

Джерело: фото авторів, Київ. 
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1.4.6. Дитяча ігрова зона 

Рекомендуємо відмовитись від традиційних дитячих майданчиків на користь сучасної  ігрової 
зони. Радимо звернути увагу на послуги вітчизняних компаній з монтажу ігрових «лазальних» 
конструкцій. Нижче наводимо декілька прикладів. 

Джерело: http://tropa.in.ua/. 

  

Джерело: https://mideko.in.ua/p/673460471-gimnasticheskiy-kompleks-ketrin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: фото авторів, Київ 

https://mideko.in.ua/p/673460471-gimnasticheskiy-kompleks-ketrin/
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Також у дитячій ігровій зоні пропонуємо розташувати сучасні гойдалки із сидінням типу «кошик». 
На таких гойдалках буде приємно погойдатися не лише дітям, а й їхнім батькам. 

   

Джерело: https://coastalshows.com/swing-sets-ideas/; фото авторів, Київ. 

1.5. Технічні рекомендації 
1.5.1. Покриття 

Красиве та зручне покриття часто кардинально змінює сприйняття локації. Тому рекомендуємо 
особливу увагу приділити вибору тротуарної плитки. Для мощення основної площі, доріжки до 
альтанки та, можливо, доріжок алеї рекомендуємо вібропресовану тротуарну плитку форми 

«цегла» 60 мм завтовшки. Плитка має бути двох кольорових типів, один з яких має бути червоного 
або теракотового (для контрастного малюнку), другий – жовтого, або ж бежевого (для фону). 

 

Джерело: https://brukivka.kiev.ua/img/mandarin/plitka/plitka-kirpich-bez-faska-persik-1.jpg. 

 

 

 

 

https://brukivka.kiev.ua/img/mandarin/plitka/plitka-kirpich-bez-faska-persik-1.jpg
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Джерело: http://goodlive.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=699:2010-02-05-21-15-

25&catid=38:2010-02-03-14-47-26&Itemid=177 

 

                      Джерело: https://goldmandarin.kiev.ua/kirpich_trotuarnaja_plitka. 

Покриття з гранвідсіву, або  “м’яке” покриття - альтернативний вид покриття доріжок алеї та 
основний – дитячої ігрової зони. Таке покриття є швидким у будівництві, значно дешевше, ніж 
тротуарна плитка чи асфальт. Окрім того, воно чудово дренує дощову воду, завдяки чому на ньому 
практично не буває калюж. Правильно зроблене покриття з відсіву за щільністю не набагато 
м’якіше за асфальт. Обов’язковою умовою при застосуванні такого покриття є підбивання його 
бетонним бордюром, ретельне трамбування основи та фінішного шару й проливання водою 
готового покриття для остаточного ущільнення. Фото, а також пошаровий розріз покриття з 

гранвідсіву наведено в матеріалах парку-громадського простору для с. Новорайськ (див. розділ 
2.5.1).  

http://goodlive.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=699:2010-02-05-21-15-25&catid=38:2010-02-03-14-47-26&Itemid=177
http://goodlive.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=699:2010-02-05-21-15-25&catid=38:2010-02-03-14-47-26&Itemid=177
https://goldmandarin.kiev.ua/kirpich_trotuarnaja_plitka
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1.5.2. Освітлення 

Активність сучасної людини є зміщеною щодо світлового дня і захоплює частину темної пори доби. 
Отже, площа має стати місцем, в якому мешканці та гості громади почувалися б безпечно навіть 
уночі. Наводимо рекомендовану схему освітлення громадського простору на рис. 1.7. 

Рис. 1.7. План-схема освітлення громадського простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: підготував Б. Синько. 

Для освітлення громадського простору рекомендуємо використати 2 типи освітлювальних 
приладів: 1 – магістральні ліхтарі на стовпах заввишки до 5 м, можливо, інтегровані в опору; 2 – 

вуличні гірлянди.  



 

15 

На сьогодні стають все більш популярними вуличні ліхтарі зі світловим елементом ЛЕД, 

інтегрованим в опору. Радимо використати їх для освітлення як центральної частини площі, так і 
парку, зокрема, замінивши неефективні ліхтарі, встановлені там зараз. Пропоновані нами ліхтарі 
мають значну перевагу в тому, що максимально спрямовують світло безпосередньо на площі, що 
знаходяться під ними, а не розсіюють його довкола. Нижче на фото – приклад використання 
подібних ліхтарів у одному зі скверів Києва. 

Джерело: 
https://i.pinimg.com/236x/07/76/ec/0776ec3311a979c7305da2d475bbfa08.jpg; фото авторів. 

Також досить популярним на сьогодні елементом освітлення є вуличні гірлянди. В них 
використовують ЛЕД-елементи або ЛЕД-лампи різних типів, що робить їх довговічними та 
економними. Також плюси такої системи освітлення у тому, що подібні гірлянди не вимагають 
якихось особливих кріплень, їх можна розміщувати як постійно, так і тимчасово на різних об’єктах 

-  альтанках, поміж стовпами стаціонарних ліхтарів та на деревах. Також вони не потребують якоїсь 
спеціальної документації для монтажу. Власне, такі гірлянди радимо навісити на дерева у парковій 
вітальні та дитячій ігровій зоні. Наводимо приклад підсвічування ЛЕД гірляндами вулиці в Одесі. 

   

Джерело: фото авторів, Одеса. 
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1.6. Декоративні насадження 

1.6.1. Декоративні дерева 

Кипарис аризонський. Екзотичне хвойне середньої висоти (до 8 м) дерево з голубуватим 
відтінком хвої. Дуже стійке до спекотного клімату та посухи. Також це один з небагатьох кіпарисів, 
що без проблем зимують на Півдні України. Інколи його використовують в озелененні населених 
пунктів Херсонщини, Миколаївщини та Одещини. Рекомендоване для висадження біля альтанки. 

Середня вартість саджанців близько 1,5 м – від 700 грн. 

  

Джерело: https://inlandvalleygardenplanner.org/plants/cupressus-arizonica/; 

http://www.willowbrooknurseryandgardencentre.co.uk/cupressus-arizonica-var-glabra-fastigiata-spiral-25l/p11419. 

Павловнія повстиста. Велике посухостійке дерево з гігантських розмірів молодим листям та 
надзвичайною швидкістю росту -  до 4 м на рік. Дуже ефектно квітує навесні. Створює густу тінь 
улітку. Абсолютно невибаглива до ґрунтів. Перший місяць по висадці потребує регулярного 
поливу, згодом вкорінюється й поливу не потребує. У молодому віці добре відростає після 
кардинальної обрізки. Може розмножуватись кореневими живцями – з кожного відрізку кореню 
завтовшки з олівець виростає нове деревце. Рекомендована для висадки між альтанкою та 
дитячою ігровою зоною для створення затінку. Середня вартість саджанця до 2м – від 450 грн. 

https://inlandvalleygardenplanner.org/plants/cupressus-arizonica/
http://www.willowbrooknurseryandgardencentre.co.uk/cupressus-arizonica-var-glabra-fastigiata-spiral-25l/p11419
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Джерело: http://www.plantstoplant.com/paulownia-tomentosa-empress-foxglove-tree-c2x26458091; 

http://www.deepdale-trees.co.uk/trees/2016/07-Paulownia-tomentosa.html. 

Ялівець віргінський. Хвойне дерево середньої висоти (до 8 м) дерево, дуже посухостійке й 
відносно швидкоросле (до 50 см на рік). Світлолюбне. Широко розповсюджене в озелененні 
Херсона та Миколаєва. У Червоному Маяку сіянець цього ялівцю навіть росте на даху 
напівзруйнованої будівлі. Рекомендований для створення куліси для прикриття руїни поруч із 
громадським простором, а також для візуального відокремлення спортивної зони. Середня 
вартість саджанців 1,5-1,8 м – від 500 грн. 

    

Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Juniperus_virginiana;https://www.ebay.com/itm/EASTERN-RED-CEDAR-Tree-

Juniperus-virginiana-1-2-saplings-/283474424712; https://mountauburn.org/horticulture-highlight-juniperus-virginiana-

eastern-redcedar/. 

  

http://www.plantstoplant.com/paulownia-tomentosa-empress-foxglove-tree-c2x26458091
http://www.deepdale-trees.co.uk/trees/2016/07-Paulownia-tomentosa.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Juniperus_virginiana
https://www.ebay.com/itm/EASTERN-RED-CEDAR-Tree-Juniperus-virginiana-1-2-saplings-/283474424712
https://www.ebay.com/itm/EASTERN-RED-CEDAR-Tree-Juniperus-virginiana-1-2-saplings-/283474424712
https://mountauburn.org/horticulture-highlight-juniperus-virginiana-eastern-redcedar/
https://mountauburn.org/horticulture-highlight-juniperus-virginiana-eastern-redcedar/
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Яблуня Недзвецького, «райська». Невелике декоративне дерево з пурпуровим навесні, згодом 
темно-зеленим листям, рясним цвітінням яскраво-малиновими квітками та дрібними червоними 
їстівними плодами-яблучками. Рекомендуємо для висадки в алею. Середня вартість саджанців до 
1,5м – від 300 грн. 

  

Джерело: https://www.ebay.com/itm/Rose-apple-tree-seeds-from-Russia-Apple-tree-Malus-niedzwetzkyana-15-

seeds/254444212023; https://ua.all.biz/en/apple-tree-of-nedzvetsky-malus-niedzwetzkyana-g1377508. 

Глід одностовпчиковий Полс Скарлет.  Може бути альтернативою яблуні Недзвецького. Невелике 
дуже посухостійке дерево з дрібним листям. Культурна форма із повними квітками, тому 
розмножується виключно щепленням. Найчастіше можна зустріти штамбову формовку дерева. 
Перший місяць по висадці потребує поливу, згодом добре вкорінюється й поливу не потребує, бо 
має дуже розвинену глибоку кореневу систему. Рекомендоване до висадження в алею (замість 
яблуні). Орієнтовна вартість саджанців зі штамбом до 1,5 м – від 800 грн. 

  

Джерело: https://www.treesdirect.co.uk/product/hawthorn-pauls-scarlet-trees/; 

https://www.crocus.co.uk/plants/_/crataegus-laevigata-pauls-scarlet/classid.1050/. 

  

https://www.treesdirect.co.uk/product/hawthorn-pauls-scarlet-trees/
https://www.crocus.co.uk/plants/_/crataegus-laevigata-pauls-scarlet/classid.1050/
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1.6.2. Виткі рослини 

Жимолость Генрі. Швидкоросла витка вічнозелена рослина, досить розповсюджена у 
вертикальному озелененні в Херсонській області. Легко розмножується живцями або відводками. 
Рекомендована для висадження на сітчасту опору між руїною та спортивним майданчиком. 
Орієнтовна вартість саджанця у 2 л контейнері – від 150 грн. 

  

Джерело: https://www.havlis.cz/karta_en.php?kytkaid=3388. 

  

https://www.havlis.cz/karta_en.php?kytkaid=3388
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Розділ II. Проєкт з реконструкції  парку-громадського простору у с. Новорайськ 

2.1. Рекомендовані етапи для втілення проєкту з реконструкції  парку-

громадського простору  

Етап I протягом 1 року та в рамках співпраці з програмою DOBRE: 

 мощення ярмаркової зони та (можливо) площ між партерною зоною та адмінбудівлею 

(550м2); 

 закупівля торгівельного навісу-трансформера та пересувних прилавків; 

 знесення та корчування хворих та аварійних дерев у партерній частині парку; 
 облаштування громадської вбиральні згідно сучасних стандартів; 
 спорудження кругової лавочки навколо дуба; 
 висадження частини запланованих рослин (пекани, каштани, яблуні Недзвецького, церциси, 

сливи Піссарда, а також троянди паркові на квітник біля будинку культури після завершення 
робіт з мощення). 

Етап II протягом 2-3 року: 

 облаштування фестивальної зони (покриття з відсіву, бордюр, встановлення сцени-подіуму); 

 будівництво доріжок з відсіву у партерній зоні; 
 встановлення лавочок; 

 встановлення та підключення до мережі фонтану-колонки у партерній зоні; 
 встановлення вхідних груп (пергола й арка); 
 монтаж освітлення для фестивальної та дитячої ігрової зон; 
 підведення електромереж та монтаж тимчасового освітлення (гірлянди) у партерній зоні; 
 висадження частини запланованих рослин (ялівці, кіпариси, гібіскуси, інжир, зизифус, 

маслинка багатоквіткова, троянди плетисті). 

Етап III протягом 4-5 року: 

 встановлення альтанок у партерну зону; 

 монтаж стаціонарного освітлення у партерній зоні; 
 облаштування дитячої ігрової зони (покриття з відсіву, можливо, у певних частинах, гумове, 

монтаж сучасних ігрових конструкцій, встановлення лавочок); 
 будівництво доріжок у частині парку праворуч від будинку культури; 
 монтаж стаціонарного освітлення у частині парку праворуч від будинку культури; 
 встановлення лавочок у частині парку праворуч від будинку культури; 
 встановлення сітки під заплетення жимолостю; 
 висадження частини запланованих рослин (жимолость Генрі на сітку, розбивка 

пряноароматичного саду та висадження рослин у нього). 
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2.2. Пропозиції щодо функціонального зонування парку-громадського простору  
З метою детальної розробки проєкту парку-громадського простору “Ново-Райський сад” спільно 
з активом громади було проведене функціональне зонування території (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. План-схема зонування парку-громадського простору 

Джерело: підготував Б. Синько. 

1. Партерна паркова зона – ядро “Ново-Райського саду” та його візитівка, містить вхідну групу-
перголу з назвою парку, доріжки з лавочками, кругову лавочку навколо дуба (“Дерево 
Бажань”), альтанки, сад прянощів, декоративні та рідкісні плодові насадження.  

2. Ярмаркова зона, брукована тротуарною плиткою, містить відкритий односторонній 
торгівельний ряд-трансформер, що за потреби може бути перетворений на павільйон для 
проведення урочистих подій або ж просто бути додатковим місцем для відпочинку. 

3. Фестивальна зона займає простір за будинком культури, стіну якого можна використовувати 
для кріплення екрану, декорацій, навісу над сценою та освітлення. Містить сцену-подіум з 
композитної дошки.  

4. Дитяча ігрова зона розташована на місці дитячого майданчика, що існує, прилягає до 
фестивальної зони. Містить оригінальні ігрові комплекси з креативними “лазальними” 
конструкціями, пісочницю та лавочки. Призначена для відпочинку як матусь із малюками, так 
і для дітей старшого віку. 

5. Пікнікову зону розташовано у частині перспективного розвитку “Ново-Райського” парку. Тут 
розташовано кілька комплексів “стіл+2 лавочки”. 

6. Санітарну зону вирішено було розташувати на місці громадської вбиральні, що існує. 
7. Меморіальна зона містить пам’ятник, що існує у дальній частині парку. 
8. Буферна зона займає площі по периметру всієї паркової території. 
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2.3. Загальний план-схема парку-громадського простору  
У співпраці з активом громади було розроблено детальний план-схему парку-громадського 
простору (рис. 2.2). Схема, а також візуалізації (рис. 2.3) надають уявлення про розташування та 
вигляд об’єктів громадського простору.  

Рис. 2.2. Генеральний план-схема парку-громадського простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Джерело: підготував Б. Синько. 
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Примітка: червоним пунктиром позначено проєктовану зону. 

Перелік об’єктів: 1 - вхідна група (пергола); 2 - вхідна група (арка); 3 - Новорайський дуб; 4 - кругова 
"лавочка злагоди" навколо дуба; 5 - фонтан-колонка; 6 - паркові альтанки; 7 - сад пряноароматичних 
трав; 8 - універсальний навіс-трансформер; 9 – розарій; 10 – вбиральня; 11 – сцена; 12 - дитячі ігрові 
конструкції "лазанки"; 13 - комплекси "стіл+2 лавочки" для Пікніків.                                                     
Перелік насаджень (зелена нумерація): 1 - троянди виткі; 2 - троянди паркові Флорибунда; 3 - 
ялівець віргінський; 4 - кіпарис аризонський; 5 - гібіскус сирійський в ассортименті сортів; 6 - яблуня 
Недзвецького ("райська"); 7 - церцис канадійський; 8 - слива Піссарда Нігра; 9 - каштан їстівний; 10 - 
горіх-пекан; 11 - зизифус (унабі); 12 – інжир; 13 - маслинка багатоквіткова; 14 - жимолость Генрі; 15 – 
пряноароматичні багаторічники. 

Рис. 2.3. Візуалізації парку-громадського простору 

З боку головного входу 
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У центральній частині парку 
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Вигляд на паркову альтанку влітку 
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Вигляд на паркову альтанку навесні 

 

Парк влітку 

 

Джерело: підготував Б. Синько. 
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2.4. Пропозиції щодо рішень окремих об’єктів для парку 

2.4.1. Вхідна група 

Головний вхід до проєктованого парку-громадського простору, а саме – його партерної зони пропонуємо 
оформити у вигляді перголи, заплетеної плетистими трояндами. На перголі можливо розмістити ажурний 
(виконаний з металу, наприклад) напис-вивіску із назвою парку. У тому ж стилі пропонуємо вирішити вхід-

арку від будинку культури. Слід пам’ятати, що відстань до найвищої точки арки (перекриття) перголи має 
становити не менше 2,5-2,8 м, у такому випадку висота для проходу відвідувачів, з урахуванням заплетення 
конструкції рослинами, становитиме приблизно 2 – 2,3 м. Можливі варіанти пергол на фото нижче. 

  

Джерело: https://www.gouldsgc.co.uk/large-horizon-garden-arch/p463; 

https://www.bridgendgardencentre.co.uk/product/zest-daria-wooden-garden-arch-00361/. 

  

Джерело: https://www.sheds.co.uk/hartwood-infinity-garden-arch.html; https://puregardenbuildings.co.uk/product/atlas-

traditional-trellis-timber-garden-apex-arch/. 

  

https://www.gouldsgc.co.uk/large-horizon-garden-arch/p463
https://www.bridgendgardencentre.co.uk/product/zest-daria-wooden-garden-arch-00361/
https://www.sheds.co.uk/hartwood-infinity-garden-arch.html
https://puregardenbuildings.co.uk/product/atlas-traditional-trellis-timber-garden-apex-arch/
https://puregardenbuildings.co.uk/product/atlas-traditional-trellis-timber-garden-apex-arch/


 

28 

2.4.2. Відкритий торгівельний ряд-трансформер 

Для торгівлі на території парку-громадського простору пропонуємо спорудити відкритий 
торгівельний ряд-трансформер завдовжки 3,5х10 м, розрахований на 8-10 торгівельних місць. 
Особливістю такого ряду є те, що він має пересувні столи-прилавки на колесах, прибравши які 
отримуємо простий навіс для відпочинку. Прикрасивши цей навіс належним чином, отримуємо 
альтанку для проведення урочистостей (весіль, наприклад). Як у всіх спорудах “Ново-Райського 
саду”, пропонуємо дерев’яні конструкції споруди пофарбувати у світлі, наближені до білого, тони. 

Рис. 2.4. Фрагмент конструкції відкритого одностороннього торгівельного ряду-трансформеру 

Джерело: підготував Б. Синько. 

Рис. 2.5. Односторонній відкритий торгівельний ряд-трансформер. Візуалізації з різних ракурсів 
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Навіс із прибраними пересувними прилавками 
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Вигляд з навісу на парк 

Джерело: підготував Б. Синько. 

2.4.3. Лавочки 

Паркові лавочки є обов’язковим елементом будь-якого громадського простору. Громадський 
простір, у якому відсутні місця для сидіння, користується значно меншою популярністю, ніж такий, 
де ці місця є.  

Перш за все звертаємо увагу на те, що будь-які типи лавочок мають бути максимально простими. 
Не слід вважати, що прості лавочки виглядатимуть дешево, часто такі меблі виглядають значно 
стильніше, ніж ті, у яких використано максимальну кількість декоративних елементів – ковка, 
різьба, тощо. Також прості лавочки є певною мірою «вандалостійкими», бо їх значно легше й 
дешевше лагодити. 
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Для “Ново-Райського саду”  пропонуємо обрати прості лавочки зі спинкою. Розміри: 200х45 см та 
45 см заввишки до сидіння, висота від сидіння до верхнього краю спинки – не менш, ніж 45 см. 
Приклади таких лавочок наводимо на фото нижче. Задля відповідності загальній концепції парку-

громадського простору “Ново-Райського саду”, рекомендуємо пофарбовати лавочки у світлі, 
наближені до білого, тони, або підібрати лавочки зі світлих порід дерева. Нагадуємо, що біля 
кожної лавочки варто встановити смітник-урну, це допоможе утримувати громадський простір в 
чистоті. 

 

Джерело: https://cdn20.pamono.com/p/g/3/0/303991_kczo9aafr6/mid-century-industrial-bench-with-slatted-seat-

backrest-1.jpg; https://herrajesdelponiente.es/2059-large_default/banco-fundicion-ductil-madera-mobiliario-urbano-

publico-residenciales-parques.jpg. 

  

Джерело: 
https://www.janehamleywells.com/app/uploads/2018/08/Jane_Hamley_Wells_ARA_DSC1012003_A_commercial_urban_p

ark_straight_bench_with_backrest_hardwood_seat_steel_frame.jpg; https://www.architonic.com/en/product/vestre-air-

bench-with-backrest/1246486. 

Навколо дубу у центрі партерної паркової зони пропонуємо встановити просту кругову лавочку без 
спинки, зовнішній діаметр якої може становити 5,5 м,  із наборним сидінням з брусу 50х100х450 

мм, на металевій або кам'яній/бетонній (стовпи або суцільна стінка) основі. Приблизний вигляд 
такої лавочки наводимо на фото нижче. Також на фото приклад такої лавки у Стокгольмі. 

 

https://www.architonic.com/en/product/vestre-air-bench-with-backrest/1246486
https://www.architonic.com/en/product/vestre-air-bench-with-backrest/1246486


 

32 

  

Джерело: https://www.archiproducts.com/en/products/lab23/round-sectional-steel-and-wood-bench-variations-round-

bench_418956; https://www.dreamstime.com/stock-photo-round-bench-wooden-park-image86944428. 

  

Джерело: https://www.architonic.com/en/product/ete-round-tree-bench-151/20006176; 

https://www.alibaba.com/product-detail/Top-sale-cheap-patio-round-outdoor_631869281.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: фото авторів, Стокгольм.  

https://www.archiproducts.com/en/products/lab23/round-sectional-steel-and-wood-bench-variations-round-bench_418956
https://www.archiproducts.com/en/products/lab23/round-sectional-steel-and-wood-bench-variations-round-bench_418956
https://www.dreamstime.com/stock-photo-round-bench-wooden-park-image86944428
https://www.architonic.com/en/product/ete-round-tree-bench-151/20006176
https://www.alibaba.com/product-detail/Top-sale-cheap-patio-round-outdoor_631869281.html
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2.4.4. Альтанки 

У партерній парковій зоні пропонуємо розташувати дві однакові шестигранні альтанки із підлогою 
та лавочками по периметру. Конструкцію такої альтанки варто виконати з дерева або металу, 
пофарбованого у світлі, наближені до білого, тони, дах – дошки чи водостійке ОСБ або фанера, 
криті бітумною черепицею. Не радимо для перекриття використовувати профнастил або 
металочерепицю, оскільки вони дуже гріються на сонці влітку і створюють шум під час дощу. Також 
звертаємо увагу, що варто обирати максимально відкриті моделі альтанок з найменшою кількістю 
тонких дрібних конструктивних елементів. Відкритість споруди зробить її більш безпечною, а 
відсутність дрібних деталей, які швидко ламаються, сприятиме довшому збереженню спорудою 
декоративності. 

   

  

Джерело: https://jarmas.com.ua/altanka24.html, http://dachadecor.com.ua/besedki/shestigrannaya-besedka.htm. 

  

Джерело: http://pobudova.in.ua, https://meblieko.com.ua/?content=products&cat=29. 

2.4.5. Колонка-фонтан 

На місці старої водяної колонки пропонуємо встановити нову декоративну. Таким чином, можна створити 
ще одну фокусну точку у парку, яка, до того ж, буде джерелом води (для вмивання чи миття фруктів, 

наприклад) у теплу пору року. Зразки таких колонок, а також їхню вартість можна подивитися за 
посиланням під фото. 

https://jarmas.com.ua/altanka24.html
http://dachadecor.com.ua/besedki/shestigrannaya-besedka.htm
http://pobudova.in.ua/
https://meblieko.com.ua/?content=products&cat=29
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Джерело: http://fonari-park.com.ua/kolonki.html 

2.4.6. Дитяча ігрова зона 

Рекомендуємо відмовитись від 
традиційних дитячих майданчиків на 
користь сучасної  ігрової зони. Радимо 
звернути увагу на послуги вітчизняних 
компаній з монтажу ігрових “лазальних” 

конструкцій. Нижче наводимо декілька 
прикладів. Більше варіантів наведено в 
матеріалах проєкту громадського простору 
для с. Червоний Маяк (розділ 1.4.6). 

Також у дитячій ігровій зоні пропонуємо 
розташувати сучасні гойдалки із сидінням 
типу «кошик». На таких гойдалках буде 
приємно погойдатися не лише дітям, а й 
їхнім батькам. 

Джерело: 
https://tickikids.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/z1.cache/gall

ery/activities/4273/image_5aa542b6d59ef4.92552723.jpg. 

http://fonari-park.com.ua/kolonki.html
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Джерело: https://galinfo.com.ua/media/gallery/full/s/u/suchasnmayd2.jpg. 

2.5. Технічні рекомендації 
2.5.1. Покриття 

Покриття з ФЕМ 

Красиве та зручне покриття часто кардинально змінює сприйняття локації. Тому рекомендуємо 
особливу увагу приділити вибору тротуарної плитки. Для мощення ярмаркової зони 
рекомендуємо вібропресовану тротуарну плитку форми “цегла” 60мм завтовшки – жовтого, 
бежевого, помаранчевого або ж, зрештою, світло-сірого відтінку, або ж колор-мікс світлих тонів. 
Приклади можливих варіантів наведено нижче. 

 

 

Джерело: 

https://goldmandarin.kiev.ua/kirpich_trotuarnaja_plitka. 

https://galinfo.com.ua/media/gallery/full/s/u/suchasnmayd2.jpg
https://goldmandarin.kiev.ua/kirpich_trotuarnaja_plitka
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 Джерело: фото авторів, Київ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: https://melius.vn.ua/wp-content/uploads/2019/02/3333brukUntitled-2-min.jpg. 

Покриття з гранвідсіву, або  “м’яке” покриття 

Покриття доріжок у партерній парковій зоні, площ у дитячій ігровій та фестивальній зонах. Таке 
покриття є швидким у будівництві, значно дешевше, ніж тротуарна плитка чи асфальт. Окрім того, 
воно чудово дренує дощову воду, завдяки чому на ньому практично не буває калюж. Правильно 
зроблене покриття з відсіву за щільністю не набагато м’якіше за асфальт. Обов’язковою умовою 
при застосуванні такого покриття є підбивання його (бетонним) бордюром, ретельне трамбування 
основи та фінішного шару й проливання водою готового покриття для остаточного ущільнення. 
Пошаровий розріз покриття з гранвідсіву наводимо на рис. 2.6. Приклад покриття з гранвідсіву 
наведено на фото нижче.  
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Джерело: http://findimg.me/img/; https://donpedrobrooklyn.com/modern-driveway/. 

Рис. 2.6. Розріз покриття з гранвідсіву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: підготував Б. Синько. 

Для  обрамлення квітників при головному вході 
пропонуємо використати фігурний 
вібропресований бордюр «пеньки». 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: http://strmnt.com/sad/l-diz/s-

other/bordyur-dlya-sadovyx-dorozhek.html. 

http://strmnt.com/sad/l-diz/s-other/bordyur-dlya-sadovyx-dorozhek.html
http://strmnt.com/sad/l-diz/s-other/bordyur-dlya-sadovyx-dorozhek.html
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2.5.2. Освітлення 

Активність сучасної людини є зміщеною щодо світлового дня і захоплює частину темної пори доби. 
Отже, парк має стати місцем, в якому мешканці та гості громади почувалися б безпечно навіть 
уночі. Наводимо рекомендовану схему освітлення парку-громадського простору на рис. 2.7. 

Рис. 2.7. План-схема освітлення парку-громадського простору 

Джерело: підготував Б. Синько. 

Для освітлення парку-громадського простору рекомендуємо використати 2 типи освітлювальних 
приладів: 1 – магістральні ліхтарі на стовпах заввишки до 4 м, можливо, інтегровані в опору; 2 – 

вуличні гірлянди. Інформація шодо цих типів освітлення, а також приклади фото наведено в 
матеріалах проєкту громадського простору для с. Червоний Маяк (див. розділ 1.5.2.). 
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2.6. Декоративні насадження 

2.6.1. Декоративні дерева 

Інформація та фото щодо рекомендованих для проєкту реконструкції парку-громадського 
простору “Ново-Райський Сад” таких дерев як, ялівець віргінський, кипарис аризонський, та  
яблуня Недзвецького, “райська”, наведена в матеріалах проєкту громадського простору для с. 
Червоний Маяк (див. розділ 1.6.1). 

Ялівець віргінський рекомендований для створення куліс (лінійних насаджень) для прикриття 
вбиральні у партерній зоні, а також візуального відокремлення партерної зони від ярмаркового 
майданчика. Кипарис аризонський та яблуня Недзвецького рекомендовані для висадження у 
партерній зоні.  

Церцис канадійський. Невелике декоративне дерево з дуже раннім рясним та надзвичайно 
яскравим весняним цвітінням. Квіти утворюються, зокрема, на товстих гілках та стовбурі, що додає 
цій рослині екзотичності. Восени довго тримає яскраво-пурпурове листя. Рослина непримхлива, 
відносно посухостійка, не уражується шкідниками. Рекомендуємо для висадки спорадично у 
партерній зоні парку. Середня вартість саджанців до 1,5м – від 300 грн. 

 

Джерело: http://www.gstrees.com/product/cercis-canadensis-red-bud/; https://www.plant-world-

seeds.com/store/view_seed_item/4671; https://emeraldplants.co.uk/product/cercis-canadensis-forest-pansy/. 

Слива Піссарда Нігра.  Невелике достатньою мірою посухостійке дерево з пурпуровим протягом 
усього сезону листям. Застосовується переважно для одиночних насаджень або невеликими 
групами. Розмножується щепленням на аличу або сливу. Перший рік по висадці потребує 
регулярного поливу, згодом добре вкорінюється й поливу не потребує. Рекомендоване до 
висадження у партерній зоні та у якості кольорового акценту у паркову частину другої черги та 
частині пікнікової зони, що прилягає до партерної. Орієнтовна вартість саджанців зі штамбом до 
1,5 м – від 800 грн. 

 

 

 

 

 

http://www.gstrees.com/product/cercis-canadensis-red-bud/
https://www.plant-world-seeds.com/store/view_seed_item/4671
https://www.plant-world-seeds.com/store/view_seed_item/4671
https://emeraldplants.co.uk/product/cercis-canadensis-forest-pansy/
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Джерело: https://kitchendecor.club/files/prunus-cerasifera-pissardi-nigra.html; 

https://www.irelandtrees.com/products/plum-copper-prunus-pissardii-nigra. 

Каштан посівний (їстівний). Для того, аби додати рослинної екзотики ще й у кулінарному сенсі, 
пропонуємо у прогулянковій зоні висадити каштан їстівний. Це саме той каштан, плоди якого так 
люблять їсти смаженими у країнах Середземномор’я. І не дарма – вони дійсно смачні! Отже, 
посівний каштан - це велике, досить декоративне (особливо під час квітування) відносно 
швидкоросле дерево, яке восени порадує мешканців громади смачними плодами – горішками. 
Тим паче, що перший врожай від нього можна очікувати вже через 2-3 роки після висадження 3-5 

річних саджанців. Рекомендований до висадження у партерній зоні. Орієнтовна вартість саджанця 
у контейнері 5 л – 300 грн. 

Джерело: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71MsouYntjL._AC_SX522_.jpg; 

https://caraghnurseries.ie/wp-content/uploads/2017/10/castanea-sativa.jpg.   

https://kitchendecor.club/files/prunus-cerasifera-pissardi-nigra.html
https://www.irelandtrees.com/products/plum-copper-prunus-pissardii-nigra
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71MsouYntjL._AC_SX522_.jpg
https://caraghnurseries.ie/wp-content/uploads/2017/10/castanea-sativa.jpg
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Джерело: https://media.sciencephoto.com/image/c0050913/800wm; 

https://static2.shop033.com/resources/E7/1000423/picture/FD/12893437.jpg. 

Карія пекан (горіх пекан). Швидкоросле велике гарне дерево, джерело одних з найсмачніших 
горіхів у світі. Родить не щороку, оскільки плоди не завжди вистигають, але культуру варто 
випробовувати та популяризувати на півдні України. Досить посухостійкий у дорослому віці, у 
молодому потребує періодичного поливу. Рекомендоване для висадження у дальню частину 
партерної паркової зони. Орієнтовна вартість саджанця однорічки – від 80 грн, 2-річки – від 300 
грн. 

  

Джерело: https://agrosyla.com.ua/product/pekan-kariya/, http://plantinfo.co.za/plant/carya-illinoinensis/ 

Зизифус жожоба, унабі. Невелике екзотичне деревце, досить швидкоросле й посухостійке. 
Восени рясно всипане невеликими борошнистими солодкими плодами, що формою нагадують 
фініки (за це його інколи називають китайським фініком). Непримхливе, добре росте на осонні та 

https://media.sciencephoto.com/image/c0050913/800wm
https://static2.shop033.com/resources/E7/1000423/picture/FD/12893437.jpg
https://agrosyla.com.ua/product/pekan-kariya/
http://plantinfo.co.za/plant/carya-illinoinensis/
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в легкому затінку. Рекомендований для висадження у партерній зоні у якості приємного 
кулінарного доповнення. Середня вартість саджанців у 5 л контейнері – від 350 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: https://plants.oaklandnursery.com/12130001/Plant/20409/Jujube; https://www.plantsguru.com/ziziphus-

jujuba-seeds. 

2.6.2. Декоративні кущі 
Троянда паркова ремонтантна в асортименті. Середніх розмірів кущова троянда з великою кількістю 
квіток на пагонах. Рекомендуємо обрати саме ремонтантні сорти, які квітують практично увесь сезон. 
Рекомендована до висадження на квітнику біля будинку культури. Орієнтовна вартість саджанця у 3 л 
контейнері – 200 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: https://we-ha.com/elizabeth-park-preparing-for-annual-rose-weekend/. 

Маслинка багатоквіткова, гумі.  Великий кущ або, рідше, невеличке деревце із сріблястим листям до 4 м 
заввишки та у діаметрі. Посухостійкий, світлолюбний. Один з найкращих медоносів, під час цвітіння 
приємно пахне. Плодоносить рясно, плоди невеличкі, формою нагадують кизил, борошнисті й солодкі. Ця 
витривала рослина також може стати не лише декоративним, але й гастрономічним доповненням парку. 
Рекомендована для висадження у партерній зоні. Орієнтовна вартість саджанця у 3 л контейнері – від 150 
грн. 

https://plants.oaklandnursery.com/12130001/Plant/20409/Jujube
https://www.plantsguru.com/ziziphus-jujuba-seeds
https://www.plantsguru.com/ziziphus-jujuba-seeds
https://we-ha.com/elizabeth-park-preparing-for-annual-rose-weekend/
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Джерело: https://i.pinimg.com/564x/1b/97/ec/1b97ec6684d8c87492b3df19b4cac371.jpg; 

https://www.onlyfoods.net/goumi.html. 

Гібіскус сирійський. Середніх розмірів кущ, до 3 м заввишки, 2 м завширшки. Одна з небагатьох 
декоративних рослин, що рясно квітує протягом другої половини літа аж до осені великими, 
схожими на мальву, квітами (також існують форми із повними квітками) білого, рожевого, 
бузкового або пурпурового кольору, залежно від сорту. Непримхливий, відносно посухостійкий (у 
сильну спеку потребує вечірнього поливу). Надає парку екзотичного вигляду. Рекомендований до 
висадження у партерні парковій зоні. Середня вартість саджанця у 5 л контейнері – від 250 грн. 

  

Джерело: https://www.amazon.com/Hibiscus-syriacus-Sharon-Syrian-ketmia/dp/B07D9VCXJQ; 

https://www.amazon.com/Rose-Sharon-10-Seeds-Hibiscus/dp/B002VSLM9C. 

Інжир, фікус каріка.  Ще одна екзотична плодова рослина. Перш за все насадження інжиру 
асоціюються у нас із південнішими ландшафтами, але мало хто знає, що вже існують районовані 
для клімату континентального півдня України клони, здатні зимувати без укриття й навіть 
плодоносити. На багатьох присадибних ділянках уже ростуть рослини, акліматизовані у Новій 

https://www.onlyfoods.net/goumi.html
https://www.amazon.com/Hibiscus-syriacus-Sharon-Syrian-ketmia/dp/B07D9VCXJQ
https://www.amazon.com/Rose-Sharon-10-Seeds-Hibiscus/dp/B002VSLM9C
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Каховці. Отже, рекомендуємо здивувати такою екзотичною родзинкою відвідувачів партерної 
частини парку. Орієнтовна вартість саджанців у 5 л контейнері – від 250 грн. 

   

Джерело: https://sicutlocutusest.com/fig-tree/, https://www.alibaba.com/product-detail/Nursery-Fruit-Seedlings-Ficus-

Carica-Linn_60599486305.html 

2.6.3. Виткі рослини 

Плетисті троянди. Великих розмірів кущ із плетистим гіллям та (частіше) невеликими рясними 
квітками. Рекомендуємо обрати ремонтантні сорти плетистих троянд, які квітують практично увесь сезон, 
бажано білі або світлих пастельних тонів (така кольорова гама краще відповідатиме концепції “Ново-

Райського саду”).  Призначені до висадження під вхідну перголу та арку навпроти будинку культури. 
Орієнтовна вартість саджанців у 3 л контейнері – 350 грн. 

  

Джерело: https://sadmaster.com.ua/ua/zheltye-pletistye-rozy-ili-korolevsko/; https://yaskravaklumba.com.ua/ua/stati-i-

video/sazhentsy/pravilnaia-i-svoevremennaia-obrezka-pletistyh-roz-zalog-prevoshodnogo-tsveteniia. 

У парку-громадському просторі також рекомендована до висадження жимолость Генрі на сітчасту 
опору вздовж під’їзної дороги до вбиральні. Більш детальна інформація про цю рослину, а також 
фото наведена в матеріалах проєкту громадського простору для с. Червоний Маяк (див. розділ 
1.6.2). 

https://sicutlocutusest.com/fig-tree/
https://www.alibaba.com/product-detail/Nursery-Fruit-Seedlings-Ficus-Carica-Linn_60599486305.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Nursery-Fruit-Seedlings-Ficus-Carica-Linn_60599486305.html
https://sadmaster.com.ua/ua/zheltye-pletistye-rozy-ili-korolevsko/
https://yaskravaklumba.com.ua/ua/stati-i-video/sazhentsy/pravilnaia-i-svoevremennaia-obrezka-pletistyh-roz-zalog-prevoshodnogo-tsveteniia
https://yaskravaklumba.com.ua/ua/stati-i-video/sazhentsy/pravilnaia-i-svoevremennaia-obrezka-pletistyh-roz-zalog-prevoshodnogo-tsveteniia
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2.6.4. Багаторічники 

Для створення додаткової фокусної точки рекомендуємо у партерній частині створити невеликий 
сад пряноароматичних рослин. Такий об’єкт матиме не лише декоративну, але й пізнавальну 
функції. Серед рослин, які можна висадити до цього “саду” можуть бути: лаванда вузьколиста, 
шавлія лікарська, шавлія мускатна, гисоп лікарський, різні види чебреців, материнка звичайна, 

тощо. Більшість з вищеперелічених рослин є досить посухостійкими, отже, не потребуватимуть 
особливого догляду. Для утворення суцільного килимового насадження рекомендовано на 1 м2 

висаджувати від 5 до 9 рослин. Також для надання насадженням більшої декоративності 
рекомендуємо підсів однорічних рослин, таких, як календула, ромашка лікарська, тощо. Середня 
вартість багаторічників у контейнері 1 л – від 40 грн. 

  

Джерело: https://seedcorner.com/english-lavender-lavandula-angustifolia-seeds/; http://www.gebr-

alkemade.nl/salvia/salvia-officinalis-purpurascens-/118/617. 

  

Джерело: https://www.ebay.it/itm/50-Semi-Di-Salvia-moscatella-Salvia-sclarea-/123847253054; https://zelena-

mriya.com.ua/mnogoletniki/lekarstvennye-travy/issop-lekarstvennyy-hyssopus-officinalis/. 

 

 

 

https://seedcorner.com/english-lavender-lavandula-angustifolia-seeds/
http://www.gebr-alkemade.nl/salvia/salvia-officinalis-purpurascens-/118/617
http://www.gebr-alkemade.nl/salvia/salvia-officinalis-purpurascens-/118/617
https://www.ebay.it/itm/50-Semi-Di-Salvia-moscatella-Salvia-sclarea-/123847253054
https://zelena-mriya.com.ua/mnogoletniki/lekarstvennye-travy/issop-lekarstvennyy-hyssopus-officinalis/
https://zelena-mriya.com.ua/mnogoletniki/lekarstvennye-travy/issop-lekarstvennyy-hyssopus-officinalis/
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Приклад змішаного квітника із пряноароматичними рослинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: фото авторів. 

 


