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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"

Реконструкція Музею, будівництво

оглядового майданчика, доріжок, 

благоустрій та озеленення території

Проєкт реалізується в рамках Програми Президента України Володимира 
ЗеленськогозаучастіМіністерства культурита інформаційноїполітикиУкраїни, 

Запорізької обласноїдержавноїадміністрації тазапідтримкиГрупиМетінвест



ЯК ТЕРИТОРІЯ ВИГЛЯДАЄ ЗАРАЗ

Укриттяпорушує  
архітектурнийансамбль, і  
замість того, щоб  
забезпечити світлутінь,  

воно створює дуже темний  
простір.

Замість того, щоб бути  
центральноюплощою,  

цей майданчикрозділяє  
музейтаКурган. Влітку тут  
спекотно, не вистачає тіні,  
атакожнавігаційних  
указівок.

НаразіКурганє дивним  
елементом, якийне  
використовує свійпотенціал.  

Якдістатись вершини?

Неясна доступність та
відсутність вказівок.

Куди слід їхати  
відвідувачам, коливони  
прибувають?Багато шляхів, що схоже  

виглядаютьтаведутьдо  
невідомих напрямків, це  
дуже дезорієнтує.

Що робити
відвідувачам, коли
вони потрапляютьу  
цей «публічний  
простір»?
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ОГЛЯДОВИЙ МАЙДАНЧИК

1

Музейна площа

Початок шляху (підйом 

спроектовано під кутом 

5%, що відповідає ДБН з 

доступності)

Відповідно до норм, на кожні 0,8 

м висоти передбачається 1,5-

метрова перерва на рівній 

поверхні для кращого комфорту.

Платформа 1

Коли відвідувачі 

рухаються вгору, 

стежка стає більш 

вузькою.

Платформа 3
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Платформа 2

Досягнувши вершини, шлях 

розширюється до оглядового 

майданчика, дивуючи 

відвідувачів панорамним 

видом на околиці.

Платформа 1

Платформа 2

Платформа 3

(Відправна точка)

Музейна площа

«Амфітеатр» - продовження  

Музейної площі, де людиможуть  

спілкуватися, відпочивати та  

оглядати всі події. Що їх оточують.  

У вечірній часможна  

використовувати дляперегляду  
кінопроекцій або вистав.

Плоске продовження стежки, яка

служить оглядовим майданчиком

і точкою зв’язкуз кришою музею.

Продовження шляху, який, крім  

того, що є оглядовим  

майданчиком унапрямку до  

річки, він такожпростягається у  

вигляді сидячихсходівдля  

відвідувачів, якіхотілиб відпочити.

Оглядовий майданчик тасходи  

длявідпочинку звидом наліс.

Яктількивідвідувачідосягають  
вершини, вузькастежка  

відкривається на широко відкриту  

платформу, де вони мають  

панорамний видна 360 ° на все  

оточення. Ця платформа пропонує  

елемент сюрпризу якзавершення  

подорожі відвідувачів.

(Кінцева точка)

Зовнішні сходи, що

з’єднують стежку 

оглядового

майданчика з 

Музеєм
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ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР

1. Лавки

2. Платформа для сидіння

1. Металеве облицювання на вже існуючу стіну (картен)

Музейна площа

Музейнаплощаслужить головним центром  

пам’ятки, що пов’язує різні видиактивності та  

шляхи, якіобирають відвідувачі.

Основні елементи площі - дерева, 

забезпечують природнезатінення,що робить 
всю територію дуже зручною для  

перебування, адерев'яні лавкипродовжують  

темувикористання природних елементів.

Громадський простір поширюється на вершину музею

2.1

1

2.2

2.1

2.1

3
3. Скляний дах, що перекриває внутрішній дворик
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ОГЛЯДОВИЙ МАЙДАНЧИК (ДЕНЬ) Розробник:



ОГЛЯДОВИЙ МАЙДАНЧИК (ВЕЧІР) Розробник:



БУДІВЛЯ МУЗЕЮ Розробник:  

Наталія Бабенко



БУДІВЛЯ МУЗЕЮ
(дах - оглядовий майданчик)

Розробник:  

Наталія Бабенко


