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Занедбаність, неестетичність та 
загальна екологічна

невідповідність майдану створює
некомфортні та небезпечні умови

перебування всіх категорій
відвідувачів, знижує архітектурну

привабливість будівлі пдм та 
адаптаційні можливості міста до 

зміни клімату. 



Проект передбачає: 
- демонтаж бетонних плит 
майдану площею 100 м2;
- демонтаж флагштоків;
- висадку багаторічних

трав’янистих рослин;
- висадку живоплоту;
- встановлення лав різної

конструкції.

Мета проекту: створення

зеленого простору на майдані біля
Палацу дітей та молоді для адаптації
міста до зміни клімату та 
комфортного перебування
відвідувачів ПДМ.



Створення зеленого простору буде важливим та 
корисним:
- для відвідувачів палацу дітей та молоді
- для учасників неформальних молодіжних івентів
- для мешканців міста комфортний куточок для 

рекреації
- для дітей як освітній майданчик з біорізноманіття 
міста
- для міської влади, яка має забезпечувати 
адаптацію міста до зміни клімату. 



СТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНОГО ПРОСТОРУ НА МАЙДАНІ БІЛЯ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА 
МОЛОДІ ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ:

 зменшити площу «острова тепла» через демонтаж бетонних плит;

 збільшити вологість повітря, зменшити температуру повітря, рівень його
запиленості та загазованості через висадку багаторічних трав’янистих рослин та 
кущів;

 забезпечити екологічні ніші для різноманітних живих організмів;

 створити комфортні та безпечні умови для відпочинку батьків і дітей ПДМ та 
перехожих через демонтаж флагштоків, озеленення та благоустрій майдану лавами 
(особливо актуально в період карантину під час очікування батьками дітей);

 створити природний майданчик для освіти та творчості;

 привернути увагу мешканців до рослин та тварин у місті через створення квіткових
композицій для підтримки біологічного різноманіття;

 задекорувати занедбану, естетично непривабливу бетонну огорожу майдану через 
створення вздовж неї живоплоту. 



Бюджет проекту

Складові завдання
Орієнтовна 

вартість, 
гривень

Демонтаж покриття (бетонних плит) – 100 м2 30000,00 

Виямка існуючого грунту – 30 м3 8000,00

Демонтаж флагштоків – 3 елементи 4500,00

Завезення чорнозему – 30 м3 20000,00

Живопліт – 15 саджанців 2250,00

Багаторічні трав’янисті рослини – 120 саджанців 24000,00

Мульчування – 10 м3 8000,00

Лава багаторівнева – 1 елемент 50000,00

Лава на бетонних опорах – 3 елементи 19000,00

Непередбачувані витрати (демонтаж можливих 
прихованих бетонних конструкцій)

10000,00

Проектна документація 17000,00

Авторський нагляд 7200,00

РАЗОМ: 199950,00


