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СУТНІСТЬ ПРОЕКТУ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОГО 
ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА ПО 
ВУЛ. СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, 33-35
Проект включає роботи з 

облаштування дренажної системи, 

покриття та т�ньового нав�су 



М�сцезнаходження:

Д�лянка у комунальн�й власност�
Тимчасовий землекористувач: ТОВ "Ф�рма 

Інтергал" 

Є гарант�йний лист в�д земле-користувача 

про надання доступу для реал�зац�ї 
проекту



ГБ - 2020

МЕТА ПРОЕКТУ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
КОМФОРТНІ ТА 
БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ДЛЯ 
ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ 
МІНСЬКОГО МАСИВУ

Даний дитячий майданчик 

знаходиться всередин� житлової 
забудови серед 25-поверхових 

будинк�в з 2700 квартир
 

Майданчик щодня експлуатується з 

2014 року
 

Знаходиться в низин�, куди зт�кають 

вс� опади � талий сн�г. Система 

дренажу в�дсутня
 

Єдиний пандус п�сля дощу повн�стю 

затоплений, що значно ускладнює 

доступ до майданчика 

 

 



ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ 
ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ

ПРОБЛЕМА № 1



ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ 
ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ

ПРОБЛЕМА № 1

Єдиний пандус повністю затоплює, що значно ускладнює, 
а після тривалих опадів унеможливлює доступ для людей 
з обмеженими можливостями руху 
Дитячій майданчик знаходиться в низині, тому вкритий 
величезними калюжами, які стоять кілька днів - вся вода 
стікає на майданчик і їй немає куди дітись 



ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ ТІНІ
ПРОБЛЕМА № 2



ПОВНА ВІДСУТНІСТЬ ТІНІ
ПРОБЛЕМА № 2

Дитячій майданчик з трьох боків оточений зонами для 
паркування автомобілів
Так звані "зелені зони" навколо майданчика не засаджені - 
немає жодного більш-менш високого деревця
У літній час (навіть зранку та після обіду) на майданчику 
стоїть неймовірна спека і немає жодного елементу з дахом 
або навісу: пряма загроза теплового удару для дітей та 
дорослих



ЩЕБІНЬ ТА ПІСОК В ЯКОСТІ 
ПОКРИТТЯ 

ПРОБЛЕМА № 3



ЩЕБІНЬ ТА ПІСОК В ЯКОСТІ 
ПОКРИТТЯ

ПРОБЛЕМА № 3

Площа майданчика засипана щебнем та піском, що призводить 
до травмування
За умови відсутності тіні та наявності велікої кількості активно 
граючих дітей з прилеглих будинків, на майданчику стоїть шар 
пилу, яким діти дихають
Після опадів майданчик перетворюється на море, а там де 
немає калюж - місиво з бруду та каміння



ЗАПРОПОНОВАНЕ РІШЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З 
РЕКОНСТРУКЦІЇ ДИТЯЧОГО 
МАЙДАНЧИКА

ЧАСТИНА 2
Встановлення т�ньових 

нав�с�в

ЧАСТИНА 3
Облаштування 

гумового покриття

ЧАСТИНА 1
Монтаж дренажної 

системи для 

водов�дведення



ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
 Покращення умов дозв�лля д�тей, що проживають в даному м�крорайон�, 
тому що найближч� б�льш-менш нов� дитячи майданчики закрит� для 

доступу (вул. Калнишевського, 7; Калнишевського, 8, Калнишевського, 14 та 

Кондратюка, 6)

Можлив�сть активного дозв�лля на вулиц� за будь-яких погодних умов 

протягом ц�лого року
Безпека дозв�лля д�тей та дорослих, що їх супроводжують
Доступн�сть для вс�х, включаючи потреби людей з обмеженими 

можливостями руху



ПРИКЛАДИ АНАЛОГІЧНИХ 
ПРОЕКТІВ
 



ПРИКЛАДИ АНАЛОГІЧНИХ 
ПРОЕКТІВ
 



ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ
 

Комплексна 

реконструк
ц�я 

майданчика

 Терм�н 

реал�зац�ї - 

9 м�сяц�в

 824 тис грн 

+ 20% 

резерв



БУДУЄМО РАЗОМ ЩАСЛИВЕ ТА 
БЕЗПЕЧНЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ 

НАШИХ ДІТЕЙ!
 


