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Короткий опис проекту

Діти  нашого  двору  — принаймні  600 дітей  з  4  багатоповерхівок  — не  мають 
можливості  відпочивати  та  займатись  спортом  через  відсутність  дитячих, 
спортивних та ігрових майданчиків. Ті, що були облаштовані 14 років назад, вже 
згнили і  їх  викинули. Мами та тата малечі  мусять вести або везти їх грати за  
кілометри від дому. 

Пропонується на місці старих майданчиків облаштувати нові на радість дітям.
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1. Мета проекту

Створити умови для гармонійного розвитку та комфортного і безпечного відпочинку 
дітей. Облаштувати гімнастично-ігровий майданчик та дитячий майданчик для найменших 
дітей.  Сприяти  підвищенню  енергоефективності  шляхом  використання  автономного 
освітлення на сонячних панелях. 

2. Для кого цей проект

Діти  віком  до  6  років  будуть  користуватись  дитячим  майданчиком  для  молодших 
дітей.

Діти віком від 7 років будуть користуватись гімнастично-ігровим комплексом.

Усього на 4 будинки припадає 600 квартир і з розрахунку однієї дитини на квартиру 
майданчиками зможуть користуватись 600 і більше дітей. 

3. Обґрунтування необхідності проекту: проблема

ЛікоГрад є  новим мікромасивом м.  Києва.  Це молодий масив з  великою кількістю 
малих дітей. Символом ЛікоГраду є мами з дитячими візками. 

На  рисунку  1 показаний  супутниковий  знімок  двору  чотирьох  багатоповерхових 
будинків за адресою Вільямса 15 корпус 1, Вільямса 17/11, Вільямса 15 корпус 3 та Конева 9.

Рисунок 1. Супутниковий знімок прибудинкової території. Цифрами відмічені: 1, 2 - 
дитячі майданчики з пісочницями огороджені; 3 - майданчики для вибивання хідників.

Станом  на  1  червня  2017  року  у  дворі  будинків  відсутні  сучасні  безпечні 
гімнастично-ігрові майданчики для дітей віком від 7 років та ігрові майданчики для 
дітей віком до 6 років. 

За простими підрахунками “одна дитина на квартиру” в цих будинках проживає 600 
дітей, які позбавлені умов для гармонійного розвитку та безпечного відпочинку.

Будинки  були  зведені  у  одними  з  перших  в  ЛікоГраді  у  2003  році,  і  за  14  років  
дерев’яне обладнання дитячих майданчиків, позначених цифрами 1 та 2, повністю згнило і 
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було демонтоване. Залишились лише металеві гойдалки, виготовлені з металевої арматури-
катанки та кутників, які є надзвичайно травмонебезпечними та застарілими. 

Гімнастично-ігрові майданчики під час забудови не були встановлені. 

3.1 “Знайди дитину”
На  рисунку  2 типове  фото  використання,  швидше  невикористання,  дитячих 

майданчиків. Фото зроблене в неділю в обідній час. Температура повітря надворі +22°С. В 
усьому подвір’ї є єдина дитина, яка гойдається на найсучаснішій з гойдалок — позначена 
стрілкою. Гойдалка вже потребує поточного ремонту. 

Рисунок 2. "Знайди дитину". Фото двору в неділю в обід. На усіх "майданчиках" є лише одна 
дитина. 

На  майданчиках  1 та  2 залишились  рештки  шведської  стінки,  які  пропонується 
використати на оновленому майданчику. Фотографія майданчика  1 показана на рисунку  3, 
майданчик 2 виглядає так само. 

Розміри майданчика  1 становлять 10 х 9 м, майданчика  2 — 12 х 9 м. Майданчики 
огороджені  дерев’яним  декоративним  парканчиком,  що  також  практично  згнив  і  буде 
демонтований найближчим часом. Такий же стан лавочок для батьків.

Всередині майданчиків облаштовані пісочниці, пісок в яких не оновлювався 14 років 
і забруднений фекаліями бродячих собак та котів. Дітей в такі пісочниці краще не пускати, 
що й роблять їх батьки. 
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Рисунок 3: Дитячі майданчики 1, 2. Гойдалка є травматичною та морально 
застарілою. Лавочки для батьків практично згнили і будуть демонтовані 
найближчим часом.

Цифрою  3  позначений  майданчик  для  вибивання  хідників  з  твердим  покриттям  з 
тротуарної  ФУМ-плитки.  Розміри  майданчика  становлять  10  х  8  м.  За  призначенням 
майданчик не використовується через те,  що у дворі є  ще 4 таких же майданчики,  які 
розташовані значно ближче до виходів з під’їздів. На рисунку 4 показаний майданчик 3, на 
якому грають  у  рухомі  ігри  діти.  На майданчику  встановлене обладнання для вибивання 
хідників, яке не використовується, а лише заважає дітям. 

З санітарної точки зору вибивання хідників не повинне здійснюватись поруч з місцем 
відпочинку дітей, щоб діти не дихали пилом і брудом. 

4. Що пропонується

В рамках проекту пропонується освітлення території в 
темну  пору  доби,  облаштування  дитячого  майданчика та 
гімнастично-ігрового комплексу.

4.1 Освітлення території
Зараз територія, на якій знаходяться майданчики 1, 2, 3 

неосвітлена.  В  разі  встановлення  на  цій  території  дитячих 
майданчиків  та  гімнастично-ігрового  комплексу  і  для 
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Рисунок  5.  Світильник 
автономного освітлення на 
сонячних панелях

Рисунок 4: Майданчик для вибивання хідників. За призначенням не використовується



відпочинку,  там  збиратимуться  компанії  і  вживатимуть  спиртні  напої,  займатимуться 
вандалізмом.  Тому  перед  встановленням  сучасних  дитячих  майданчиків  територію  слід 
освітити.  Зробити  це  можна  з  допомогою  енергоефективних  світлодіодних  ліхтарів 
автономного  освітлення  на  сонячних  панелях  —  рисунок  5.  Додатково  це  сприятиме 
енергоефективності міста, і дозволить відпочинок дітей увечері в осінньо-зимовий період.

4.2 Облаштування майданчика для найменших дітей 
На місці  двох  однакових  майданчиків  1 та 2 пропонується  зробити  один  великий 

сучасний огороджений майданчик. Огородження планується декоративне висотою 1 метр з 
облаштуванням трьох хвірток для входу.  

На майданчику для найменших дітей буде встановлений такий інвентар:
№ 
з/п

Найменування та вигляд Розмір, м Кількість шт. 

1 Лавочка Жабеня 1,3 х 0,8 3

2 Столик зі стільчиками Дубовий гай 3,0 х 3,0 1

3 Гойдалка на пружині Літачок 1,0 х 0,7 1
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№ 
з/п

Найменування та вигляд Розмір, м Кількість шт. 

4 Гойдалка на пружині Черепашка 1,0 х 1,0 1

5 Карусель Ромашка 1,0 х 1,0 1

6 Пісочниця Буксир 4,3 х 2,1 1

7 Урна шестикутна з відром 0,5 х 0,5 3

8 Гойдалка балансир 2,0 х 0,4 1
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№ 
з/п

Найменування та вигляд Розмір, м Кількість шт. 

9 Потяг з гіркою 1,0 х 3,5 1

10 Гойдалка подвійна з гнучким підвісом та 
сидіннями для маленьких діток

1,6 х 3,0 (6,0 х 
5,0)

1

11 Гімнастичний комплекс ГК06 1,9 х 1,3 1
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№ 
з/п

Найменування та вигляд Розмір, м Кількість шт. 

12 Ігровий комплекс Дерево 2 2,5 х 2,5 1

Схема розташування обладнання на майданчику показана на рисунку 6. Розміри 
наведені в метрах. Рисунок виконаний в масштабі одна заштрихована клітинка — це 
тротуарна плита розміром 1 метр. 

Рисунок 6. Схема розташування обладнання дитячого майданчика
Для того, щоб позбутись забрудненого за 14 років піску пропонується поверх нього 

облаштувати основу зі щебеню та покриття з гранвідсіву фракції 2-5 мм. 

4.3 Гімнастичний комплекс для дітей віком від 7 років
Для  дітей  старшого  віку  від  7  років  пропонується  на  майданчику  7  встановити 

гімнастично-ігровий комплекс ГК09 або аналогічний розміром 5,0 х 10,0 м — рисунок 7.
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Гімнастично-ігровий  комплекс  планується  встановлювати  на  майданчику,  де  вже 
наявна  тротуарна  плитка.  Відповідно  для  запобігання  травматизму  поверх  цієї  плитки 
повинно бути нанесене наливне гумове покриття, як на рисунку 8.
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Рисунок 7. Гімнастичний комплекс ГК09



Рисунок 8. Наливне гумове покриття майданчика

5. Орієнтовний кошторис проекту
Кошторису  проекту  складений  на  основі  цін  актуальних  на  1  липня  2017  року.  

Розрахунок кошторису наведений в таблиці. 

Найменування Кількість
Ціна, грн

За одиницю Загальна
1 Облаштування основи зі щебню 12 см кв. м. 198 43 8514
2 Облаштування основи з гранвідсіву 10 см кв. м. 198 43 8514
3 Лавочки для відпочинку Жабеня шт. 3 3250 9750
4 Столик зі стільчиками “Дубовий гай” шт. 1 4650 4650

5 м.п. 97 250 24250

6 шт. 2 23531,3 47063

7 Гойдалка на пружині Літачок шт. 1 8100 8100
8 Хвіртка з сітки Рубіж шт. 3 4200 12600
9 Гойдалка на пружині Черепашка шт. 1 8100 8100

10 Карусель Ромашка шт. 1 10350 10350
11 Пісочниця Буксир шт. 1 23625 23625
12 Урна шестикутна з відром шт. 2 810 1620
13 Гойдалка-балансир шт. 1 4388 4388
14 Потяг з гіркою шт. 1 24000 24000

15 шт. 1 11250 11250

16 Гімнастичний комплекс ГК06 шт. 1 19125 19125
17 Ігровий комплекс Дерево 2 шт. 1 37500 37500
18 Гімнастичний комплекс ГК09 шт. 1 88650 88650
19 Облаштування гумового покриття 15 мм кв. м. 80 590 47200
20 Демонтаж застарілого обладнання шт. 1 750 750

Усього, грн  399998

№ 
з/п

Од. 
вим.

Облаштування огорожі з сітки проти вигулу 
тварин висота 1 м. 
Світильник автономного освітлення на 
сонячних панелях

Гойдалка подвійна з гнучким підвісом та 
сидіннями для маленьких діток

Частина робіт з монтажу та демонтажу буде виконана силами ОСББ Вільямса 17/11 та 
мешканців прилеглих будинків.

Пункти  1,  2,  5,  19  кошторису  включають  у  себе  виконання  робіт  та  необхідні 
матеріали. Пункти 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 включають в себе обладнання 
та  роботи  з  його  встановлення,  які  за  цінами  виробника  складають  25%  від  вартості 
обладнання. 
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6. План реалізації проекту

Після  отримання  фінансування  проект  може  бути  реалізований  за  два  місяці. 
Послідовність виконання проекту:

1. Демонтаж решток існуючих конструкцій. Деякі елементи будуть використані повторно - 
шведські стінки та металеві драбини. 

2. На майданчику з піском, який не оновлювався 14 років і забруднений фекаліями бродячих 
собак та котів, потрібно облаштувати основу зі щебеню, по верху якої облаштувати покриття 
з гранвідсіву фракція 2-5 мм. 

3. На майданчику з покриттям тротуарною плиткою ФУМ нанести гумове наливне покриття 
для безпеки дітей. 

4.  На  опорах  огорожі  баскетбольно-футбольного  поля,  що  межує  з  майданчиком  для 
гімнастично-ігрового  комплексу,  встановити  ліхтарі  автономного  освітлення  на  сонячних 
панелях

5. Змонтувати обладнання дитячих майданчиків

6.  Встановити  огорожу  навколо  майданчика  для  найменших  дітей,  щоб  унеможливити 
повторне забруднення піску.

7. Очікувані результати від реалізації проекту
Автономне освітлення двору є додатковим фактором безпеки мешканців.
Облаштування зони відпочинку дітей вивільнить ресурси, які батьки витрачають на 

доставку дітей до місць їх відпочинку
Значно зросте кількість дітей, які зможуть гуляти у дворі і розвиватись фізично. Зараз 

у дворі одночасно грає не більше 5-8 дітей з принаймні 600. 
Після  реалізації  проекту  у  дворі  зможуть  грати  та  займатись  спортом  одночасно 

принаймні 30 дітей. 
Відсутність  потреби  для  дітей  переходити  дороги  для  того,  щоб  дістатись  місця 

відпочинку, зробить життя дітей безпечнішим.

8. Умови використання результатів проекту 
Результатами проекту будуть  користуватись  усі  діти з  розумними обмеженнями на 

максимальне навантаження по вазі — 50 кг для дитячого майданчика. 
Жодних  обмежень  доступу  в  часі,  а  також  отримання  плати  за  користування 

майданчиком не передбачається. 
Для  подальшого  обслуговування  майданчиків  вони  можуть  бути  взяті  на  баланс 

утримуючої організації, яка обслуговує прибудинкову територію — за згодою сторін. 
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