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1. Аналіз існуючої ситуації 

Нашою командою було проаналізовано сучасний стан Театральної 

площі та визначені її основні проблеми (рис. 1.1): 

-   Площа «перерізана» проїжджими частинами, що по суті робить її не 

стільки площею, скільки незабудованим перехрестям; 

- Значну частину площі займають місця тимчасового зберігання 

автомобілів; 

- Відсутність будь-якого функціонального наповнення простору;   

- Відсутність місць відпочинку та проведення дозвілля; 

- Некомфортність та небезпечність для пересування пішоходів; 

-  Неможливість зручного сприйняття головного фасаду театру, 

проведення на його фоні фотосесій, відеозйомок тощо;  

- Незатишність та неестетичність простору; 

- Недоцільність розташування перед театром радянських дошок 

пошани; 

- Відсутність стилістичної єдності та гармонійності оточуючої 

забудови; 

- Недосконала безбар’єрність для маломобільних груп населення 

(сходи, бордюри, відсутність пандусів тощо); 

Проаналізувавши сучасний стан площі ми дійшли висновку, що на даний  

час площа не є сформованою, вона не має виразних та ідентифікаційниїх рис, 

які притаманні більшості відомих площ світу.  Простір не функціональний і 

використовується мешканцями в основному як транзитна зона. Для 

проведення фотосесій на фоні театру багато людей виходять на проїжджу 

частину, адже саме звідти відкривається кращий вид на будівлю, чим 

наражають на небезпеку себе та інших. 
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Автівки, які запарковані вздовж вулиць, обмежують зорове сприйняття 

театру, що також негативно впливає на привабливість місця. 

 

Рис. 1.1 Існуючий стан та проблеми 

 

2. Аналіз результатів опитування мешканців та гостей міста  

Перед тим як почати проєктування для нас було важливо почути думки 

мешканців.  Через це ми розробили опитування та запропонували пройти його 

людям різної вікової категорії та статусу. У кожному з восьми створених 

питань, окрім наданих варіантів відповідей, було запропоновано поле для 

висловлення власних думок. Опитування пройшло більш ніж 120 чоловік.    
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В результаті ми отримали чудовий фідбек від місцевих жителів та гостей 

міста,  які висловили своє бачення оновленої площі (рис.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). 

 

 

 

Рис. 2.1 Результати опитування 
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Рис. 2.2 Результати опитування 
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Рис. 2.3 Результати опитування 
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Рис. 2.4 Результати опитування 
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Рис. 2.5 Результати опитування 

З опитування стало відомо, що більшості людей не подобається велика 

кількість машин на площі, один з респондентів навіть зазначив, що як такої 

площі він не бачить, лише перехрестя. На питання «Чого Вам не вистачає на 

площі?»  більшість відповіла: пішохідної зони, озеленення та місць 

відпочинку. Також містяни хотіли б наповнити площу різними 

функціональними зонами, цікавими «родзинками» тощо. 

 Респонденти переважною більшістю (75%) підтримали пропозицію 

перетворення вулиці Рішельєвська, у межах від вулиці Дерибасівська до 

вулиці Ланжеронівська, на повністю пішохідну (окрім транспорту екстрених 

служб). А також було підтримано пропозицію (84%)  прибрати парковку (у 

межах площі) на вулиці Ланжеронівська і обмежити швидкість транспорту на  

цій території до 20км/год.  

На основі отриманих результатів ми почали розробляти ідеї, з 

врахуванням побажань від мешканців міста та туристів. 
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3. Проєктні пропозиції 

3.1 Транспортна організація 

Треба зазначити, що великою проблемою не тільки даної ділянки 

проєктування, а і міста взагалі, є велика кількість автомобілів, і як наслідок – 

велика кількість заторів, несанкціонованих парковок, брудного повітря, 

відсутність комфорту мешканців тощо.  

Дана проблема має вирішуватись на рівні місцевого самоврядування 

шляхом створення стратегії розвитку міста, в тому числі транспортної 

стратегії, а також відповідної містобудівної документації. Ключовим 

рішеннями, на наш погляд, має бути створення грамотної системи 

комфортного громадського транспорту, що має суттєво зменшити рівень 

користування індивідуальним транспортом всередині міста. Місто, яке хоче 

впоратись с транспортною проблемо, має стати людиноцентричним, а не 

залишатись машиноцентричним. Машини повинні поступово «витіснятись» з 

вулиць міста. Не має бути жодних заохочень до користування індивідуальним 

автомобілем, таких як створення нових проїжджих частин, паркомісць, 

паркінгів тощо. Разом з цим обов’язковою умовою є одночасне створення 

альтернативи, в першу чергу у вигляді системи комфортного громадського 

транспорту.  

           Виходячи з таких поглядів та перспектив були прийняті відповідні 

рішення і у даному конкретному проєкті (рис. 3.1.1). Такі як: 

- Ділянка вул. Рішельєвська між вул. Дерибасівська та вул. 

Ланжеронівська перетворюється на повністю пішохідну; 

- Вул. Ланжеронівська перетворюється на односмугову, з 

одностороннім проїздом між вул. Катеринінська та вул. Пушкінська 

(на частині вулиці між вул. Рішельєвська та вул. Пушкінська 

змінюється напрямок руху), при цьому на ділянці між вул. 

Рішельєвська та вул. Пушкінська змінюється напрямок цього 

одностороннього руху;  
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- Зменшується кількість паркомісць по вул. Ланжеронівська; 

- Обмежується швидкість руху на ділянці вул. Ланжеронівська між 

вул. Катеринінська та вул. Пушкінська до 20 км/год; 

- За рахунок зменшення проїжджої частини виникає можливість 

озеленення цієї вулиці шляхом висадки дерев, а також створення 

більш широких та комфортних тротуарів; 

-  Додається велодоріжка як частина майбутньої розвиненої 

веломережі міста; 

 

Рис. 3.1.1. Транспортна організація 

Проаналізувавши існуючу транспортну організацію ми дійшли до 

висновку, що навіть на даний момент, а не тільки виходячи з майбутніх 

перспектив, ділянка проїжджої частини по вул. Рішельєвська не відіграє 
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важливого значення у транспортній мережі міста, тож її усунення,  зі зміною 

напрямку руху на частині вул. Ланжеронівска,  ніяк не вплине на транспортну 

ситуацію та можливість нормального пересування транспорту.  

В результаті цих змін буде прибрано 50 паркомісць , в якості  тимчасової 

альтернативи запропоновано розмістити їх на паркувальному майданчику на 

Митній площі, вздовж Деволанівського узвозу, вздовж вул. Приморська або у 

паркінгу ТЦ «Галерея Афіна» . Всі вище перелічені місця для паркування 

розміщені у межах 5-ти хвилинної пішохідної доступності до театру. 

Під час проєктування площі враховувався можливий проїзд пожежного 

автотранспорту, дотримано необхідну відстань до будівель, а також 

забезпечено можливий проїзд по площі поруч з фонтаном ( відстань від краю 

фонтану до найближчої зеленої зони – 6 м.) 

 

3.2 Пішохідна організація 

Подальша організація пішохідного простору площі здійснювалася 

виходячи з необхідних, найкоротших та найзручніших маршрутів руху людей 

між основними об’єктами та просторами навколишнього середовища та самої 

площі, такими як: вул. Рішельєвська, вул. Ланжеронівська, театр опери та 

балету, існуючий ресторан та готель «Моцарт», проектне кафе, сусідня площа 

з фонтаном (рис. 3.2.1).  

Також важливим є створення безбар’єрності простору для 

маломобільних груп населення, а саме: 

- Зміна рельєфу площі таким чином, щоб уникнути утворенню будь-

яких сходів та крутих схилів; 

- Відсутність будь яких бардюрів та інших перешкод на території 

площі; 

- Влаштування зручних пандусів біля входів у кожну будівлю; 
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- Влаштування тактильних доріжок для людей з вадами зору тощо. 

 

Рис. 3.2.1 Пішохідна організація 

 

3.3 Оформленість (замкнутість) площі 

Що робить площу площею?  

На це питання у своїй книзі Художні основи містобудування відповідає 

відомий віденський архітектор, містобудівник 19 століття Каміло Зітте: 

"З художньої точки зору, просто незабудоване місце - ще не є міською 

площею. Щодо цього потрібно ще багато: прикраси, значення, 



081268  Пояснювальна записка 

15 
 

індивідуальність. Подібно до того, як може бути мебльована або порожня 

кімната, можна говорити про облаштовані та необлаштовані площі.  

Однак, як на площах, так і в кімнатах, головна умова - замкнутість 

простору". 

 

Рис. 3.3.1 Оформленість (замкнутість) площі 

Дійсно, наразі, як вже було сказано, простір перед театром не 

сприймається як площа: він незатишний та неоформлений, він не належить 

людині. Функціонально це прохідне транзитне місце, у якому не хочеться і не 

можливо зупинитися та приємно провести час. Площа не має якоїсь зрозумілої 

форми,  візуальних чітких меж, не дає людині відчуття безпеки, затишку, 

комфорту тощо.  

Тоді ми зрозуміли, завдяки Каміло Зітте,  що цей простір треба зробити 

більш замкнутим, надати йому чіткі візуальні границі, відділити від інших 
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просторів. Як, наприклад, просторово і візуально окреслені сусідня Думська 

площа та площа (чи сквер) з фонтаном біля театру. Можна побачити, що ці 

площі мають свої межі частково саме за рахунок  «стін» з високорослих дерев, 

які відділяють їх від вулиць та одна від одної (рис. 3.4.1). І на Театральній 

площі, на наш погляд, це можливо зробити лише завдяки висадці у «пустих» 

місцях таких високорослих дерев, ніби закласти дірки у стінах кімнати (рис. 

3.3.1).   

Ми пропонуємо висадити декілька дерев ( а саме Дуб звичайний, який 

вже росте поряд та створює густу затишну тінь) праворуч від театру, 

відділивши ними площу з фонтаном від Театральної площі. Таким чином 

кожна з них стане більш затишною. А також, ці дерева врівноважать вид на 

головний фасад театру, оскільки ліворуч від театру є чотириповерховий 

будинок, а справа поки що пустота. Дуби як раз будуть мати схожу з 

чотириповерховим будинком висоту (близько 20-25м) і таким чином 

заповнять пустий простір і врівноважать пейзаж (рис. 3.3.2).  

 

Рис. 3.3.2 Вид на головний фасад театру 
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Також ми пропонуємо озеленити вул. Ланжеронівська, висадивши 

вздовж неї Клен псевдоплатановий, який також має гарну густу крону та 

створює необхідну для спекотної Одеси тінь. Ці ряди дерев трохи закриють 

собою ще дві «дірки» у просторі, тим самим ще більше окресливши за 

замкнувши його (рис. 3.6.1, 3.6.2).  

І обов’язково треба візуально відділити ділянку вулиці Рішельєвська від 

площі, оскільки вони є абсолютно різні за пропорціям, за формою та  за 

змістом простори. Ми пропонуємо висадити на цій ділянці два ряди Акації 

звичайної, що буде відігравати цікаву історичну та символічну роль, оскільки 

герцог де Рішельє дуже полюбляв це дерево, завдяки ньому воно набуло 

поширення в місті і є одним із символів міста Одеси, в гімні якого є такі рядки: 

Когда я пою о любви без предела, 

О людях, умеющих верить и ждать, 

О гроздях душистых акации белой, 

Тебе я спешу эту песню отдать… 

 

          3.4 Утворення групи площ 

          Окрім прийому замкнутості Каміло Зітте звертає увагу на художній 

прийом формування групи площ: "Безперечно, що тільки такий спосіб 

розбивки площ дає можливість повністю розкрити всю красу монументальних 

споруд. Три площі - і три різні міські види. Кожна площа іншого характеру, 

кожна - завершене гармонійне єдине ціле... Цей метод розбивки площ можна 

назвати методом максимального використання громадських монументальних 

будівель.  Кожен доступний до уваги фасад має власну площу. І навпаки, 

кожна площа має свій головний фасад".  

          Художній ефект групи площ створюється під час переходу з одного 

простору в зовсім інший за короткий термін під час прогулянки містом. Так 
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як, наприклад, в музеї переходиш із зали в залу. При цьому важливим є ефект 

несподіванки, коли велична зала відкривається після проходження коридором 

або через невеликий проріз у стіні.  А також важливим для виразного 

містобудівного ефекту є те, що площі не схожі одна на одну, кожна має свій 

характер та свою атмосферу (рис. 3.4.1). 

 

Рис. 3.4.1 Група площ 

 

3.5 Функціональне зонування 

Однією з головних побажань мешканців та туристів було створення 

місць відпочинку та проведення дозвілля. Для цього ми запропонували 

розмістити великий фонтан, місця для сидіння у парку, а також декілька 

ресторанів та кафе по обидва боки площі. Пропонуємо майбутнім орендарям 

місць під кафе запропонувати створити не просто типове кафе а додати йому 

якусь особливість, гастротуризм може стати ще однією візитівкою площі 

перед оперним,  як уже є у багатьох містах Європи та нашої країни. 

        Проєктом запропоновано зручний за органічний поділ простору на  

наступні функціональні зони:  
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- Зона існуючого ресторану, де виділена велика комфортна літня 

тераса з видом на театр, умовно відділена від ішних зон 

різноманітними кашпо для більшого затишку; 

- Зона поєктного кафе, яке пропонується розмістити у будівлі за 

адресою вул. Ланжеронівська 9, яке також буде мати велику літню 

терасу з видом на театр і на площу, відділена від інших зон кашпо; 

- Прогулянкова зона по вул. Рішельєвська, яка може 

використовуватися як для транзиту, відпочинку, так і для проведення 

невеликих масових заходів, таких як кінофестиваль, виставка, 

різдвяна ярмарка тощо; 

- Багатофункціональна зона перед театром. У цій зоні є простір для 

накопичення людей до та після вистави у театрі. Також пропонується 

розмістити «сухий фонтан» овальної форми розміром 24мх36м 

(детальніше дивитись пункт 3.8), який може мати різні режими 

використання, в тому числі сухий режим. В цьому режимі на ділянці 

можливе проведення масових заходів. У режимі дзеркального озера 

фонтан може використовуватись для ходіння по воді босоніж, 

фотографування, відпочинку біла води, ніби біля озера. У режимі 

розпилення води (у літню пору року) фонтан може 

використовуватися для купання, гри з водою, ходіння по воді тощо. 

У зимову пору року при умові встановлення опалубки та огорожі дана 

ділянка може використовуватися як ковзанка. Фонтан опущений по 

відношенню до площі на 3см з плавним опуском без порогів, тому є 

безбар`єрним і зручним для пересування. Ділянка фонтану має 

окремий тип мощення з базальтових плит, невеликими отворами у 

них для розпилення води та  водоприймачем по периметру. По цій 

ділянці як і в інших зонах площі з твердим покриттям можливе 

пересування на велосипеді, роликах, самокатах та інших подібних 

видах транспорту.  
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- Зелені зони відпочинку по обидва боки від фонтану з місцями для 

сидіння у затишних місцях з різними видами та з доріжками для 

проходу; 

- Транзитна зона, що органічно проходить по вул. Ланжеронівська.  

 

Рис. 3.5.1 Функціональне зонування 

3.6 Благоустрій  

Як було вже зазначено в пункті 3.3 проєктом запропоновано висадку 

дерев по вул. Ланжеронівська: Дуб звичайний (Quercus robur) та Клен 

псевдоплатановий (Acer pseudoplatanus). А також древа по вул. Рішельєвська, 

а саме Акація звичайна (Robinia pseudoacacia), як улюблене дерево герцога де 

Рішельє та один із символів міста Одеса.  

         Окрім цього проектом пропонуються зелені зони з притаманними для 

стилю бароко формами клумб, куди передбачається пересадити існуючі дерева 

(Софора японська плакуча), оскільки ці дерева є дуже декоративними, 
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гарними та оригінальними і на наш погляд вони вже стали одним із символів 

та асоціацій даного місця, вони роблять його ще більш унікальним. Окрім 

софори пропонується висадити Самшит вічнозелений  (Búxus sempervírens ) по 

контуру клумб, а також різноманітні види троянд групи сортів Флорибунда, 

які відрізняються рясним цвітінням, великою різноманітністю кольорів та 

ароматів, невибагливістю та морозостійкістю. 

Окрім цього нами пропонується вертикальне озеленення фасадів площі, 

оскільки вони не мають великої кількості вікон і здаються через це «пустими» 

(детальніше фасадні рішення описані у пункті 3.7 та на розгортках фасадів). 

Для вертикального озеленення пропонуються такі види рослин як Троянда 

плетиста Пінк Клауд, яка має дуже рясне та гарне цвітіння, Дикий виноград та 

інші (рис. 3.6.2).   

 

Рис. 3.6.1 Благоустрій 
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Рис. 3.6.2 Фрагмент генерального плану з відомістю рослин 

        Також нами пропонується розміщення на площі таких декоративних 

об’єктів як невеликі фонтанчики класичної форми біля ресторану та кафе, 

існуючий макет театру для людей з вадами зору, який пропонується перенести 

на інше місце та скульптури, а саме відреставровані аутентичні скульптури 

театру, які були зняті та замінені під час реставрації будівлі у 2000-х роках.   

       Окрім цього проектом передбачено зручне розміщення лав для сидіння, 

вуличного освітлення, урн, велопарковок та парковок для іншого 

електричного виду транспорту (рис. 3.6.3).  

      Треба зазначити, що форма клумб, форма фонтану, вуличні меблі та інші 

елементи благоустрою виконані у стилі бароко, що гармонійно поєднується зі 

стилістикою театру.  

       Також проектом запропоновано привести до ладу мощення навколо 

площі, оскільки наразі воно є занадто різноманітним, що виглядає хаотично та 

нецілісно, негармонійно, та запропоновані типи мощення для самої площі 

(див. рис. 3.6.3), такі як бруківка темно-сірого кольору на проїжджій частині 

вул.. Ланжеронівська, максимально схожа на існуючу бруківку у даному 
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районі, асфальтобетон (також темно-сірого кольору) для велосипедів, 

мощення пішохідної зони світло-сірою однотонною тротуарною плиткою, та 

виділення ділянки сухого фонтану окремим типом мощення у вигляді 

базальтових плит темно-сірого кольору. 

 

Рис. 3.6.3 Генеральний план 

 

3.7 Стилістика фасадів 

В першу чергу запропоновано демонтувати дошки пошани та іншу 

радянську символіку з фасадів площі. Місцем їх розміщення може стати 

майбутній музей присвячений історії України у складі СРСР. На звільнених 

торцевих стінах запропоновано повторення пропорцій та декоративних 

елементів суміжних головних фасадів. Також пропонується зміна деяких 

декоративних елементів фасадів, задля створення більшої їх стилістичної 

відповідності. Таким чином забудова буде виглядати більш цілісною, 

логічною та гармонійною (рис.3.7.1). 
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Рис. 3.7.1 Стилістика фасадів 

Окрім цього важливим на наш погляд є перефарбування оточуючих 

фасадів використовуючи одну спільну кольорову гаму, яка буде схожою на 

кольорову гаму театру, оскільки наразі яскраві червоні кольори деяких фасадів 

негармонійно поєднуються з головною будівлею площі.  

Більш детально фасадні рішення можна переглянути у графічній частині 

проекту на розгортках фасадів та розрізі по площі (рис. 3.7.2, 3.7.3). 

Також позапроєктною, але важливою проблемою є забудова другого 

плану по вул. Дерибасівська 12,14 . Задні фасади даних будинків сильно 

помітні на площі, та мають хаотичний неохайний вигляд і псують враження 

від площі вцілому. Дані фасади необхідно відремонтувати, прибрати елементи 



081268  Пояснювальна записка 

25 
 

які псують архітектуру (грати, кондиціонери, білі зливостоки  тощо) та 

пофарбувати у більш стримані світлі кольори. 

 

 

Рис. 3.7.2 Розгортки по фасадах площі 

 

Рис. 3.7.3 Візуалізація фасадних рішень площі 
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 3.8 Перлина площі -- фонтан «Лебедине озеро» 

Театральна площа має стати однією з головних площ міста , підґрунтям 

для цього є Одеський театр опери та балету -- один з найвідоміших театрів у 

світі. Тому ми поставили перед собою складне завдання створити на площі 

щось унікальне, завдяки чому можна легко асоціювати та впізнавати місце, і 

водночас ще більше підкреслити красу визначної пам’ятки архітектури.  

          Таким рішенням стало створення особливого сухого фонтану овальної 

форми, притаманної для стилю бароко, що відповідає стилю театру та 

перегукується з овальними формами фонтану праворуч від оперного та 

овальними формами вхідної групи театру. Фонтан може мати яскраву 

характерну назву «Лебедине озеро».  

         Площина "озера" опущена по відношенню до пішохідної зони лише на 

3см, з плавним опуском без порогів, тому є безбар`єрним і зручним для 

пересування. Ділянка фонтану має окремий тип мощення з базальтових плит, 

невеликими отворами у них для розпилення води та  водоприймачем по 

периметру. Дані отвори будуть мати дуже маленькі розміри, тому у жінок буде 

можливість ходити по фонтану на підборах. Також на цій ділянці, як і в інших 

зонах площі з твердим покриттям, можливе пересування на велосипеді, 

роликах, самокатах та інших подібних видах транспорту. 

Фонтан матиме 4 режими (рис. 3.8.1): 

 1. Вимкнений, сухий, при якому площа матиме звичайний пішохідний 

багатофункціональний простір. У цьому стані фонтан буде  у холодну пору 

року, а також коли на площі буде збиратись велика кількість людей наприклад 

під час проведення масових заходів.  

          2. Увімкнений у режимі дзеркала води. У фонтані буде підтримуватись 

постійна висота води у 2-3 см для створення ефекту дзеркала для 

віддзеркалення у різних ракурсах театру, оточуючої забудови та неба, а також 
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для легкого освіження ніг підчас проходження по ньому босоніж (за 

бажанням). (Аналог рис. 3.8.2). 

        3. Увімкнений у режимі «хмарки», при якому через спеціальні невеличкі 

отвори у базальтових плитах розприскується велика кількість дрібних 

краплинок які підіймаються на висоту до 2м  чим створюють ефект хмарини 

яка опустилась на площу. У спекотні дні така хмара з легкістю освіжить усіх 

присутніх та допоможе зробити унікальні фото на фоні театру. 

Також фонтан може мати цікаву під світку у темний час доби. (Аналог рис. 

3.8.3). 

         4. У зимову пору року при умові встановлення опалубки та спеціальної 

огорожі дана ділянка може використовуватися як ковзанка.  

Фонтан опущений по відношенню до площі на 3см з плавним опуском без 

порогів, тому є безбар`єрним і зручним для пересування. Ділянка фонтану має 

окремий тип мощення з базальтових плит, невеликими отворами у них для 

розпилення води та  водоприймачем по периметру. По цій ділянці як і в інших 

зонах площі з твердим покриттям можливе пересування на велосипеді, 

роликах, самокатах та інших подібних видах транспорту. 

      Також у графічній частині проекту можна побачити технологічне 

влаштування такого фонтану, представлене на детальному креслені розрізу 

по фонтану (рис. 3.8.4). 

 

Рис. 3.8.2 Аналог проєктного рішення фонтану (Fountain "Water Mirror" Bordo) 
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Рис. 3.8.3 Аналог проєктного рішення фонтану у режимі «хмаринка» (Fountain 

"Water Mirror" Bordo) 

 

Рис. 3.8.1 Варіанти використання фонтану «Лебедине озеро» 
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Рис. 3.8.4 Детальний розріз по фонтану 

4. Опис та обґрунтування відхилень від конкурсного завдання  

4.1 В конкурсному завданні зазначено, що потрібно спроектувати площу 

яка б відповідала стилю 19 ст. У нас вона майже повністю відповідає цій умові, 

окрім наявності сучасного сухого фонтану, який є сучасними і з точки зору 

технологій його влаштування, і з точки зору його використання. Але, по-

перше, фонтан має характерну для стиля бароко овальну форму та дуже  

гармонійно поєднується з усіма іншими елементами благоустрою. І, по-друге, 

ознайомившись із сучасними вимогами щодо функціональності площі, та 

проаналізувавши актуальні тенденції у проектуванні подібних об’єктів у 

різних країнах, де цьому приділяється висока увага, ми дійшли висновку, що 

неможливо створити цікавий унікальний та якісний простір, строго керуючись 

умовою класичного стилю площі. Переваги наявності такого об’єкту на площі 

в наступному: 

> Забезпечується функціональна наповненість площі, можливість цікаво 

проводити час для різних вікових груп, адже просто посидіти на лавочці 

нікому не цікаво; 
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> Створюється унікальна риса та особливість саме цієї площі, точка 

тяжіння, що буде робити її впізнаваною, відомою та виділяти серед інших, 

площа набуде свого власного характеру та атмосфери; 

> Цікаво та вигідно доповнить і підкреслить будівлю Одеського 

оперного театру, що зробить його ще більш «фотогенічним», значущим та 

відомим; 

4.2  У нашому проекті ми трохи вийшли за надані межі проєктування, 

оскільки такий містобудівний об’єкт неможливо розглядати без контексту, 

відірвано від навколишнього середовища та міста вцілому.  

 

 

5. Техніко-економічні показники  

Площа ділянки – 8 250 м2 

Площа забудови (існуючої) у межах ділянки – 145 м2 

Площа мощення твердим покриттям – 5 850м2 

Площа фонтану – 485 м2 

Площа озеленення – 2 255м2 

Кількість новотворених робочих місць – 25 чоловік (нове кафе/ресторан, 

обслуговування) 

Тривалість будівництва – 6-12 місяців 
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6. Орієнтовні терміни реалізації проєкту, в тому числі розроблення 

проєктно-кошторисної документації 

Реалістичним терміном реалізації запропонованого рішення в повному 

обсязі (до моменту відкриття площі) вважаємо від 6 до 12 місяців, залежно від 

необхідності врахування факторів про які нам невідомі (наприклад можлива 

перекладка мереж), якості організації процесу будівництва та його 

фінансування. 

Реалістичним терміном розробки усієї проектно-кошторисної 

документації вважаємо 6,5 – 7,5 місяців, з яких, орієнтовно, 2,5 місяців на 

стадію “П” та 4 - 5 місяців на стадію “Р”. (терміни надано без врахування часу 

на погодження стадії «П» в управляючих органах) 

 

7. Орієнтовний кошторис будівництва 

Для розрахунку вартості розробки проєктної документації та 

будівельних робіт надано недостатню кількість інформації для розуміння 

повного об’єму виконання робіт по проєктуванню та будівництву. Зокрема: 

- Недостатньо інформації про стан мереж ; 

- Стан фасадів та планувальні рішення прилеглої забудови; 

- Стан фундаментів прилеглої забудови; 

- Гелологічні умови ділянки. 

- Тощо 

Дивлячись на перелічене ми можемо скласти орієнтовний кошторис на 

основі раніше-виконаних аналогічних проєктів.  

Вартість реконструкції площі куди включено демонтаж старого 

покриття, монтаж нового, проведення інженерних робіт, встановлення МАФ, 

елементів декору, освітлення тощо, у межах проєктування становить –  
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Площа покриття у межах проєктування (без врахування площі фонтану) 

– 7 358 м2 

Середня вартість реконструкції аналогічної площі – 4400 грн/м2  

4 400х7 358 = 32 375 200 грн 

Вартість реконструкції фасадів куди включено демонтаж, чистка 

фасаду, декорування, зміна конфігурації фасаду становить –  

Площа фасадів у межах проєктування які запропоновано 

реконструювати становить – 2270 м2 

Середня вартість реконструкції аналогічного фасаду становить –6000 

грн м2 

6 000х2270= 13 620 000 грн 

Вартість розробки альбомів усіх розділів проєкту реконструкції площі 

та оточуючих фасадів може скласти – 2 420 760 грн  

Загальна вартість будівництва становить ( без врахування фонтану) 

32 375 200 + 13 620 000 + 2 420 760 = 48 415 960 грн 

Вартість проєктування та будівництва фонтану є індивідуальною 

позицією. Вартість залежить від багатьох деталей які на даному етапі складно 

порахувати, проте на основі схожих сухих фонтанів які будувались в Україні 

та світі можемо скласти орієнтовну вартість у 2 млн $. Вартість для міста 

враховуючи обставини значна, тому ми пропонуємо для будівництва фонтану 

залучити кошти мецинатів та спонсорів. Дізнаючись інформацію про подібні 

фонтани які будувались в Україні та світі помітили цікаву річ, часто схожі 

фонтани будуються за спонсорські кошти. До прикладу реконструкцією площі 

перед оперним у Львові займалось місто а новий сухий фонтан (вартість 1.5 

млн ) було побудовано за кошти благодійного фонду. 

 


