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Фестиваль ландшафтного дизайну, рослин, 

квітів

Конкурс садів «Green Living Ideas»

(Зелені ідеї життя) 

Про що  це? 

Про ідеї що змінюють наше довкілля!

Про людей, про досягнення

Про зелені стіни та дахи

Про сталий розвиток та екостійкість

Про безпечний світ майбутнього

І загалом про все, що здатне змінити 

життя кожного, людства або й весь світ 

на краще

Інформаційний лист 

учасника конкурсу



Організатор: 

Журнал «Ландшафт і архітектура» www.laburo.ua

Співорганізатор: 

БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. АКАД. О.В. ФОМІНА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Титульний партнер: 

компанія «Золотий мандарин» – виробник високоякісних екологічно безпечних 

виробів з бетону та тротуарної плитки http://goldmandarin.com.ua/

За підтримки:

Гільдії Ландшафтних архітекторів України http://glau.com.ua/

Міжнародного Клубу шанувальників Ландшафту

http://www.laburo.ua/
http://goldmandarin.com.ua/
http://glau.com.ua/


БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. АКАД. О.В. ФОМІНА 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Україна, М. КИЇВ, ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ, 1

2. Місце проведення



3. Про умови участі у конкурсі

В конкурсі можуть прийняти участь ландшафтний дизайнер/архітектор/дизайнер, студенти профільних

вузів, команда фахівців чи студентів

Конкурс пройде в два етапи (перший - анонімний відбірковий та другий - відкритий - реалізація

проектів, що вийшли до фіналу)

Конкурс має три категорії:

- Великі сади (5х5 м)

- Малі сали (3х3, 2х3, 3х5 м)

- Нові імена (розмір 5х5 або 3х3)

5 учасників в кожній категорії (загалом 15) які вийдуть у фінал, будуть втілювати свої сади (за власний

рахунок чи рахунок спонсора) на території ботанічного саду імені акажеміка О.В. ФОМІНА 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

і позмагаються за Золото, Срібло, Бронзу, та Гран-Прі. 

Сад-фіналіст, за бажанням автора, може бути залишений в подарунок Ботсаду з пам’ятною табличкою 

про автора та спонсора. Але про це потрібно повідомити організаторів заздалегідь.

Е-мail для подачі заявки на участь: laburo.ua@gmail.com

mailto:laburo.ua@gmail.com


Площадки для реалізації – рівні, ділянки затінені, оточення природнє, просимо 

звернути увагу на те, що якщо ваш проект дойде до фіналу, його потрібно буде 

вписати в існуюче природне оточення

Для реалізації задума Титульний спонсор надасть безкоштовно свою продукцію, з якою

можна ознайомитись за посиланням:  http://goldmandarin.com.ua/zona

Для участі в першому (відбірковому) етапі шоу треба нідіслати до 10 лютого 2019 року 

інформацію (один проект – вся інформація окремими файлами, але в одному листі, 

бажано в архіві rar):

1. Автор:

1.1. Фото автора 

1.2. Коротка автобіографія (не більще 2000 знаків: прізвище, ім*я-по-батькові, дата 

народження, освіта, професійні досягнення, тощо) 

2. Проект (в якому – в одному файлі - в pdf):

• Генеральний план виставкового саду;

• Ескіз саду (ручна графіка або комп'ютерна, не менше двох ракурсів);

• Дендроплан з ассортиментною відомістю;

• Пояснювальна записка до проекту та опис концепції саду на українській, російській та 

англійській мовах (обсяг – до 4 тисяч знаків).

Е-мail для подачі проектів: laburo.ua@gmail.com

В темі листа вказати прізвище і категорію саду

http://goldmandarin.com.ua/zona
mailto:laburo.ua@gmail.com


4. Критерії оцінювання проекту 

(на першому етапі)

1. Ідея саду

2. Відповідність темі, завданню

3. Дизайн, композиційна цілісність

4. Рослини, їх сумісність

5. Підбір матеріалів

6. Новизна

Примітка

УЧАСНИК (команда) МОЖЕ ПОДАТИ не більше 3 проектів. 

Оскільки вибір проектів на першому етапі анонімний, у випадку виходу до фіналу від одного 

участника кількох проектів організатори рекомендуют зосередитись для реалізации на 

одному, а по іншим - передати право  прийняти участь у шоу наступному по балам 

учаснику.

Є питання? laburo.ua@gmail.com

067-5058553 (Ольга Камолікова)

mailto:laburo.ua@gmail.com

