
Щоб естетично та зручно оформити присадибну 

ділянку важливо правильно все спланувати. 

Ми розповімо Вам як складається робота з 

дизайнером і для чого потрібен кожен план.



Першим етапом являється зонування – це умовне розмежування 

ділянки по зонам, чим більша ділянка, тим більше таких зон на ній 

може бути. Ви разом з дизайнером плануєте де б хотілося бачити зону 

барбекю, спортивний чи дитячий майданчик, зону тихого відпочинку, 

озеро, бесідку для медитацій та багато інших цікавих речей. 

Після цього формується мережа доріжок, проходів до цих зон, та 

майданчиків. 

Коли це зрозуміло переходимо  до розстановки рослинності. 

Спочатку лиш схематично – визначаємо де б хотілося мати квітник, 

розарій, кам’янистий сад, галявину з газоном для ігор або групу з 

дерев та кущів.

Цей етап називається ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН. Він виконується на 

основі геодезичної зйомки, на яку нанесено всі існуючі споруди 

доріжки, майданчики та рослини.



Приклад Генерального плану



Другим етапом дизайнер деталізує всі рослини, тобто вказує назви, 

їх види та сорти, обов’язково зважаючи на відношення до світла, 

морозостійкість, вимоги до ґрунтів та сумісність рости одне біля 

одного, а такох розміри в дорослому віці. Це є ДЕНДРОПЛАН. 

До дендроплану обов'язково прикладається асортиментну відомість.

План генеральний та дендроплан являються особливо важливими, 

тому що без них не можливо порахувати вартість озеленення. 

Вартість залежить від наповнення – кількість та вік рослин, наявність 

озер, кам’янистих гірок, об’єму газону та інших складових. 



Приклад  Дендроплану 



Приклад  асортиментної відомості 



Після цих двох планів виконуються не менш важливі креслення:

- розбивочне креслення доріжок та майданчиків;

- схема ландшафтного освітлення; 

- схема автополиву на якій вказано розташування дощувачів,                                                 

підземних комунікацій та інших складових поливу;

- схема дренажів, розробляеться при потребі. 

В деяких випадках окремо розробляються деталізації на певні зони 

або на малі архітектурні форми, які плануються на ділянці (бесідки, 

арки, кострища тощо).

Нижче ми підібрали для Вас приклади всіх планів та схем, щоб Ви 

могли максимально прозоро все для себе зрозуміти.



Приклад розбивочного креслення доріжок та 

майданчиків



Приклад схеми ландшафтного освітлення



Приклад розбивочного креслення для освітлення



Приклад схеми автополиву



Приклад  деталізації квітника з 3D форматом



Приклад   деталізація квітника


