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Категорія: 
Облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі
Інтернет)  та упорядкування прибережних смуг водойм
 
Конкурс: ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ БІЛОЇ ЦЕРКВИ 2021
 
Назва проекту: Історичний сквер по вулиці Фастівська
 
Тип проекту: Великий
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
Земельна ділянка по вулиці Фастівська (вздовж паркану військового майданчика №5)
 
Короткий опис проекту: 
Проєкт передбачає облаштування зони відпочинку, а саме – історичний сквер, який
сприятиме історичному і туристичному розвитку міста, а також вшанування видатного
полковника армії УНР Євгена Коновальця.
 
Для кого цей проект: 
Сквер буде загально доступним для усіх груп мешканців та гостей міста.
 
Повний опис проекту: 
Основною метою проєкту є увіковічення пам'яті полковника армії Української Народної
Республіки, засновника та керівника УВО та ОУН Євгена Коновальця, який безпосередньо
брав участь, як очільник Окремого загону Січових Стрільців, у повстанні українського
народу в листопаді 1918 року. Після того, як Біла Церква позбавилася від радянських
пам'ятників, які несли у собі ідеї українофобії та знищення всього українського, місту
необхідно відновити історичну справедливість і пам'ять про справжніх героїв, які пов'язані
з містом. Сьогодні у Білій Церкві існує вулиця, названа на честь полковника Коновальця,
яка є продовженням вулиці Фастівської, де планується облаштувати сквер. Даний
пам'ятник стане першим пам'ятником у повен зріст Євгену Коновальцю в Україні, а також



першою пам'яткою у місті Біла Церква, що пов'язана з подіями Визвольних змагань
українського народу XX століття. Попри надзвичайно багату історію Білої Церкви у часи
Української Революції 1917-1921 рр., багато мешканців міста досі нічого не знають про ці
події у рідному місті. Україна знаходиться на етапі відновлення історичної справедливості
і повернення до своїх коренів. Одне з передових місць у цьому процесі має посісти наше
місто, зокрема відзначити 100-річчя подій Української Революції, реалізацією даного
проєкту. Нині територія, де планується облаштувати сквер, є доволі занедбаною, з
поганим освітленням та доріжками, а також має неприємний естетичний вигляд, що
створює значні незручності для мешканців міста. Після облаштування скверу у мешканців
міста з'явиться нова зелена зона відпочинку, а також можливість вшанування героїв
Національно-визвольних змагань XX століття у визначеному місці. Своєю чергою Біла
Церква отримає нову пам'ятку, яка сприятиме зростанню туристичної, естетичної та
культурної привабливості міста, що прямо відповідає основним пріоритетам і цілям
розвитку міста.
 
Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:: 
Результатами впровадження проєкту буде збільшення рівня історичної свідомості
жителів громади, збільшення туристичної привабливості міста, створення культурної
спадщини, а також осучаснення і створення «зеленого» місця для відпочинку мешканців.
 
Бюджет:
 

 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Ремонт тротуара, 700 кв. 1 500000 500000
2 Встановлення поребриків, 400 м/п 1 112000 112000
3 Встановлення бортових каменів, 130 м/п 1 45500 45500
4 Заміна люків 3 5000 15000
5 Асфальтове покриття, 105 кв. м 1 68250 68250
6 Встановлення опорної стінки з лавками і

урнами
1 200000 200000

7 Освітлення, 7 опор 1 450000 450000
8 Озеленення (посів, трави, посадка кущів) 1 50000 50000
9 Замовлення матеріалу (бронза) для

скульптури 2,5 м
1 485000 485000

10 Виготовлення скульптури (робота
скульптора)

1 300000 300000

11 Виготовлення підставки для скульптури та
таблички

1 80000 80000

12 Монтаж скульптури вартістю 1 30000 30000
13 Виготовлення проектно-кошторисної

документації
1 140000 140000

Загальна вартість: 2475750


