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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: 
Острів Паустовського - туристичний магніт Білоцерківщини!
 
Тип проекту: Великий
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: між селами Пилипча та Городище
 
Короткий опис проекту: 
Облаштування зони відпочинку та створення туристично привабливої еко-локації з
максимальним збереженням природного ландшафту (паркінг, пішохідна та велодоріжка,
встановлення лавок,  озеленення, благоустрій
 
Для кого цей проект: 
Загальнодоступність для всіх мешканців та гостей громади:
для дітей – місце проведення ігор;
для молоді – туризм, велоспорт, активний відпочинок;
для людей літнього віку – відпочинок активний та пасивний на природі, риболовля,
пішохідні прогулянки;
для рибалок – риболовля, зручний паркінг;
для людей з обмеженими можливостями- місце відпочинку та спілкування з природою.
 
Повний опис проекту: 
Проєкт передбачає створення комфортних умов для відпочинку мешканців та гостей
нашої громади, збереження краси та неповторності природи рідного краю, створення умов
для розвитку «зеленого туризму» туристичного маршруту: «Стежками Паустовського»,
ознайомлення з місцями творчості та відпочинку письменника (родинне кладовище,



Ілляшкова левада та криничка з цілющою водою).
Острів знаходиться між двома селами Пилипча та Городище, з нього відкриваються
мальовничі краєвиди обох берегів р.Рось. В будинку культури є музей К.Г.Паустовського,
який може стати початком цікавої подорожі (музей діє з 1988р.)
У 2002році 22-24 серпня на острові Лісок проходила Міжнародна конференція до 110
річниці від дня народження К.Г.Паустовського «Життя і літературна спадщина
К.Г.Паустовського», в якій брали участь літературознавці з різних країн світу, в т.ч. Китаю,
Лівану, Тайваню, Словакії, Литви, Латвії, Нідерландів, Білорусі та різних куточків України.
На острові встановлено пам’ятний знак письменнику Мальовнича природа та місце
розташування сприяє створенню затишного місця відпочинку.
 
Метою проєкту є облаштування рекреаційної зони з максимальним збереженням
природного ландшафту, а саме: облаштування паркінгу, пішохідних доріжок, встановлення
лавок,  озеленення та благоустрій зазначеної території з метою створення комфортних
умов та туристичної привабливості локації острова Паустовського.
 
Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:: 
Завдяки реалізації цього проєкту будуть створені умови для покращення туристичної
привабливості Білоцерківської МТГ. облаштування рекреаційної зони, між селами
Пилипча та Городище, значно прикрасить прибережну зону та стане улюбленим місцем
відпочинку для всіх хто сюди завітає!
 
Бюджет:
 

 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Благоустрій території ( майданчик для
паркування)

1 700000 700000

2 Пішохідна доріжка 1 1100000 1100000
3 Паркові лавочки 16 4500 72000
4 Урни, клумби, озеленення 16 12000 192000
5 Непередбачені витрати 1 436000 436000
Загальна вартість: 2500000


