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Назва проекту: 
Замкова гора: віртуальна подорож в минуле
 
Тип проекту: Великий
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
Біла Церква, вулиця Дружби, 4 (Замкова гора)
 
Короткий опис проекту: 
Комплексний історико-освітній проект, який познайомить мешканців та гостей міста Біла
Церква з його тисячолітньою історією. Складові проекту: створення відеоролику про
історію міста, встановлення тактильного макету Білоцерківської фортеці, інформаційні
стенди з віртуальною мандрівкою в минуле (360-тур) та благоустрій прилеглої території.
 
Для кого цей проект: 
Проект розрахований для всіх мешканців міста та туристів, що відвідуватимуть Замкову
гору. Завдяки використанню різноманітних технологій створюється інклюзивний простір
для пізнавальних активностей дітей, підлітків та дорослих. При плануванні комплексу
враховані потреби людей зі слабким слухом, вадами зору та осіб, які використовують
інвалідний візок.
 
Повний опис проекту: 
Замкова гора — це культурне та історичне серце міста, пам'ятка археології України
національного значення. Тут був закладений дитинець літописного місто Юр'єва (1032 рік),
згодом побудовано Білоцерківський замок (1552 рік), який пізніше перетворився на
Білоцерківську фортецю (1660-і роки).
 
Сьогодні в публічних просторах міста, зокрема на Замковій горі, майже повністю відсутня



інформація про пам'ятки архітектури та важливі історичні події. Як наслідок — у більшості
мешканців та гостей міста відсутнє візуальне уявлення про те, що собою являла Біла
Церква у минулому.
 
В останні роки на Замковій горі було реалізовано ряд проектів, що безумовно сприяють її
відродженню як головної історичної пам’ятки. З метою продовження цієї тенденції в
рамках проекту «Замкова гора: віртуальна подорож в минуле» запропоновано комплекс
заходів, завдяки яким кожен відвідувач зможе дізнатись історичні факти та як виглядала
Біла Церква протягом XI — XVIIІ століть. А саме:
1. Створення відеоролику — віртуальної 3D реконструкції вигляду міста, що розповість про
часи від заснування князем Ярославом Мудрим до часів Ксаверія Браницького;
2. Встановлення тактильного макету Білоцерківського замку з бронзи в масштабі 1:400;
3. Встановлення сучасних інформаційних стендів, з посиланнями на відеоролик та 360-тур
давнім містом;
4. Благоустрій ділянки розміщення макету і стендів.
 
Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:: 
Економічний ефект — зростання туристичної привабливості міста. Іміджевий ефект для
громади міста, покращення якості міського середовища. Освітній ефект — популяризація
історії міста, формування місцевої ідентичності. Закладення підґрунтя для більш
масштабної реконструкції Замкової гори в майбутньому.
 
Бюджет:
 

 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Створення інформаційного відеоролику
«Віртуальна 3D реконструкція Замкової гори
XI — XVIIІ століття»

1 320000 320000

2 Виготовлення бронзової моделі
Білоцерківської фортеці XVIIІ ст. (включно з
доставкою)

1 290000 290000

3 Розробка проектно-кошторисної
документації на встановлення
інформаційних стендів, бронзової моделі
Білоцерківської фортеці, та благоустрій

1 90000 90000

4 Встановлення інформаційних стендів та
бронзової моделі Білоцерківської фортеці
(будівельні роботи, благоустрій)

1 1800000 1800000

Загальна вартість: 2500000


