
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів 

громадського бюджету м. Переяслав-хмельницького у 2018 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром ) оч

Дата надходження проекту
(заповнюється уповноваженим робочим органом) 4 0 . 0 9 . 2 . 0 І £

Прізвище, ім 'я, по батькові особи уповноваженого робочого 
органу що реєструє проект: пис)

ВСІ ПУНКТИ Є О Б О В ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОДНСННЯ!

1. Назва п р о ек т у ^  більше 15 слів) Громадський арт-простір«Якір».

2.Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак "X"):

•  облаштування тротуарів естетичне облаштування міста ~

•  дороги будівництво спортивних та дитячих майданчиків - □

•  облаштування зон відпочинку (в тому числі зі створенням точок вільного 

доступу до мережі Інтернет) та впорядкування прибережних смуг в о д о й м -Й  • 

вуличне освітлення - • Ш •  розвиток вело- та бігової інфраструктури •  

заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) -  □  •  

інше - □
3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, 
установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки, якщо відомо, тощо): 
Спуск по вулиці Ковальській в напрямку стадіону ім.В. Лобановського поруч з 
Альтицьким мостом, праворуч від пам ’ятника Володимиру Глібовичу. Або в 
народі місце де встановлено якір.

4.Короткий опис п р о ек т у й  більше 50 слів):
Створення громадського публічного арт-простору шляхом комплексної 
реконструкції сходів, клумби з якорем, проведення освітлення, встановлення 
лавок зі смітниками (поруч з Альтицьким мостом та пам ’ятником В олод и м и ру  
Глібовичу). Заміна старого ямистого асвальту на тротуарну плитку з якої 
робиться цілісний малюнок-картина.

5. Опис проекту (основна метапроекту; проблема, на вирішення якої, він 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення щодо того, чому саме це 
завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на 
подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на 
суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем/ проекту. Також обов’язково 
зазначити відповідність стратегічним пріоритетам, і цілям розвитку міста. 
Якщо проект має капітальний характер, зазначається можливість 
користування результатами проекту особами з особливими потребами/):



Основна мета -  це реставрація історичної центральної частини міста, що 
з ’єднує центр зі стадіоном, створення публічного арт-простору, зони для 
вільного спілкування та мистецького руху переяславців та гостей міста. 
Привернення уваги до туристичних о б ’єктів а саме якора, пам’ятника 
Володимиру Глібовичу, парку Сікорського. Вирішується ще й проблема в 
занедбаності, аварійності та безхозності даної території.

6.Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які змог/суть 
користуватися результатами проекту):
Жителі міста та його гості, туристи, переважно жителі, що проживають в 
центральній частині міста, переважно молодь у віці від 14 років.

7. Інформація щодо очікуваних результатів у разі реалізації проекту:
Після реалізації проекту дана зона стане привабливим місцем відпочинку, 
проведення творчих, мистецьких вечорів, фотосесій, весільних церемоній та 
стане поштовхом до відновлення і сусідніх територій а саме парку Сікорського 
та вулиці Ковальська.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх 
орієнтовна вартість):______________________________

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
гривень

1. Заміна асфальту на плитку 40000

2.Встановлення нових ліхтарів 25000

3.Реконструкція клумби з якорем 10000

4.Заміна старих бетонних сходів на нові з пандусом. 30000

5.Реставрація кам ’яної округлої огорожі 10000

б.Встановлення лавок поверх огорожі 12000

7.Встановлення смітників 4000

8.Озеленення території 2000

9.Встановлення веб-камери 8000

10. Розробка проекту 15000

1 1. Незаплановані витрати 20000

РАЗОМ: 176000

9. Список з підписами щонайменше 15 громадян України віком від 16 років, які
зареєстровані або проживаю ть на території м. Переяслав-Хмельницького, що 
підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, 
служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), та 
підтримую ть цей проект (окрім його авторів), що додається .  Кожна додаткова








