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Тип проекту: Загальноміський

Місце реалізації завдання: 
місто Біла Церква, мікрорайон Піонерська, вулиця Турчанінова, між будинками 13 та 15 на 
місці старого футбольного поля

Короткий опис проекту: 
Будівництво ролледрому, як сучасне рішення для поліпшення якості відпочинку всіх 
соціальних груп городян, які прагнуть проводити своє дозвілля займаючись спортом
(ролики, скейти, велосипеди, самокати, ВМХ-велосипеди і т.д)

Обґрунтування бенефіціарів проекту: 
Скористатись результатами реалізації проєкту зможуть представники різних соціальних 
груп та  вікових категорій, починаючи  від 2-х років. Активним дозвіллям на Ролледромі 
зможуть займатись діти, підлітки, молодь, люди середнього та старшого віку, з 
інвалідністю у тому числі.

Інформація щодо очікуваних  результатів: 
На місці старого футбольного поля, яке знаходиться в аварійному стані і не 
використовується  за призначенням у цілях безпеки відвідувачів, ми отримаємо перший 
за таким напрямком сучасний, безпечний спортивний комплекс, спеціально обладнаний 
для нових та популярних видів спорту, кількість прихильників у якого стрімко зростає та 
майданчик для якісного дозвілля наших містян. А також – спеціально обладнане за 
сучасними технологіями  місце для проведення спортивних заходів, чемпіонатів та 
змагань, з метою заохочення мешканців до здорового способу життя та популяризації 
спорту, як альтернативи шкідливим звичкам. Розвиток та підтримка  нових видів спорту



значно підвищить впізнаваність та імідж нашого міста.
 
Повний опис проекту: 
Розуміючи важливість та необхідність якісного завантаження сучасної молоді у вільний
час, та на виконання Стратегії розвитку Білої Церкви пропоную побудувати роллердром
для актуального та популярного виду спорту серед молоді. Це сучасне рішення для
поліпшення якості відпочинку всіх соціальних груп містян, які прагнуть проводити своє
дозвілля займаючись спортом (ролики, скейти, велосипеди, самокати, ВМХ-велосипеди і
т.д). Молодь отримає спеціальне місце для реалізації своїх потреб в спілкуванні з
однолітками, здорову альтернативу традиційним видам спорту. Катання у спеціально
обладнаному місці цікавіше і безпечніше ніж на проїжджих частинах, центральних вулицях
міста, та інших місцях не пристосованих для цього. Біла Церква має велику кількість
прихильників саме такого дозвілля, але за браком спеціально облаштованих місць,
катання та тренування  відбуваються  з порушеннями правил безпеки, що несе загрозу
здоров’ю, як самих спортсменів так і оточуючих, створюються аварійні ситуації на
проїжджих частинах нашого міста та  порушуються правила культурного дозвілля у
парках і  скверах. До того ж Ролледром дасть можливість проводити у нашому місті
змагання зі скейтбордингу, який з 2016 року є Олімпіським видом спорту, що суттєво
вплине на імідж та впізнаваність нашого міста. А Біла Церква зможе пишатися новими
досягненнями та новими перемогами нашої молоді, яка своїм прикладом популяризує
здоровий спосіб життя та прославляє наше місто далеко за його межами.
 
Бюджет:
 
№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Мінірампа 4900х8900х1200 (2400) ДхШхВ
мм

1 259447 259447

2 Бенк 1.7 м 3700х3800х1200 (2400) ДхШхВ
мм

1 91786 91786

3 Квотерпайп 3700х3000х1200 (2400) ДхШхВ
мм

1 84349 84349

4 Фанбокс2500х5300х600 ДхШхВ мм 1 50534 50534
5 Грайнд-бокс (грань/грань)600х5800х1000

ДхШхВ мм
1 41638 41638

6 Фанбокс2500х5300х500 ДхШхВ мм 1 50534 50534
7 Мануал-бокс (грань) 1200х2400х200 ДхШхВ

мм
1 12649 12649

8 Грайнд-бокс вузький (грань
цільнометалева) 300х2400х400 ДхШхВ мм

1 7890 7890

9 П'єдестал для нагородження 1500х400х800
ДхШхВ мм

1 5600 5600

10 Флагшток з роликами і тросом 6000 ДхШхВ
мм

1 6500 6500

11 Огорожа безпеки двосекційна 4000х1000 +
4000х1000 ДхШхВ мм

2 10500 21000



 

12 Лавка "Уніта"
(ясень/метал)/пластикова1650х450х450
ДхШхВ мм

8 3400 27200

13 Асфальтування 1 600000 600000
14 Проектні роботи на укладання асфальту 1 60000 60000
15 Непередбачувані витрати 1 150000 150000
Загальна вартість: 1469127


