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1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО САЙТУ 

Основною створення вебсайту повинний стати готовий шаблон на платформ-конструкторів 

сайтів (CMS). Це зменшить час на розробку вебсайту, дозволить уникнути системних збоїв та 

необхідності довготривалого тестування працездатності функціональних можливостей 

програмних елементів (віджетів), розміщених на сторінках сайту, окрім цього це дозволить на 

початковому етапі отримати загальне уявлення про кінцевий веб-продукт (вебсайт). 

Важливим аспектом вибору платформ-конструкторів сайтів має стати наявність центру 

професійної технічної підтримки.  

Обрана система управління контентом повинна надавати можливість ознайомитись з 

функціоналом веб-продукту, а саме: 

 адміністрування сайту,  

 корегування структури сайту,  

 наявність інструментів SEO-оптимізації,  

 адаптивне налаштування сторінок під різні технічні засоби та веб-браузери,  

 налаштування кольорів та стилів шрифтів,  

 розміщення текстового контенту, зображень, відео на сторінках,  

 інтеграція веб-додатків,  

 інтеграція соціальних менеджерів, 

 ведення календарю новин, 

 ведення блогу.  

Вебсайт повинен бути розроблений з урахуванням потреб Проєкту. 

URL протокол: HTTPS. 

Макет вебсайту повинен містити повністю адаптивні сторінки, на яких повинна бути 

можливість додавати (в т. ч. редагувати, оновлювати) свій вміст (веб-контент), в тому числі з 

урахуванням стилів шрифтів на сторінках. Крім того, макет вебсайту повинен включати 

додаткові розділи, такі як Блог, Відгуки та Галерея.  

Повинні бути передбачена наявність інструментів конструювання структури та сторінок сайту 

з використанням набору блоків, включаючи вбудовані віджети та інструменти: слайдер, 

акордеони, функціональні кнопки, текстові області, області під зображення, таби і галерею, 

Google-карту, соціальні мережі, елементи блогу, форми зворотного зв'язку, плеєр.  

Доступ до режиму налаштування внутрішньої структури та сторінок (створення сторінок сайту 

(додавання/видалення, корегування, наповнення)) повинен бути реалізований через панель 

керування (адмін-панель сайту). 

Права доступу до панелі керування сайту повинні належати виключно авторизованому(им) 

користувачу(ам) – адміністратору(ам), що передбачає введення логіну та паролю. 

Адміністратор сайту повинен мати: 

– можливість оперативно створювати інформаційні повідомлення, новини та 

оголошення;  

– можливість створювати нові та видаляти старі статі (інформаційні повідомлення); 

– можливість сортування інформаційних повідомлень за тегами;  

– можливість створювати відповідей на коментарі;  
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– можливість розмістити на сторінках сайту (вивантажити) фото/зображення та відео 

контент. 

Сайт, що розробляється повинен містити наступні сервіси: 

 функція «поділитися у соціальних мережах»; 

 функція «залишити коментар»; 

 можливість налаштування користувацьких URL-адрес, які будуть містити ключові 

слова, що відповідають ключовим запитам;  

 можливість контролювати теги заголовків без зміни стилів і створювати чітку ієрархію 

заголовків на сторінках;  

 можливість генерування файлу robots.txt (інструкцію для пошукових систем), а також 

можливість завантажити власний файл і прописати кастомні правила;  

 можливість інтегрувати Google Search Console і Google Analytics, щоб відстежувати 

загальний і органічний трафік сайту;  

 збір статистики. 

Програмна частина та хостинг: обирається Виконавцем на власний розсуд за виключенням 

необхідності розміщення сайту на зовнішньому хостингу. 

Апаратні засоби, яким повинна задовольняти система вебсайту: ПК, планшети, смартфони.  

Вебсайт повинен підтримувати розширення екрану: мінімум: 320 px.; основна ширина сайту: 

1170 px.; максимальна ширина сайту: 1920 px. 

Сервіс вебсайту повинен розроблятися для браузера персонального комп’ютеру, браузера 

планшету, браузера смартфону (адаптивна версія), а саме забезпечення функціональних 

можливостей останніх версій браузерів: Google Chrome, Safari, Mozilla FireFox, Internet 

Explorer, Microsoft Edge, Opera. 

Передбачене навантаження на систему вебсайту повинно складати до 1000 одночасних 

користувачів онлайн.  

  



4 
 

2. СТРУКТУРА САЙТУ 

Структура сайту – це логічна побудова всіх сторінок веб-ресурсу.  

Сайт повинен включати наступні структурні сторінки: 

Розділ 1. Головна сторінка  

Розділ 2. Про проєкт 

Підрозділ 2.1. Наша місія  

Підрозділ 2.2. Наші завдання  

Підрозділ 2.3. Географія проєкту / Карта проєкту  

Підрозділ 2.4. Команда проєкту 

Розділ 3. Міста-учасники проєкту 

Підрозділ 3.1. Місто №1  

3.1.1. Концепція артурбанізації міста №1 

3.1.2. Перелік запланованих рішень міста №1  

3.1.3. Як є і як буде (місто №1)  

Підрозділ 3.2. Місто №2 

3.2.1. Концепція артурбанізації міста №2 

3.2.2. Перелік запланованих рішень міста №2 

3.2.3. Як є і як буде (місто №2) 

Підрозділ 3.2. Місто №3 

3.3.1. Концепція артурбанізації міста №3 

3.3.2. Перелік запланованих рішень міста №3 

3.3.3. Як є і як буде (місто №3) 

… (дублювання сторінок) 

Розділ 4. Урбаністичні артрішення  

Підрозділ 4.1. Будівлі 

Підрозділ 4.2. Прибудинкова територія 

Підрозділ 4.3. Спортивні та дитячі майданчики 

Підрозділ 4.4. Парки та рекреаційні зони, сади та сквери 

Підрозділ 4.5. Вулиці та пішохідні зони 

Підрозділ 4.6. Зовнішнє освітлення  

Підрозділ 4.7. Скульптура, графіка та артоб’єкти  

Підрозділ 4.8. Муніципальний транспорт  

Підрозділ 4.9. Вело-транспортна інфраструктура 

Підрозділ 4.10. Індустріальні об’єкти 

Підрозділ 4.11. Мости 

Підрозділ 4.12. Водойми та пляжні зони відпочинку 

Підрозділ 4.13. Стоянки автотранспорту 

Підрозділ 4.14. Центральні райони (центри міст) 

Підрозділ 4.15. Заходи для маломобільних груп населення 
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Підрозділ 4.16. Тимчасові споруди 

Підрозділ 4.17. Занедбані об’єкти, смітники та звалища 

Підрозділ 4.18. Інженерні об’єкти та споруди 

Підрозділ 4.19. Пам'ятки культурної та історичної спадщини 

Підрозділ 4.20. Зовнішня реклама 

Розділ 5. Семінари  

Розділ 6. Мініпроєкти у містах  

Розділ 7. Блог 

Підрозділ 5.1. Новини  

Підрозділ 5.2. Найкращі практики  

Підрозділ 5.3. Важливо знати  

Розділ 8. Контакти  

Загальна структура сторінок сайту (Схема1) повинна містити три основні блоки, які 
формують всі сторінки сайту: 

БЛОК А  

БЛОК Б  

БЛОК В 

Схема 1 Загальна структура сторінок сайту 

БЛОК А (шапка або header) – верхня частина сторінки сайту.  

Основні вимоги.  

БЛОК А повинен містити наступні внутрішні блоки (рис. 1): 

o логотип Проєкту (графічне зображення із символікою та назвою); 
o меню навігації по сайту (Меню), що автоматично «випадає» при 
наведенні курсору миші на пункт меню; 

Рис. 1. БЛОК А. Ескізне зображення для ПК-версії сайту 

БЛОК А повинен автоматично підлаштовуватись до розміру екрану ПК, планшету, смартфону.  

Для ПК-версії БЛОК А є «закріпленим» до верхньої частини екрану та відображається 
незалежно від прокрутки будь-якої сторінки сайту. 

Для планшет/смартфон-версії БЛОК А відображається в адаптивному вигляді, тобто внутрішні 
блоки розташовуються один над одним, а Меню приймає компактний вигляд відображення;  
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Рис. 2. БЛОК А. Ескізне зображення для смартфон-версії сайту 

БЛОК Б (основна частина) – середня частина сторінки сайту. 

Основні вимоги.  

БЛОК Б повинен бути адаптивний до розміру екрану ПК, планшету, смартфону та мати поділ 
на внутрішні блоки.  

Склад та структура поділу БЛОКУ Б будуть відрізнятися залежно від специфіки тематичного 
спрямування кожної сторінки. Нижче наведено опис кожної структурної сторінки. 

БЛОК В (підвал або footer) – нижня частина сторінки сайту. 

Основні вимоги.  

БЛОК В повинен бути адаптивний до розміру екрану ПК, планшету, смартфону та містити 
наступні внутрішні блоки: 

o логотип Проєкту (графічне зображення із символікою та назвою; 
o текстове поле з інформацією про адресу, номери телефони; 
o кнопки основних соціальних мереж; 
o текстове поле з інформацією про авторські права на веб-ресурс. 
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3. КОРОТКИЙ ОПИС РОЗДІЛІВ І ПІДРОЗДІЛІВ САЙТУ 

Розділ 1. ГОЛОВНА СТОРІНКА  

Головна сторінка (рис. 3) – стартова сторінка сайту, на якій розміщується загальна інформація 
про Проєкт. 

Основні вимоги. Головна сторінка повинна мати поділ (відповідає Блоку Б) на наступні блоки 
інформації:  

1) Слайдер з функцією слайд-шоу, на якому відображатимуться найкращі візуалізації з 
каталогів запропонованих арт рішень Проєкту;  

2) Блок коротко про Проєкт, в якому буде наведена коротка, зведена інформація про 
перебіг Проєкту; потрібно передбачити встановлення лічильників. 

3) Блок новин, який буде містити 4 останні новини / публікації проєкту з Блогу;  
4) Блок найкращих практик з урбаністичними артрішеннями по містах-учасниках з 

коротким текстовим описом того, які рішення можуть бути застосовані по відношенню 
до міст, громадський простір яких є застарілим і який планується відновлювати й 
розвивати;  

5) Блок урбаністичних арт рішень, що передбачає розміщення презентабельних 
зображень арт концепцій з галереї. Організація блоку повинна бути реалізована у 
вигляді «каруселі», мати елементи прокрутки. 

Розділ 2. ПРО ПРОЄКТ 

Для даного розділу сторінка не створюється.  

Розділ повинен включати наступні підрозділи, які доступні у формі активного контекстного 
«спадного» меню: Наша місія; Наші завдання;  

Географія проєкту / Карта проєкту; Команда проєкту. 

Підрозділ 2.1. Наша місія  

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехідна сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Про Проєкт» та подальшому натисканні на підпункт меню 
«Наша місія». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.4) розміщується коротка інформація про грант DG East «Добрі сусіди – одна 
країна» (Блок коротко про грант) і зокрема детально про підзавдання «Комунікаційна кампанія 
«Від ОСББ до креативного простору твого міста»» (Блок про Проєкт).  
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Рисунок. 3. Ескізне зображення головної сторінки сайту 

Авторські права 
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Рисунок. 4. Ескізне зображення сторінки сайту Наша місія 

Підрозділ 2.2. Наші завдання  

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Про Проєкт» та подальшому натисканні на підпункт меню «Наші 
завдання». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.5) даного підрозділу розміщується інформація: 

1) про розробку концепцій для 15-и міст;  

2) про каталоги урбаністичних артрішень в контексті розвитку благоустрою кожного міста, 
для того, щоб показати максимальну користь для міста у цілому й перспективу 
покращення місць для організації дозвілля в рамках реалізації завдань проєкту і зокрема 
мініпроєктів;  

3) про специфіку інформаційної кампанії в рамках даного проєкту. 
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Рисунок. 5. Ескізне зображення сторінки сайту Наші завдання 

Підрозділ 2.3. Географія проєкту / Карта проєкту  

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Про Проєкт» та подальшому натисканні на підпункт меню 
«Географія проєкту». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.6) даного підрозділу розміщується інформація: 

1) перелік міст з активними посиланнями на сторінки відповідного підрозділу кожного з 
міст розділу 3, а саме при переході на сторінки 3.1. Місто №1, 3.2. Місто №2, 3.3. 
Місто №3 та ін.. 

2) карта України або східного регіону з нанесенням маркерів (міток), де 
здійснюватимуться активності в рамках проєкту. При цьому варто міста зробити із 
активними посиланнями на відповідні сторінки сайту з детальним описом міст (при 
переході на сторінки 3.1. Місто №1, 3.2. Місто №2, 3.3. Місто №3 та ін.). 
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Рисунок. 6. Ескізне зображення сторінки сайту Географія проєкту 

Підрозділ 2.4. Команда проєкту 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Про Проєкт» та подальшому натисканні на підпункт меню 
«Команда проєкту». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.7) даного підрозділу розміщується інформація: 

1) короткий опис команди та ключових фахівців, що реалізовуватимуть проєкт, і з якими 
можна зв’язатися у разі потреби.  

2) фотографії ключових контактних осіб. 
3) централізовану поштову адресу, на яку приходитимуть усі звернення із запитаннями 

й пропозиціями до фахівців різних напрямків підготовки: юридична підтримка, 
консультація по заснуванню та налагодженню роботи ОСББ, можливо з 
перепосиланням на інші сайти ІМР або основного проєкту «Добрі сусіди – одна 
країна», або просто зробити внутрішній імейл-бокс для накопичення і обробки 
повідомлень).  
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Рисунок. 7. Ескізне зображення сторінки сайту Команда проєкту 

Розділ 3. МІСТА-УЧАСНИКИ  

Для даного розділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Міста-учасники». Окрім цього пункт меню «Міста-учасники» має 
включати підпункти контекстного «спадного» меню структурних підрозділів для кожного міста. 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.8) даного підрозділу розміщується інформація про 15 міст Проєкту з 
розміщенням фото міст та їх назв з активними посиланнями на відповідну сторінку, що 
розробляється для обраного міста. 
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Рисунок. 8. Ескізне зображення сторінки сайту Міста-учасники 

Підрозділ 3.1. Місто №1 - Підрозділ 3.15. Місто №15  

(підрозділи 3.1 – 3.15 (далі підрозділ 3.№) є типовими і будуть мати подібну 5 структуру, 
окрім внутрішнього контенту). 

Для даних підрозділів створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Міста-учасники» та подальшому натисканні на відповідний 
підпункт меню «Місто №». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На кожній сторінці (рис.8) даних підрозділів розміщується наступна інформація (рис. 9): 
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Рисунок. 9. Ескізне зображення сторінки сайту Місто-учасник № 

1) короткий опис міста та його основної проблематики.  
2) наведені активні посилання на внутрішні блоки сторінки 3.№.1., 3.№.2. та 3.№.3 (де 

№ відповідає номеру міста), що реалізуються у формі «якорів» сторінки (посилання 



15 
 

на обране місце розташування на сторінці). Окрім цього в основному меню кожен 
підпункт меню «Місто №» повинен мати відповідні 3 підпункти: «Концепція 
артурбанізації міста»; «Перелік запланованих рішень міста»; «Як є і як буде». 

Блок 3.№.1. Концепція артурбанізації міста №  

Даний блок має містити: 

1) стислий опис прийнятої концепції розвитку кожного міста як унікального артоб’єкту із 
урахуванням загальновідомих проблем, історичних особливостей розвитку та 
функціонування міста.  

2) За наявності вказується фактори впливу на сформовану концепцію, наприклад, 
наявність підприємств гірничо-видобувної промисловості, металургічних або 
машинобудівних заводів, сільськогосподарських підприємств, прикордонних застав 
тощо, які мають вагомий вплив на розвиток міста). 

3) побажання містян у особі представників ініціативних груп. 

Блок 3.№.2. Перелік запланованих рішень міста №  

Даний блок має містити: 

1) візуалізацію найбільш яскравих та креативних рішень.  
2) назви та опис рішень;  
3) за необхідності, надається посилання на урбаністичні рішення у різних сферах 

благоустрою із застосуванням креативних артрішень, наведених на сторінках 
підрозділів 4.1. – 4.20. 

Блок 3.№.3. Як є і як буде (місто №)  

Даний блок має містити набір порівняльних зображень візуалізованих урбаністичних 
артрішень важливих об’єктів міста та громадських зон відпочинку й дозвілля у форматі до і 
після реалізації запланованих рішень. 

Розділ 4. УРБАНІСТИЧНІ АРТРІШЕННЯ МІСТ 

Для даного розділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Міста-учасники». Окрім цього пункт меню «Урбаністичні 
артрішення» має включати підпункти контекстного «спадного» меню структурних підрозділів 
для кожного артрішення. 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.10) даного розділу розміщується: 

1) короткий текст з описом того, які рішення з комплексного благоустрою та озеленення 
з інтеграцією артоб’єктів застосовуються у світовій урбаністичній практиці та 
просторовому плануванні міст при комплексній реконструкції, реорганізації міського 
простору, функціональному переоснащенні тощо (тобто проведення на визначеній 
території міста (мікрорайонів, кварталів, парків, бульварів, вулиць, провулків, узвозів 
тощо) робіт з улаштування твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання 
пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та 
зовнішньої реклами, розміщення тимчасових споруд та малих архітектурних форм, 
садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення 
технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителів 
та гостей міста.  

2) інформація про згруповані в окремі підрозділи урбаністичні артрішення Проєкту з 
розміщенням інфографічного зображення арт рішення міст та їх назв з активними 
посиланнями на відповідну сторінку, що розробляється для обраного арт рішення.  
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Рисунок. 10. Ескізне зображення сторінки Урбаністичні артрішення 

Дана сторінка має включати посилання на наступні підрозділи 4.1 – 4.20 (у формі переліку чи 
контекстного «спдного» меню), для кожного з яких створюється окрема сторінка з типовою 
структурою, різним контентом: 

Підрозділ 4.1. Будівлі 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Будівлі». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація про заходи, спрямовані на 
поліпшення зовнішнього вигляду будівель, що зазнали значного фізичного й морального 
(естетичного) зносу: 

1) тематичне фарбування фасадів, нанесення муралів, графіті, 
2)  оздоблення із використанням тематичних декоративних елементів, 
3)  адаптація покрівель (можливо, із реалізацією заходів з озеленення та організації 

зеленої покрівлі) до проведення дозвілля та/або громадських заходів, тощо. 
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Рисунок. 11. Ескізне зображення сторінки підрозділів 4.1 – 4.20 

Підрозділ 4.2. Прибудинкова територія 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Прибудинкова територія». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо заходів, спрямованих 
на влаштування локального благоустрою прибудинкової території: 

1) різноманітні покращення і облаштування зон озеленення, пішохідних і транспортних 
зон, прибудинкових парковок, садово-паркових меблів, тимчасових споруд та малих 
архітектурних форм.  

2) інтеграція артоб’єктів, зокрема: графічних, скульптур, індивідуальних дизайнерських 
рішень з паркового декору, екстер’єру та інтер’єру (наприклад, для відкритих 
альтанок, навісів, пергольного сонцезахисту та ін.), інструментів формоутворення 
(наприклад по відношенню до доріжок внутрішньо-дворових зон озеленення), 
озеленення тощо.  

3) застосування зонального перепланування прибудинкової території за віковими 
маркерами та функціональним призначенням. 
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Підрозділ 4.3. Спортивні та дитячі майданчики 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Спортивні та дитячі майданчики». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо заходів, спрямованих 
на покращення зовнішньої привабливості та функціональності дитячих та спортивних 
майданчиків у громадських місця загального користування. Зокрема мова йде про нові 
спортивні снаряди та елементи дитячих розважальних майданчиків, що можуть місити 
авторські графічні зображення та дизайнерські рішення, які в свою чергу відображатимуть 
унікальну стилістику, відповідно до прийнятої концепції міста як артоб’єкту.  

Підрозділ 4.4. Парки та рекреаційні зони, сади та сквери 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Парки та рекреаційні зони, сади та сквери». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо заходів, аналогічних по 
формі до тих, що відповідають благоустрою зон озеленення прибудинкових територій, однак 
із урахуванням масштабованості заходів для парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, парків 
культури та відпочинку, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних та дитячих 
внутрішньопаркових великих і маленьких майданчиків, історичних національних, 
меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів та скверів. 

Підрозділ 4.5. Вулиці та пішохідні зони 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Вулиці та пішохідні зони». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо:  

1) рішень, що передбачають покращення вуличної інфраструктури, в тому числі умов 
пересування пішоходів, велосипедистів, маломобільних груп населення,  

2) заходів з підвищення пропускної транспортної спроможності вулиць (наприклад: 
влаштування розподільчих стовпчиків між транспортними полосами, облаштування 
острівців безпеки зеленими насадженнями, встановлення габіонів із зеленим 
насадженням на узбіччі для унеможливлення хаотичного паркування 
автотранспорту),  

3) заходів з обладнання тротуарів пристроями безпеки руху.  

Підрозділ 4.6. Зовнішнє освітлення  

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Зовнішнє освітлення». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо: 

1) ряду заходів із забезпечення креативного вуличного освітлення для парків, алей, 
бульварів та інших громадських місць.  

2) заходів із зовнішнього освітлення фасадів будівель та споруд. 
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Підрозділ 4.7. Скульптура, графіка та артоб’єкти  

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Скульптура, графіка та артоб’єкти». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо можливі варіанти 
влаштування різноманітних сучасних та тематичних скульптур, що будуть нести історичне або 
соціально-повчальне навантаження, інсталяцій (в тому числі із застосуванням світлових та 
звукових ефектів, сучасних матеріалів тощо), графіті, настінних муралів (в тому числі для 
високих парканів), крупнорозмірних фотоплакатів для розміщення на фасадах будівель, на 
дорожньому покритті, спорудах та ін. 

Підрозділ 4.8. Муніципальний транспорт  

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Муніципальний транспорт». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо В варіанти нанесення 
різноманітних соціально-орієнтованих зображень та фотозображень на бічні та торцеві 
поверхні крупного муніципального транспорту з метою пожвавлення сприйняття транспортної 
інфраструктури міст-учасників проєкту. 

Підрозділ 4.9. Вело-транспортна інфраструктура 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Вело-транспортна інфраструктура». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо інтегрування 
тематичних зображень на дорожньому покритті, переходах тощо, а місця для паркування 
велотранспорту також можуть бути оздоблені із застосуванням елементів сучасного 
декорування, світлотехнічних засобів підсвітки та вуличних скульптур. Відповідні приклади 
пропонується представити на даній сторінці. 

Підрозділ 4.10. Індустріальні об’єкти 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Індустріальні об’єкти». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо комплексної 
реконструкції крупних заводів, мануфактур та інших виробничих об’єктів індустріального 
призначення: 

1) оновлення та стилізація зовнішніх огороджувальних конструкцій, інженерних споруд 
(в тому числі різноманітних комунікацій з їх опорами та захисних конструкцій типу 
підпірних стін та екранів: шумозахисних, вогнестійких та ін.) та внутрішнього 
транспорту (автобусів, тролейбусів й трамваїв для перевезення персоналу, а також 
важкого залізничного транспорту для перевезення матеріалів, виробничих засобів і 
продукції).  

2) концепція екстер’єрних рішень та інтер’єрні рішення переобладнання індустріальних 
об’єктів під житло,  
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3) комплексний ребрендинг переобладнання індустріальних об’єктів під нове або 
оновлене виробництво; 

4) адаптаційні рішення переобладнання індустріальних об’єктів під громадські потреби 
та будівлі громадського (наприклад, офісного) призначення;  

5) озеленення та садово-паркових меблів для відпочинку та роззосередження). 

Підрозділ 4.11. Мости 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Прибудинкова територія». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо: 

1) перелік заходів спрямованих на покращення зовнішнього вигляду мостів різної 
конструкції та стилістики.  

2) підсвічування з використанням різнокольорових прожекторів мости і їх опори.  
3) підсвічування лінійними джерелами світла та динамічними світловими інсталяціями 

(в тому числі із застосуванням світлодіодних ламп і стрічок). 

Підрозділ 4.12. Водойми та пляжні зони відпочинку 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Водойми та пляжні зони відпочинку». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо: 

1) варіанти благоустрою пляжних зон та занедбаних набережних громадських зон для 
проведення активного і пасивного відпочинку.  

2) продемонструвати різноманітні види та конфігурації гравітаційних (в тому числі 
залізобетонних, блочних і габіонних) та гнучких підпірних стін (з залізобетонних, 
металевих паль, або шпунтових огороджень), що застосовуються для утримання 
схилів, які піддаються ерозійним процесам біля водойм. Усі ці захисні інженерні 
споруди можуть бути розмальовані або пофарбовані із використанням тематичних 
зображень або із використанням брендових кольорів проєкту чи кольорової гами, 
прийнятої для комплексної реконструкції набережних чи прибережних зон.  

3) варіанти дизайнерських і спортивних площадок,  
4) сучасні приклади реалізації ландшафтного дизайну, садово-вуличних меблів і 

скульптур й елементів озеленення.  
5) приклади сонцезахисних пристроїв та інших малих архітектурних форм: дозорних 

вишок, кабін для переодягання, бесідок та інших тимчасових будівель, які також 
можуть містити брендові кольори й графічні зображення. 

Підрозділ 4.13. Стоянки автотранспорту 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Стоянки автотранспорту». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо можливостей 
обладнувати: 

1) стоянки легкового та муніципального автотранспорту авторськими артоб’єктами, 
такими як: стилізовані (в стилі модерн, конструктивізм або ін.) чи ковані ліхтарі нічного 
освітлення, обладнані акумуляторами й елементами альтернативних джерел 
живлення для денної підзарядки; 
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2)  крупнорозмірні графічні зображення (наприклад рисунки та 3Д-зображення) на 
дорожньому покритті;  

3) дорожні покриття з інтегрованими фрагментами трав’яного килиму, геотекстилю, 
стилізованими клумбами, габіонами, розмальовані вентиляційні канали та 
дефлектори надземних і підземних паркінгів;  

4) вбудовані у дорожнє покриття прозорі блоки з підсвічуванням роздільних полос, 
пішохідних переходів та бордюрів. 

Підрозділ 4.14. Заходи для маломобільних груп населення 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Заходи для маломобільних груп». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація: 

1) щодо заходів для маломобільних груп населення (пандуси, вказівні знаки, місця для 
відпочинку, а також інші засоби для полегшення пересування та життя 
маломобільних груп населення); 

2) можливості стилізації у відповідності до прийнятого для міста в рамках проєкту 
брендингу та прикрашення графічними артоб’єктами або інсталяціями.  

3) Приклади рішень. 

Підрозділ 4.15. Тимчасові споруди 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Тимчасові споруди». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація: 

1) щодо можливості прикрашання настінними розписами, тематичними плакатами із 
зображенням соціальної реклами та закликів із інтеграцією авторських графічних 
елементів, логотипів проєкту та/або фото-плакатів, на яких будуть зображені 
історичні пам’ятки міста або України в цілому з метою популяризації національних 
традицій та суспільних цінностей тимчасових споруд та малих архітектурних форм;  

2) приклади світової практики і. 

Підрозділ 4.16. Занедбані об’єкти, смітники та звалища 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Занедбані об’єкти». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація: 

1) щодо попередньої стилізованої реставрації занедбаних будівель із забезпеченням 
стійкості на надійності уцілілих конструктивних елементів , їх адаптації під зони 
відпочинку, площадки для нанесення настінних картин, графіті, муралів, інсталяцій (в 
тому числі світлових), а також для організації громадського простору, призначеного 
для спортивних змагань з паркуру, велоспорту з перешкодами, й інших популярних 
видів вуличного спорту.  

2) щодо можливості реконструкції та переобладнання об’єктів під музеї зі збереженням 
їх історичної цінності. 

3) щодо очищення від смітники та звалищ, та подальшого переобладнання під 
тематичні парки, селітебні зони, ландшафтні парки, спортивні майданчики, 
майданчики для вуличного спорту, скейтбордингу, ролердрому (а у зимову пору року 
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– ковзанку) та інше.  

Підрозділ 4.17. Інженерні об’єкти та споруди 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Інженерні об’єкти та споруди». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація: 

1) щодо переліку заходів спрямованих на покращення зовнішнього вигляду систем 
електропостачання, теплопостачання, гарячого й холодного водопостачання, опор 
повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, провідного 
радіомовлення та контактної мережі міського електротранспорту, де під час 
проведення ремонту заміняються на естетичні та сучасні конструкції з металу, що 
має захист від корозії і може бути розмальованими або оздобленими елементами 
декору або дизайнерськими деталями, що відповідають стилістиці міста як 
артоб’єкту. 

2) щодо безпечної експлуатації інженерних об’єктів та споруд, дотримання умов та 
нормативів. 

Підрозділ 4.18. Пам'ятки культурної та історичної спадщини 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Пам'ятки». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо заходів з відновлення 
та/або дооснащення відповідних об’єктів: 

1) питання отримання дозволів/погоджень з боку адміністративних органів; 
2) тематичні парки і елементи зовнішнього благоустрою без втручання в екстер’єри 

фасадів.  
3) світлові рішення з підсвічування відповідних фасадів. 

Підрозділ 4.19. Зовнішня реклама 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Зовнішня реклама». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо зовнішньої реклами, її 
соціальний характер, можливість включення найкращих робіт місцевих митців (художників та 
фотографів), що можуть нести важливе й актуальне тематичне навантаження, порушувати 
гострі соціальні проблеми та заохочувати молодь творчого самовираження. 

Підрозділ 4.20. Центральні райони (центри міст) 

Для даного підрозділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Урбаністичні артрішення» та подальшому натисканні на 
підпункт меню «Центри міст». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.11) даного підрозділу розміщується інформація щодо комплексного підходу 
до благоустрою центральних районів та вулиць міст, а також інтеграції у нього артрішень та 
артоб’єктів, в тому числі описані на сторінках 4.1 – 4.19: 
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1) концепція артблагоустрою  
2) набір відповідних заходів, виходячи з історичних особливостей конкретного міста та 

архітектурного ансамблю центра даного міста. 

Розділ 5. СЕМІНАРИ  

Для даного розділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Семінари». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.12) даного підрозділу розміщується інформація щодо опису та графіків 
проведення інформаційно-освітніх семінарів щодо розроблених концепцій створення 
креативного простору у містах-учасниках проєкту. 

Сторінка має містити: 

1) Загальні відомості про принципи та умови проведення семінарів; 
2) Календар заходів; 
3) Архів матеріалів за напрямками. 

Розділ 6. МІНІПРОЄКТИ У МІСТАХ  

Для даного розділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Мініпроєкти у містах». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.13) даного підрозділу розміщується інформація: 

1) опис концепцій реалізації мініпроєктів;  
2) посилання на відеоматеріали реалізації мініпроєктів; 
3) посилання на мініфільм «Історії успіху на шляху перетворення міст Донбасу в 

унікальні урбаністичні артоб’єкти». 

Слід передбачити можливість розміщення на сторінці додаткового меню з переліком всіх 
мініпроєктів для зручності швидкого переходу, це пов’язано з тим що поступово по мірі 
реалізації мініпроєктів буде збільшення їх кількості. 

Розділ 7. БЛОГ 

Для даного розділу створюється окремий набір сторінок за категоріями нижченаведених 
підрозділів 7.1, 7.2 та 7.3.  

Структура сторінок формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 
При чому Блок Б має більш складну структуру та містить додаткові навігаційні внутрішні блоки 
(рис. 14, 15 та 16). 

В основному меню для пункту «Блог» створюються наступні підпункти: «Новини»; «Найкращі 
практики»; «Важливо знати».  

У розділі «Блог» слід організувати структуру ранжування інформативного наповнення за 
тегами підрозділів 7.1, 7.2 та 7.3.  

Підрозділ 7.1. Новини  

В даному підрозділі необхідно розміщувати актуальні новини та тематичні оголошення щодо 
етапів та специфіки реалізації проєкту «Добрі сусіди – одна країна» і зокрема детально про 
підзавдання «Комунікаційна кампанія «Від ОСББ до креативного простору твого міста»». 

Підрозділ 7.2. Найкращі практики  

В даному розділі необхідно навести перелік матеріалів, що розсортовані по пунктам 4.1. – 4.11 
у форматі детально проілюстрованих статей на тему можливих заходів, що можуть бути 
впроваджені у кожному з міст-учасників проєкту. 



24 
 

Підрозділ 7.3. Важливо знати  

В даному розділі необхідно навести посилання на нормативні вимоги до громадського 
простору, просторового планування міст, останні законодавчі зміни у цій царині та ін. Тут же 
можуть бути розміщені літературні джерела та/або посилання на них 

Розділ 8. КОНТАКТИ  

Для даного розділу створюється окрема сторінка. Перехід на сторінку повинен бути 
забезпечений через головне меню при наведені курсору миші (для ПК) або натискання на 
пункт меню (для смартфонів) «Контакти». 

Структура сторінки формується аналогічно до інших сторінок сайту з трьох блоків А, Б та В. 

На сторінці (рис.15) даного розділу розміщується інформація: 

1) контакти координаторів проєкту по містах із посиланням на соціальні мережі і ютюб-
канал проєкту, де будуть розміщуватися відзняті відеоматеріали;  

2) карта з адресою ІМР та відповідною контактною інформацією. 
3) функціональна форма для можливості анонімно або з можливістю зворотного зв’язку 

поставити запитання до адміністрації проєкту «Добрі сусіди – одна країна» і зокрема 
підзавдання «Комунікаційна кампанія «Від ОСББ до креативного простору твого 
міста». 
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Рисунок. 12. Ескізне зображення сторінки Семінари 
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Рисунок. 13. Ескізне зображення сторінки Мініпроєкти 
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Рисунок. 14. Ескізне зображення сторінки Блогу за категорією 
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Рисунок. 15. Ескізне зображення сторінки Контакти 


