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Яременко Вікторія Шабельна Олександрівна
 
Бюджет: 2500000 гривень
 
Номер: 4
 
Подано: 19.06.2021
 
Категорія: Естетичне облаштування міста
 
Конкурс: ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ БІЛОЇ ЦЕРКВИ 2021
 
Назва проекту: Пам'ятник Гетьману Івану Мазепі
 
Тип проекту: Великий
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
Біля Преображенського собору, вул. Гагаріна
 
Короткий опис проекту: 
Проєкт передбачає встановлення скульптури видатному українському гетьману Івану
Степановичу Мазепі, який народився біля Білої Церкви у селі Мазепинці, мав резиденцію у
Білій Церкві під час гетьманування, збудував Микільську церкву.
 
Для кого цей проект: 
Цей проєкт буде втілений для усіх мешканців громади, іногородніх та іноземних туристів.
 
Повний опис проекту: 
Іван Мазепа – видатна постать української та світової історії. Про нього складали свої
твори всесвітньовідомі автори, його іменем названі населені пункти в Україні та світі,
безліч вулиць носить його ім’я, встановлено пам’ятні дошки, погруддя та скульптури.
Народився майбутній гетьман поблизу Білої Церкви у селі Мазепинці Білоцерківської
громади. У Білій Церкві освоїв резиденцію, за легендами сховав свої скарби саме в
нашому місті.
У селі Мазепинці встановлено погруддя Мазепі, у Білій Церкві існує вулиця Івана Мазепи, а
також пам’ятна дошка, проте таку визначну постать, що прославила Україну на весь світ,
провівши значну частину свого життя у Білій Церкві, личить гідно вшанувати великою
скульптурою.
Місце реалізації запропоновано відповідно до планів розвитку міста. Пропонується



створити сквер Мазепи на місці теперішнього погруддя Т. Шевченка неподалік збудованої
гетьманом Микільської церкви. Погруддя Т. Шевченку пропонується перенести на іменну
площу Шевченка, з можливістю подальшого встановлення повноцінного пам’ятника у
повен зріст.
Пропонується зобразити гетьмана верхи на коні, з булавою, іменним гербом, щоб показати
величність та історичну значимість Івана Мазепи.
 
Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:: 
Результатами впровадження проєкту буде збільшення рівня історичної свідомості
жителів громади, збільшення туристичної привабливості міста, створення культурної
спадщини, а також осучаснення і створення «зеленого» місця для відпочинку мешканців.
 
Бюджет:
 

 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Замовлення матеріалу для скульптури 4-5 м 1 1800000 1800000
2 Виготовлення скульптури (робота

скульптора)
1 550000 550000

3 Виготовлення підставки для скульптури та
таблички

1 80000 80000

4 Монтаж скульптури 1 70000 70000
Загальна вартість: 2500000


