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Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
Вулиці міста Біла Церква, історичні місця
 
Короткий опис проекту: 
Виготовлення 10 мініскульптурок з заліза розміром 30-50 см, які будуть символізувати
певні історичних постатей історії Білої Церкви.
 
Для кого цей проект: 
Результатами втілення проєкту зможуть користуватися усі мешканці міста Біла Церква, а
також туристи з інших міст та країн як туристичним надбанням.
 
Повний опис проекту: 
Основною метою є залучення туристів та зростання туристичної привабливості міста. Нині
в Білій Церкві не так багато «родзинок», якими можна здивувати пересічного туриста,
тому проблему відсутності місцевих цікавинок можна буде вирішити. Минулого року вже
втілено серію історичних скульптурок, тож цього року пропонується розширити перелік.
Розвиток туризму, прямо відповідає стратегічним цілям міста. Планується виготовити 10
скульптурок, які символізуватимуть наступних історичних постатей:
Петро Сагайдачний – великий український гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.
Сагайдачний був одним з гетьманів, хто відвідував Білу Церкву. У 1618 році гетьман
здійснив славний переможний похід на Москву, у 1618 році звитяжним салютом поблизу
Білої Церкви козацтво сповіщало на просторах ворогам про свій залізний гарт.



Данило Галицький – великий князь Русі, король України, один з найвидатніших
українських державних діячів. Зміг одноосібно протистояти Золотій Орді, здійснивши ряд
вдалих походів. Не виключено, що король брав штурмом Білу Церкву, звільняючи
українські міста від золотоординського панування.
Пилип Орлик – автор першої у світі Конституції, великий український гетьман,
продовжувач справи гетьмана Івана Мазепи. Після поразки гетьмана Мазепи і його смерті
очолив українську владу за кордоном. Довгий час збирав союзників для протистояння
Москві. У 1711 році разом з союзниками здійснив похід Правобережною Україною,
найвизначнішою подією якого стала облога Білої Церкви, на жаль, невдала.
Михайло Дорошенко – великий український рід Дорошенків мав вплив і на наше місто. 2
українські гетьмани Михайло та Петро пов’язані з Білою Церквою. За часів гетьманування
Сагайдачного, Михайло Дорошенко був полковником. Згодом він був гетьманом і саме у
його часи було створений білоцерківський козацький полк. У 1926 році на околицях міста
гетьман розбив татарське військо.
Симон Петлюра – Головний отаман армії УНР, політичний та державний діяч Української
Революції. У листопаді 1918 року під командуванням Петлюри, який прибув у наше місто,
розпочалося визвольне антигетьманське повстання. Саме тут було надруковано відозву
отамана до українського народу проти федерації з Росією.
Павло Скоропадський – державний діяч часів Української Революції, гетьман Української
Держави 1918 року. Скоропадський не раз бував у Білій Церкві. Саме його було обрано
головою Вільного Козацтва на з'їзді у Білій Церкві. На його часи припало культурне та
наукове відродження всього українського.
Еразм Ізопольський (Білоцерківський) – священник, письменник, етнограф. Походив з
козацької родини, проживав у нашому місті, збирав місцеві пісні, думи, перекази. Писав
під псевдонімом Білоцерківський. Його робота щодо збору народної творчості, в т.ч. про
українське козацтво, стали великим вкладом. Записав найстарішу вертепову драму.
Палій-Сидорянський – український отаман, полковник армії УНР. Народився у Білій
Церкві, закінчив білоцерківську гімназію. Брав участь в українському студентському русі,
під час війни займався українізацією військових частин. Брав активну участь у
встановленні та збереженні української влади під час Української Революції. Брав участь у
Зимових походах та повстанських рухах початку 20-их років 20 століття. До кінця життя
лишався громадянином УНР, зазнавав польських та радянських репресій.
Володимир Іванців – білоцерківський поет, перекладач та літератор. Дослідник історії
Голодоморів на Білоцерківщини, автор багатьох патріотичних творів, есе, збірників,
лауреат премії Нечуя-Левицького.
Павло Чорниця – Павло Чорниця військовий діяч часів Української Революції. Був
отаманом Чорноморського кінного полку. Під час боїв з більшовиками, був поранений,
похований своїм загоном біля Спасо-Преображенського собору, на честь нього був
названий загін, яким він керував.
 
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 певних історичних місць.
 
Бюджет:
 

 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Виготовлення 10 скульптурок з бронзи,
матеріал та робота майстра

10 30000 300000

Загальна вартість: 300000


