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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
історичний побут білоцерківців.
 
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 історичний побут білоцерківців:
 
Сірниковий короб – між селом Заріччям та Білою Церквою здавна існували тісні
взаємозв'язки. Звідти мешканці перебиралися до міста на паромі, до того як побудували
міст Дружби. А коли міст побудували, до Заріччя стали навідуватися парубки з міста і



гуляти з місцевими дівчатами, за що юнаки з села ловили конкурентів і змушували
сірниковим коробом «міряти міст».
Мамонтова Біла Церква – більш як 15 тисяч років тому на території сучасної Олександрії
існувала стоянка первісних людей часів палеоліту, які були вправними мисливцями, 5
тисяч років тому на території с. Шкарівка існувало поселення трипільців, а 3 тисячі років
тому на території бл. Палієвої гори існували поселення білогрудівської культури.
Базарне сало – всім відомо, що білоцерківське сало здавна є найкращим у світі. Біла
Церква протягом століть лежала на торгових шляхах, а відтак тут діяли ринки, ярмарки та
базари. Навіть центральна площа, має назву Торгова в пам'ять про ті часи.
Білоцерківському пиву – у 19 столітті в місті побудований пивоварний завод, так звана
броварня, а білоцерківське пиво було одним з найкращих на Київщині і поза нею, за що
отримувало нагороди. Нині це консервний завод. 
Таємничі підземелля – у Білій Церкві налічується багато підземних ходів, які виконували у
свій час ту чи іншу роль, що привело до появи легенд, зокрема і про золото Мазепи.
Нещодавно в центрі міста було виявлено стародавню криницю.
Картярські ігри – на місці сучасного готелю Київ у 19 столітті існував Будинок
громадського зібрання, де часто збиралися вищі верстви суспільства за грою в карти.
Білоцерківська хата – нині Біла Церква складається з 4 колишніх населених пунктів,
власне Біла Церква, її центр, а також села Роток, Олександрія та Заріччя. На відміну від
центру, де життя було багатонаціональне, на околицях міста та селах мешкали українці.
Саме  вони зберігали всю автентику українського народу, зокрема українські мазанки з
солом’яними стріхами.
Золота Голендерня – всі люблять в теплу пору поїхати на шашлики на природу,
популярним місцем для відпочинку є Голендерня, на околиці міста. Проте мало хто знає,
звідки пішла ця назва. У 19 столітті на місці санаторію «Діброва» існував фільварок, або
молочна ферма. Можливо, саме через популярних в Україні голландських корів, так було
названо і місцину. За іншим припущенням, в цьому місці добували золото і назва походить
від німецького «golden Erde» (золота земля).
Працівник з шинною – індустріальний розвиток міста сильно вплинув на побут Білої
Церкви. З будівництвом шинного заводу, розширилося і саме місто. Більшість
білоцерківців так чи інакше були пов’язані з заводом: хто працював на виробництві, хто
керував процесом, хто продавав покришки, а хто їх купував. Саме гумова промисловість
зробила місто популярним у світі.
Султанові коні – місто було відоме ще й тим, що тут розводили рідкісних і породистих
коней. Саме через це і виникла така спортивна розвага як кінні перегони, які відбувалися в
місті. Кажуть, що наших коней купував навіть турецький султан.
 
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


