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Назва проекту: 
Облаштування площі для проведення етно- та гастрофестивалів Українського козацтва в
с.Мазепинці Білоцерківської міської територіальної громади.
 
Тип проекту: Великий
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: с. Мазепинці, парк Козацької слави
 
Короткий опис проекту: 
Проєкт передбачає облаштування площі зі сценою для проведення етно- та
гастрофестивалів Українського козацтва в с.Мазепинці в парку Козацької слави. Метою
гастро- та етнофестивалів, крім ознайомлення відвідувачів з культурною спадщиною
народу, є збереження, відродження та популяризація цієї спадщини.
Головною особливістю гастро- та етнофестивалів є те, що туристи напряму залучені до
цих дійств, тобто є учасниками заходу. Крім того, під час фестивалів проводяться
різноманітні інтерактивні дійства – концерти, майстер-класи, театральні вистави, ярмарки,
свята, традиційні обряди тощо.
Часто гастро- та етнофестивалі – це яскраві масові дійства, пов’язані з народними
святами.
 
Для кого цей проект: 
Мешканці Білоцерківської міської територіальної громади,внутрішні туристи з України та
гості з-за кордону.
 
Повний опис проекту: 
Основною метою проєкту є облаштування площі для проведення етно- та
гастрофестивалів Українського козацтвав в с.Мазепинці в парку козацької слави. На
даний час частина території парку, на якій передбачено облаштування площі, є



занедбаною,має неприємний естетичний вигляд.
Чому саме в с.Мазепинці?
 20 березня 1639 року в с.Мазепинці народився Іван Степанович Мазепа.Він був
військовий та політичний діяч,меценат,гетьман України. Походив з відомого
правобережного українського шляхетного роду Мазеп-Колединських. Закінчив Києво-
Могилянський колегіум,Єзуїтську колегію у Варшаві,протягом трьох років навчався у
Німеччині,Італії,Франції,Голландії. Грав на бандурі,захоплювався
мистецтвом,колекціонував зброю,був талановитим поетом.Спрямовував чималі кошти на
церковне та цивільне будівництво в
Києві,Чернігові,Батурині,Переяславі,Глухові.Фінансував будівництво Києво-Могилянської
академії та Чернігівського колегіуму.Власним коштом збудував 12 нових храмів,ще 20
відреставрував.дарував церквам дорогоцінні речі (зокрема-Пересопницьке Євангеліє,на
якому присягають нинішні українські президенти).Відстоював інтереси українського
православ’я в суперечках із верхівкою Московського патріархату.
 Гастро- та етнографічний туризм сьогодні має всі можливості стати одним із провідних
напрямків розвитку внутрішнього туризму в Україні. Наша Білоцерківщина багата на
гастро-етнографічні ресурси, необхідні для організації даного виду туризму. Це не тільки
матеріальні та нематеріальні ресурси, пов’язані з українською нацією, але й з іншими
народами, народностями, етносами тощо, які вже не перше століття проживають на
теренах нашої громади.
 Гастро та етнофестивалі бувають різних видів, що обумовлено їх багатогранністю:
• за жанрами: різножанрові – фестивалі народної творчості, етнофестивалі, дитячі
фольклорні фестивалі, фестивалі пісенно-обрядового фольклору, гастрономічні тощо;
музичні – фестивалі оркестрів та ансамблів народних інструментів, троїстих музик,
фестивалі бандуристів, гармоністів тощо; фестивалі фольклорного танцю; мистецькі –
фестивалі гончарів, ковалів, соломникарів та інших видів народних промислів.
• за функціональним призначенням:фестивалі-конкурси;фестивалі-огляди; фестивалі-
ярмарки.
• за віком відвідувачів:змішані – для різних категорій населення: діти, молодь, люди
середнього та старшого віку;фестивалі для молоді; дитячі фестивалі.
 
Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:: 
В разі реалізації проєкту Білоцерківська міська територіальна громада отримає велику
облаштовану площу для проведення гастро- та етнофестивалів Українського козацтва та
збільшення туристичної привабливості Білоцерківщини не тільки для внутрішнього
туриста, а й гостей з-за кордону. Даний проєкт дасть змогу наповнити бюджет громади
для подальшого розвитку етно-, гастро- та екотуризму на Білоцерківщині.
 
Бюджет:
 
№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.



 

1 Розробка проектно-кошторисної
документації та виконання будівельних
робіт

1 2500000 2500000

Загальна вартість: 2500000


