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*Відомо на весь світ, що Україна має багату історію, 

аутентичні традиціії, мальовничі місця, колоритну 

сільську місцевість і складну архітектуру 

стародавніх міст. 

*Проте українці не користуються тим, що мають. 

Замість того, щоб пишатись цим на весь світ і 

використати весь потенціал для розвитку туризму 

та ментальності, відношенню до культурних 

цінностей країни, ми постійно деградуємо. 

*Забруджуваність зростає (приблизно 6% території 

країни завалено сміттям), кошти на відновлення 

історичних будівель виділяють все менше (станом 

на 2018р кількість таких об`єктів національного 

значення зросла до 910 пам’яток), туризм страждає 
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*Щоб наша країна стала номером 1 в європейському туризмі (адже ми маємо все 

необхідне для цього), хочу запропонувати Вам проект «Епоха відродження», що буде 
направлений на:

*1) відновлення історичних місць, культурних пам’яток архітектури, простих сіл, що має 
неповторні краєвиди і тд.

*2) розвиток нації по відношенню до культурних цінностей України через взірцевий 
приклад 

*3) підйом на п’єдестал найбільш відвідуваних країн Європи

*4) нові інвестори – нові можливості 



*Ідея проекту:

*Даний проект є соціальним телевізійним, в якому прийматимуть участь команди з різних 
регіонів, що складаються з простих робітників сфери будівництва (малярів, штукатурів, 
бригадирів і тд). 

*Через рандомне голосування команди розприділяються на свої локації, де одночасно 
працюють над своїми проектами.

*Команди матимуть однакові умови, як матеріальні (інструменти, будівельні матеріали, 
екіпіровка і тд), так і нематеріальні (дедлайн)

*Команда переможців обирають телеглядачі через смс-голосування

*Головний приз проекту , наприклад, роботу за фахом в провідних компаніях



*

*1) пошук підходящих локацій, що мають історичне 

значення проблему відновлення (украінознавець)

*2) пошук учасників (HR)

*3) ведучий і знімальна група 

*4) компанія-партнер, що займається організацією 

голосування 

*5) потрібна участь соціального телевізійного каналу, 

такого як СТБ (організація зйомок, монтаж, ефір) , і 

щоб проект був успішний, необхідно обрати 

рейтинговий день і час 
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*Впевнений, що даний проект матиме позитивний вплив вже в перший рік, а саме:

*1) екологічна ситуація покращиться на 15% 

*2) кількість туристів зросте на 25% 

*3) поповнення бюджету на 10% більше в порівнянні з минулим роком 

*Все призведе до того, що міграція українців значно впаде через підвищення робочих 

місць і рівню середніх заробітних плат 


