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КОНЦЕПЦІЯ ТА ТЕМАТИКА 

ТЕМАТИКА 
Петриківський розпис - українське декоративно-
орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на 
Дніпровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва 
цього виду мистецтва. Відомий далеко за межами 
України своїм неповторним рослинним орнаментом, який 
давно став візитівкою України.  
 
 
КОНЦЕПЦІЯ 
Створення затишного зимового містечка в етностилі у 
поєднанні з тематичною концертною програмою та 
стилізованими декораціями, яскравими інсталяціями, які 
створять атмосферу pіздвяного колориту та народних 
гулянь. 
 
 



Зимове містечко на Контрактовій площі - це 
поєднання традиційних святкувань та сучасних 
розваг.  
 
Для наймолодших відвідувачів, насамперед, вже 
улюблені ковзанка, гірка та Резиденція Святого 
Миколая з можливістю спілкування з головним 
господарем зимових свят. Красуня-ялинка, сцена, 
різдвяний ярмарок зі смаколиками та сувенірами 
для вcієї pодини. 

Новорічне містечко на Подолі 



Ялинка Сцена 

Фото-зони 

Ковзанка 

Резиденція св. 
Миколая 

Фуд-корт 

Новорічне містечко на Подолі 



Новорічне містечко на Подолі 



Ялинка 

Новорічна ялинка буде прикрашена 
іграшками в етнічному стилі, 
оздобленими петриківським 
розписом. 
Сяятиме ялинка теплим білим 
кольором, а навколо неї розмістяться 
фотозони засніженої петриківки. 



СЦЕНА 



Новорічна стріт-арт ковзанка 



Відтворюємо традиції 

•  Засвічення ялинки 19 грудня, в день 
святого Миколая 

•  Ялинка прикрашена в етнічному стилі 
•  Арт-інсталяції та фото-зони в 

петриківському стилі 
•  Коляда та народні гуляння 7-го січня 
•  Щедрування в переддень святого Василя 
•  Виступи фольклорних колективів 





FEEDBACK 2020 



ПРО НАС 

FOLK UKRAINE - мистецький проект, заснований в 2007 році. Серед наших 
успішно реалізованих проектів: Парад вишиванок, Новий рік, День Києва, 
Фестиваль писанок, День вишиванки, Фан-зона на Софії та ін.  
 
За роки існування Folk Ukraine здобув 7 дипломів Книги рекордів України.  
У 2016 році Управління туризму КМДА визначило кращих столичних фахівців у 
сфері туризму та гостинності, де Folk Ukraine cтав першим у номінації 
подієвого туризму, а у рамках VI Міжнародної премії Ukrainian Event Awards 
проект став переможцем у номінаціях: «Новий формат якісного проведення 
масових міських заходів» «Наймасовіший захід України» (на прикладі Нового 
року 2016). 
FOLK UKRAINE є організатором Головних новорічних святкувань у столиці  
останні шість років.  
 
У 2018 та 2019рр. ми долочилися до организацїї новорічних святкувань на 
Контрактовій площі. Ми пишаємося своїм внеском в розвиток міста.  
Наша мета - зробити свято незабутнім і залишити щасливими киян і гостей 
столиці. 



Дякуємо за увагу 


