Розпорядження
Одеського міського голови
№ 900 від 13.09.2017 р.

Про проведення ІV Одеського благодійного фестивалю середньовічної культури «Порохова вежа»


 	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування        в Україні», Закону України «Про туризм», з метою створення привабливого іміджу м. Одеси як унікального історичного, фестивального і туристичного центру України: 

 	1. Управлінню з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міської ради провести з 15 по 17 вересня 2017 року ІV Одеський благодійний фестиваль середньовічної культури «Порохова вежа» згідно                     з програмою (додаток 1).

2. Створити організаційний комітет з проведення ІV Одеського благодійного фестивалю середньовічної культури «Порохова вежа» та затвердити його склад (додаток 2).

3. Орієнтовна кількість учасників – до 5 000 осіб.

4. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради надати сприяння у проведенні фестивалю.

5. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення фестивалю в середніх та вищих навчальних закладах та сприяти залученню волонтерів з числа студентів до участі у ньому. Передбачити відвідування заходу вихованцями шкіл-інтернатів та дітьми, переміщеними з тимчасово окупованих територій.

6. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку, збереження апаратури та інвентарю під час проведення фестивалю. 

7. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одесреклама» забезпечити виготовлення та розміщення соціальної реклами фестивалю відповідно до затверджених макетів.

8. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення до електромережі та освітлення майданчика в місці проведення фестивалю (Карантинна аркада                   в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка).

9. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машини «швидкої допомоги» та бригади фахівців під час проведення фестивалю.

10. Приморській районній адміністрації Одеської міської ради надати запит до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області для забезпечення чергування пожежної машини під час проведення фестивалю.

11. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити встановлення лав для глядачів, біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття, а також належний стан території міста в місці проведення фестивалю.

12. Комунальному підприємству «Міськзелентрест» забезпечити учасників фестивалю необхідною кількістю вторинної деревини та питної води.

13. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити широке висвітлення ІV Одеського благодійного фестивалю середньовічної культури «Порохова вежа» у засобах масової інформації.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.
 


							                              Г. Труханов


Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 13.09.2017 р.
№ 900

ПРОГРАМА
проведення ІV Одеського благодійного фестивалю середньовічної культури «Порохова вежа»    
                   
№
з/п
Запланований захід
Місце проведення
Час проведення
14 вересня 2017 року
1.
Організація лицарського форпосту фестивалю «Порохова вежа» у центрі міста
вул. Дерибасівська
13.00-22.00
15 вересня 2017 року
2.
Відкриття першого дня фестивалю. Виступи ансамблів історичного танцю,  інтерактивні майстер-класи, конкурси, квести для дітей та дорослих
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
15.00
3.
Спортивний лицарський турнір – відкритий кубок Одеси з історичного фехтування
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
16.00-19.00

4.
Виступи Одеських рок-колективів, факельна хода, шоу вогню
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
19.00-22.00
16 вересня 2017 року
5.
Відкриття другого дня фестивалю. 
Представлення команд, середньовічні танці на честь лицарів і короля. 
Перший блок боїв на ристалищі: індивідуальні поєдинки у номінації «щит-меч». Історичні танці, середньовічні аніматори (ходулісти), конкурси для глядачів 
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
11.00-13.00

6.
Другий блок боїв на ристалищі: командні поєдинки у номінації 5x5 (чоловіки), 3x3 (жінки). Інтерактивні історичні танці з майстер-класами
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
14.00-16.00
7.
Третій блок боїв на ристалищі: командні поєдинки у номінації 5x5 (чоловіки), 10x10 (чоловіки). Інтерактивні історичні танці з майстер-класами
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
17.00-19.00
8.
Підбиття підсумків, закриття турнірного дня, вручення призів переможцям конкурсів та квестів першого дня
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
19.00-20.00
9.
Виступи Одеських рок-колективів, факельна хода, шоу вогню
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
20.00-22.00
17 вересня 2017 року
10.
Відкриття третього дня фестивалю. Представлення команд та «лицарських дворів», виступ лицарів перед судом прекрасних дам. 
Перший блок боїв на ристалищі: фінали індивідуальних поєдинків у номінації «щит-меч» та відкритого кубка Одеси з історичного фехтування. Конкурси для глядачів, етнотанці
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
11.00-13.00

11.
Другий блок боїв на ристалищі: бої лицарських дворів у номінації «довгий меч», «щит-меч», 2x2, «лицарський спис»
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
14.00-16.00
12.
Третій блок боїв на ристалищі: бої лицарських дворів у номінації «битва за міст», «битва за прапор», «битва дворів»
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
17.00-18.00
13.
Нагородження учасників турніру, вручення призів переможцям конкурсів та квестів першого-третього днів, розпродаж виробів ремісників
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
18.00-19.00
14.
Виступ Одеських рок-колективів, закриття фестивалю, факельна хода, шоу вогню, салют
Карантинна аркада
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
19.00-20.00



Керуюча справами 										                        О. Оніщенко

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 13.09.2017 р.
№ 900

СКЛАД 
організаційного комітету з проведення ІV Одеського благодійного фестивалю середньовічної культури «Порохова вежа»

Шелюгін А.І.
-
голова організаційного комітету, начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, дійсний член Українського національного комітету ICOMOS;

Ковальчук Л.Б.
-
секретар організаційного комітету, головний спеціаліст управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.



Члени організаційного комітету:

Баранецький М.Г.
-
голова громадської організації «Фонд історичного розвитку «Пам’ять», член Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, громадський інспектор при управлінні з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради  (за згодою);

Биковський С.В.
-
громадський інспектор при управлінні                           з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, співробітник музею-заповідника «Катакомби Одеси» (за згодою);

Волков А.В.
-
голова громадської організації «Міжсвіття» (за згодою);

Лещева К.В.
-
директор комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр                   м. Одеси»;

Магденко І.М.
-
віце-президент асоціації історичного фехтування і реконструкції «Тангар»           (за згодою);

Мілкус І.С.
-
керівник студії історичного танцю «Carpe Diem» (за згодою);
 
Пікановська Л.В.
-
член правління Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури                    (за згодою);

Погосян А.С.
-
керівник історико-культурного клубу «Порохова вежа», громадський інспектор при управлінні з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради (за згодою);

Самойлова В.О.
-
керівник Київської студії старовинного танцю  «Джойссанс» (за згодою);

Челідзе І.Г.
-
заступник директора комунального підприємства «Парки Одеси» – завідувач ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка.




Керуюча справами 					  	 	          О. Оніщенко















