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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
Пленер мурал -  арту '\Jazz 20»
Девіз проекту: «Місто, яке звучить гармонійно»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

□  великий т  мали£:

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :

Проект має двадцять локацій в різних районах м. Вінниця, на стінах цегляних технічних 
споруд вінницької електромережі та охоплює територію всього міста.

3. Адреса, назва установи/закладу* будинку:

М. Вінниця, вул. Соборна, буд. 22, кв. 4,

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Проект представляє серію картин (20), присвячених двадцятиріччю Вінницького Фестивалю джазу, 

що виповнюється в 2016 р. Картини виконають художники з різних міст України І Вінниці в різних 

районах міста на зовнішніх стінах технічних споруд вінницької електромережі, визначених в ході 
експертного дослідження. Кожна з картин буде символізувати один з років існування Фестивалю 

Джазу у Вінниці та домінуючим елементом кожної буде один з традиційних джазових музичних 
інструментів, складаючись в цілому в оркестр, який охоплює територію міста. Девізом пленеру 

буде слоган: «Місто, яке звучить гармонійно».

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

(РЕЄСТРАЦІЯ змрнєиь юидачмих ТА «ЦП*«« ОСИ;



Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Основна мета проекту: Популяризація міста Вінниця через формування іміджу сучасного, 

європейського креативного міста, насиченого культурними подіями та культурним а р т -  
продуктом.

Проблема, на вирішення якої спрямований проект:

Сучасна Вінниця відома за її межами в основному завдячуючи фонтану «Рошен», не великому, 

але досить цікавому історичному спадку та прикладу ефективного сучасного менеджменту, що 

демонструє команда мера міста. Але також Вінниця відома й своїми культурними проектами. 

Одним з визначних, відомих далеко за межами нашої країни проектів є Вінницький міжнародний 

Фестиваль джазової музики, що вже двадцять років поспіль проводиться у Вінниці й поступово, рік 
за роком, формує іміджеву складову міста - «столиця джазу».

З іншого боку Вінниця потребує подальшого наповнення міського простору креативною 

складовою особливо різних районів на території, яких існує безліч, не привабливих візуально,стін 

технічних споруд, гаражів, сараїв, трансформаторних будок. Подібні споруди потребують зміни 

контексту існування через творчість з сірих, брудних на яскраво -  креативні, що будуть сприяти 

появі відчуття комфорту та кращої якості життя, як у мешканців міста, так і її гостей.

В 2015 р. місто отримало цікавий д  освід проведення проектів мурал -  арту «УІМ-АЯТ-СІТУ», та 

стало на шлях створення галереї просто неба в Вінниці. Проект «Пленер мурал -  арту "Іаіг 20» 

може стати гарною складовою такої тенденції розвитку та в поєднанні з тематичною складовою 

Фестивалю джазу буде активно сприяти формуванню креативного міського середовища, 

насичення креативними елементами публічного простору міста, що співпадає з пунктом 7.5.5. 

Стратегії розвитку Вінниця -  2020.

Створення та розповсюдження видеоролика до ювілею «Міжнародного Фестивалю джазової 

музики» допоможуть закріпити імідж та привернути увагу широкого кола людей.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту {основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

Представники ЗМІ, громадяни -  користувачі соціальних мереж, мешканці районів 
розташування картин, туристи, гості міста, джазові музиканти, митці.
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7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

К іл ь к іс н і: буде створено 20 арт об 'єктів, залучено 10 художників зі всієї країни, буде створений 

1 відеоролик до ювілею «Міжнародного Фестивалю джазової музики», згадки у всеукраїнських і 

регіональних ЗМІ, соціальних мережах «їасеЬоок» і «укогЛаїае»

Я к іс н і: гармонійне поєднання джазової музки і образотворчого мистецтва дасть змогу створити 

унікальний імідж містам саме -  «джазова столиця України». Це підвищить цікавість населення 

Вінниці, України І закордону до «Міжнародного Фестивалю джазової музики» і нашого міста. 

Завдяки новому іміджу, місто отримає потік митців, які будуть формулювати запит у населення і 

туристів на відвідування заходів, перегляд арт-обєктів, долучення до формування креативного 

міського середовища, насичення креативними елементами публічного простору міста, що 
співпадає з пунктом 7.5.5. Стратегії розвитку Вінниця -  2020.

Довгострокові: створення креативного середовища та залучення сучасних митців, музикантів ... 

, буде сприяти підвищенню зацікавленості туристів, митців та креативних людей до міста. Це в 

свою чергу буде постійно розвивати імідж міста...

Також це дозволить створити запит на надання нових і іноваційних послуг для туристів, митців та 

креативних людей. Задовільняння цих запитів буде підвищувати не тільки культурну складову, але 
й економічну, через задоволення нового попиту

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Фарба біла акрилова 800грн* 15пгг. 12000

2. Фарбник кольоровий «Dufa» (750гаІ.) 15 флаконів на 1 
стіну* 20 картнн*85грн.

25500

3. Фарба художня акрилова «Маітегі» (200т1.) 10 
флаконів на 1 стшу*20каргин* 130грн. 26000

4. Фарба аерозоль в балонах «Montana» 5 балонів на 1 
стіну*20картин* 120грн. 12000

5. Валики малярні 20*50грн 1000

6. Пензлі флейцові 5шт. на 1 стіну* 20картин*20грн. 2000

7. Пензлі художні 5шт. на 1 стіну*20картин*40грн. 4000

8. Лак для каміння 5л. на 1 стіяу*20картин*85грн. 1700

9. Грунтовка 5л. на 1 стіну*20картин*80грн. 1600
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10. Відра 20шт*65грн 1300

11. Розчинник 0.33л на 1 стіну*20картин*30грн. 600

12. Скотч малярний 2шт. на 1 стіну*20картин* 20грн. 800

13. Олівці 2шт. на 1 стіну*20картин* 15грн 600

14. Драбина 2шт.*2800 5600

15. Канцелярські витрати (офісний папір, витратні 
матеріали) 500

16. Телефоні витрати 500

17. Транспортні витрати (транспорт матеріалів*20 об 
'єктів * 140грн.за 1 день* 5днів на обскт) 14000

18. Гонорар творчого куратору проекту 
3000грн* 1 міс* Зміс 9000

19. Створення відеоролика (гіте-іара) присвяченому 
ювілею Вінницького фестивалю джазовою музики 11000

20. Банківські витрати 2000

21. Гонорар художників 3000грн*20митців 60000

РАЗОМ: 191700

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій* мешканців, представників ЗМ1, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ...................
artnight2008@gmail.com.........................  для зазначених вище цілей /

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси.....
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
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11. Інші додатки (якщо необхідно)'.
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

тощо) ...............................................................................................



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло) 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1. Олександр Никитюк Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,

e-mail: artnight2008@gmail.com

№
тел.:

Серія ті 
№
паспорту

П І І І І І І /

І І І І І І І
2. Олег Ходаков Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,

_ V  »  »ву. ._—

e-mail: oleh.khodakov@gmail.com

№
тел.:

С^ріята
№
паспорту

гтттттгг

U

L

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул._____ , буд.____кв._______

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що с мешканцем міста Віниці.
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