
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Альтман Сквер. Відкритий культурний простір.

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

великий □  малий

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

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Сквер на в у л и ц і  Архітектора Артинова між будинками 38 та 40

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Проект “Альтман Сквер” спрямований на облаштування локації, 
яка забезпечить умови для створення відкритого культурного 
простору для вінничан і стане майданчиком для втілення 
громадських к у л ь т у р н и х  проектів, сприятиме р о з в и т к у  та 
популяризації літератури та мистецтва Вінниці, служитиме 
підвищенню інтересу громадян до історії міста та краю, 
забезпечить якісне культурне дозвілля вінничан та гостей міста.

5. 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 ): _  _______ ______ ___

Г_:’" ; ; Ч  К ? :. \  . ~  -гСА Р А /Д А  

'  _ - Л  З С У Н Е Н Ь
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Проект «Альтман Сквер» є іміджевим для Вінниці і має великі перспективи 
розвитку. В умовах сьогодення, коли у сфері туризму та культури значення 
нашого міста весь час зростає, необхідно збільшувати кількість креативних. 
к у л ь т у р н и х  майданчиків, п р о с т о р ів , я к і  б містили культурно-мистецький. 
о с в іт н ь о -в и х о в н и й  контент та були відкритими для всіх бажаючих.

Основною метою даного проекту є благоустрій території скверу за 
європейськими зразками облаштування подібних майданчиків, створення 
бази для відкритого культурного простору, що забезпечить сталий розвиток 
культурного життя у Вінниці, допоможе підвищити рівень комунікації між 
громадянами.

Присвячення скверу Натану Альтману, видатному художнику-кубісту. 
вінничанину, є доцільним не лише з меморіальних міркувань, а й тому, що ця 
ділянка мас великий потенціал для розвитку мистецтва у Вінниці. До того ж 
вигляд ділянки з супутника (Google maps) по формі нагадує літеру «А», що є 
дуже символічним.

Пропонується підготувати дану локацію для подальшої співпраці з 
громадськими організаціями та вінницькими к у л ь т у р н и м и  діячами, які 
зможуть забезпечити створення якісного контенту та сформувати комфортне 
культурне середовище для всіх жителів Вінниці, серед яких так багато 
креативного студентства і талановитих дітей.

Можливості та перспективи розвитку даного проекту відповідають багатьом 
цілям з стратегії Вінниця-2020 (7.1.1.. 7.1.4.. 7.2.4. 7.3.2.. 7.4.1.. 7.4.2.)

Отже, проект має на меті забезпечення комфортних фізичних умов для 
створення у сквері відкритого культурного простору. Для цього 
передбачається:

• Облаштування сцени та сидінь (на кшталт амфітеатру) для 
проведення публічних лекцій, літературних читань, майстер-класів 
тощо.

• Встановлення лавочок-подіумів
• Створення дитячого міні-майданчику (будиночок на дереві)
• Озеленення
• Ремонт парапету та сходинок на вході до скверу
• Ремонт та прокладання доріжок
• Встановлення «собачих вбиралень» (контейнерів з пакетами для 

прибирання за собаками) та звичайних урн.
• Проведення електричного струму, забезпечення повноцінного 

освітлення скверу
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• Встановлення декоративного парканчику з паркінгом для 
велосипедів

• Закупівля базового набору апаратури для проведення культурних 
заходів під відкритим небом

Проектування малих архітектурних форм передбачається в еко-стиль. що 
підкреслить направленість на дбайливе ставлення до навколишнього 
середовища, що е важливою складовою концепції проекту. Усе існуюче 
озеленення скверу пропонується зберегти, лише провівши санацію рослин, та 
підсадити нові за потреби.

Головними пріоритетами подальшого розвитку проекту стануть мистецтво, 
література, культурна взаємодія між громадянами, дружнє ставлення до 
навколишнього середовища та тварин.

Сквер знаходиться в унікальному місці, тихому і затишному, але у самому 
серці міста. Ця обставина є сприятливою умовою для цільового використання 
майданчика.

П р о п о н у є т ь с я  встановити колонку, що ретранслює звуки річки Калічки, що 
сьогодні протікає під землею у районі скверу, щоб нагадати вінничанам про 
існування малої річки та створити атмосферу живої п р и р о д и  у  центрі міста

Європейський Формат такого простору передбачає соціально-виховну 
складову, що направлена на дружнє ставлення до природи та увагу до потреб 
тварин. Варто звертати увагу громадян на існування притулків для тварин і 
можливість долучитися до підтримки таких закладів. Для цього планується 
організувати ряд заходів присвячених цій темі, у тому числі: Ф о т о - п р о є к т и . 

дитячі майстер-класи. виставки малюнків, дитячі літературні конкурси тощо.

Для того, щоб привернути увагу більшої кількості небайдужих до тварин 
громадян, п р о п о н у є т ь с я  не забороняти гуляти у сквері з собаками, а 
натомість встановити кілька контейнерів з пластиковими пакетами для 
прибирання за своїми улюбленцями (собачі вбиральні), як це робиться у 
Європейських країнах. Ше також стане своєрідним соціальним 
експериментом, що покаже ефективність подібної практики та доцільність 
встановлення собачих вбиралень в інших місцях у Вінниці.)

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

Проект розраховано на усі вікові та соціальні категорії з акцентом на молоді 
та дітях шкільного віку.
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«Альтман Сквер» є очікуваною локацією для таких відомих та важливих для 
Вінниці к у л ь т у р н и х  проектів, як Міжнародний Фестиваль оповідання 
Intermezzo, проектів Лабораторії актуальної творчості, у тому числі 
конкурсу ім. Натана Альтмана, що проводиться під патронатом Вінницької 
міської ради. Локація може бути простором для втілення проекту «Сходи в 
кіно» за принципом тихого транслювання (передбачається створення умов, 
що дозволять прослуховувати зв у к о в у  інформацію через навушники). Також 
простір стане додатковим майданчиком для Вінницької художньої школи, 
де можна буде проводити заняття, пленери, виставки учнів тощо.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Благоустрій території скверу забезпечить умови для створення локації, що 
стане майданчиком для втілення культурних та освітніх проектів, служитиме 
розвитку мистецтва та літератури у Вінниці, сприятиме інтересу до історії 
міста і краю, до його мешканців, до екології, до соціальних питань тощо. 
Соціологічне дослідження, що планується провести (Київською ГО Місто- 
Сад). дозволить виявити найбільш актуальні культурні потреби Вінничан та 
врахувати побажання мешканців сусідніх зі сквером будинків, щоб 
забезпечити комфортні умови для всіх та підвищити якість культурного 
дозвілля громадян, стимулювати долучення молоді та дітей до освітніх 
проектів. Адже сквер має потенціал стати постійно діючою локацією для 
проведення відкритих лекцій, літературних читань, майстер-класів. 
мистецьких конкурсів, соціальних проектів тощо.

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

Складові завдання Орієнтовна 
вартість, грн

1. Сцена (металевий каркас, обшивка палубною дошкою / 
Стаціонарний екран для кінопоказів (3x2 м) 50,000

2. Амфітеатр (металевий каркас, палубна дошка, рейка / 
Деревину обробити захисними засобами без 
фарбування і накриття)

100,000

3. Дошка для експонування творів/ дошка для 
самовираження (дерев'яний каркас, фарбований 
металевий лист для можливості писати крейдою / 
натягнуті металеві "струни" троси для кріплення 
листівок / Козирок)

20,000
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4. Гральний будиночок для дітей (металеві стійки / 
дерев'яна конструкція / обшивка деревом)

50,000

5. Лавочки-подіуми (метелевий каркас / дерев'яні рейки, 
дошки) (4 шт.) 16,000

6. Урни для сміття (6 шт.) 15,000

7. Велопарковка 10,000

8. Ліхтар вуличний заводського виготовлення (10 шт.) 50,000

9. Декоративна підсвітка (10 шт.) 15,000

10. Облаштування доріжок (20% від всієї площі скверу, 
360м2) 145,000

11. Ремонт підпірної стінки та сходинок (гранітна брекчія) 47,000

12. Декоративний парканчик 45,000

13. Озеленення/Ландшафтний дизайн 50,000

14. Проведення електричного струму 20,000

15. Розетки (для сцени, для проектора, для зарядки 
мобільних пристроїв) 6,000

16. Закупка та монтаж аудіо-обладнання для
прослуховування різного типу (у навушниках/через 
динаміки)

130,000

17. Орієнтовна вартість проведення культурних заходів (5) 15,000

18. Непередбачувані витрати (10% від загальної вартості) 78,400

РАЗОМ: 862,400

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається. 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 ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень іт.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ...........
1егга8 @ еш аі 1. со гп ..........  для зазначених вище цілей ̂

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси .. ■■■■
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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.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

- матеріали п р о  д ія л ь н іс т ь  майбутніх партнерів, організацій, 
зацікавлених у створенні відкритого культурного простору «Альтман 
Сквер», та інформація про їхні реалізовані проекти
- презентація з планом подальшого розвитку відкритого культурного 
п р о с т о р у , запропонований ГО Місто-сад для втілення у Вінниці
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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**

і. о

o fl t j  J

Контактні дані

Ті £/***> “1 Іоштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. і , , , _

e-mail: CL /  а *

№
тел.:

С ер ія  та 
№
п а сп о р ту

Підпис***

А

С и

1 I I 1 I I I
2 . -e_ „ Х/Ь ТО

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вул± У?

e-mail: Я

№ 
тел,:

І “ Г I I Г  I M I
і

Серія та 
№
паспорту J__L J__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 є мешканцем міста Вінниці.
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