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ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТУ 

ПРОЄКТ «ВІННИЦЯ – РЕ:КОНСТРУКЦІЯ МИНУЛОГО» 

 

 Проєкт «Вінниця – РЕ:конструкція минулого» реалізовано  

ГО «Креативний простір» у партнерстві з КП «Центр історії Вінниці» та 

Державним архівом Вінницької області з метою популяризації культурної 

спадщини міста, візуального відтворення образів втрачених архітектурних 

об’єктів. 

Актуальність проєкту. 

 

 У зв’язку з модернізацією міста та децентралізаційними процесами, рівень 

самоідентифікації міської громади зростає, невід’ємними компонентами 

міського розвитку стає інтерес до культурного ландшафту та історичного 

минулого Вінниці. 

 В сучасному світі архітектурна, історико-культурна спадщина є духовним, 

економічним, культурним та соціальним капіталом.  Образи минулого, 

відображені в архітектурній спадщині, створюють атмосферу спадкоємності між 

поколіннями,  яка необхідна  для внутрішньої рівноваги та розвитку людини. 

Відтак важливим є спрямованість проєкту на дослідження історичного та 

сучасного ландшафтів місцевого середовища. 



 В рамках проєкту «Вінниця – РЕ:конструкція минулого» відбулася 

візуалізація втрачених архітектурних та оборонних пам’яток шляхом створення 

5 аксонометричних проєкцій та відеопрезентацій наступних об’єктів: 

 Вінницький Замок на Замковій горі (за люстрацією 1552 р.); 

 оборонні споруди історико-архітектурного комплексу «Вінницькі Мури» 

(вул.Соборна); 

 фрагмент лінії забудови Миколаївського проспекту (вул. Соборна); 

 Будинок «Народний Дім» (пл. Героїв Чорнобиля); 

 Вознесенський храм на Замості. 

Аксонометричні проекції -  наочні зображення просторових форм методом 

паралельного проєктування 

 

Мета проєкту: популяризація культурної спадщини міста шляхом створення 

історично-пізнавального відеоконтенту та візуалізації образів минулого  

засобами аксонометричних проєкцій. 

 

Завдання проєкту: 

 

1. Привернення уваги до втрачених об’єктів культурної спадщини міста. 

2. Трансформація культурного простору міста та створення атрактивних 

локацій. 

3. Культурно-пізнавальний розвиток мешканців та гостей міста шляхом 

залучення у місцевий історико-культурний ландшафт. 

 

Заходи проєкту: 

1. Пошукова робота: збір та узагальнення історичних відомостей, 

оригінальних креслень та планів, фото- та відеоматеріалів щодо втрачених 

архітектурних та історико-культурних об’єктів. 

2. Узагальнення відео, фото матеріалів, розробка відеоконтенту. 

3. Візуалізація об’єктів методом графічного дизайну - художньо-проєктна 

діяльність по створенню гармонійного візуально-комунікативного 

середовища аксонометричних проекцій. 

4.  Виготовлення аксонометричних проєкцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Короткострокові результати проекту: 

1. Встановлення 5 аксонометричних проєкцій, що увиразнюють втрачені 

архітектурні, історико-культурні споруди та зелені зони. 

2. Створення відеоконтенту щодо популяризації культурної спадщини. 

3. Поява нових туристичних локацій. 

 

 

Довгострокові результати: 

1. Підвищення обізнаності щодо історичного минулого міста. 

2. Промоція образів минулого Вінниці в контексті міського розвитку. 

Формування креативного міського середовища. 

3. Підвищення туристичної привабливості міста. 

 

 

 

 



Інформаційна кампанія: 

1. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189670

8217167472  

 

2. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189671

2923833668  

 

3. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189671

7680499859  

 

4. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189671

9707166323  

 

5. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189671

7680499859  

 

6. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189672

2073832753  

 

7. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189672

3573832603  

 

8. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189673

1653831795  

 

9. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189673

4267164867  

 

10. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189673

4887164805  

 

11. https://www.facebook.com/creativprostir/photos/a.1204369299734704/189673

5527164741   
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