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В умовах глобалізованого суспільства проблема 
комунікацій в галузі культури в Україні стоїть осо-
бливо гостро. Відтак важливою комунікативною 
системою виступає потенційна аудиторія куль-
турно-мистецьких масових заходів. З одного боку, 
це споживач мистецького продукту, з іншого—ін-
дикатор, відповідно до якого формується репер-
туарна культурна політика. Враховуючи, що ХХІ 
століття характеризується різноманітністю 
напрямів та мистецьких течій, надзвичайно важ-
ливим є застосування маркетингу мистецтва, 
тобто технологій роботи організаторів з публі-
кою з метою залучити якнайбільше слухачів до 
лав аудиторії того чи іншого заходу. В контексті 
визначення і формування мистецького продукту 
і глядацького попиту розробка карти основних 
культурних подій є необхідним маркетинговим ін-
струментом розвитку. Дана карта може бути ос-
новою для подієвого туризму за межами міста та 
культурним компасом для мешканців Вінниці. 



In the globalized society the problem of communica-
tion in culture in Ukraine is particularly acute. Therefore, 
an important system of communication acts poten-
tial audience cultural events. On the one hand, it is a 
consumer product of art , on the other - an indicator , 
whereby emerging cultural policy repertoire . Whereas 
the XXI century is characterized by a variety of trends 
and artistic movements, it is essential to use marketing 
art technology that organizers work with the public in 
order to attract as many students into the ranks of the 
audience of a particular event. In the context of deter-
mining and shaping the artistic product and audience 
development demand card major cultural events is an 
essential marketing tool development. This card can be 
the basis for event tourism outside the city and cultural 
compass Domestic winery.



!. Центральна міська бібліотека ім. І.В.Бевза 
вул. Хмельницьке шосе, 4, т.: (0432) 55-32-00

1. Бібліотека-філія №1 ім. Н.К.Крупської, 
проспект М. Коцюбинського, 49, т.: (0432) 55-32-01.

2. Бібліотека-філія №2, вул. В. Маяковського, 122, т.: (0432) 55-32-02.
4. Центральна дитяча бібліотека, пр. Космонавтів, 63, т.: (0432) 55-32-04.
5. Бібліотека-філія №5 вул. Д. Нечая, 59, т.: (0432) 55-32-05.
6. Бібліотека-філія №6 пров. Карла Маркса, 50, т.: (0432) 55-32-06.
7. Бібліотека-філія №7 вул. Баженова, 32, т.: (0432) 55-32-07.
8. Бібліотека-філія №8 вул. Червоноармійська, 39, т.: (0432) 55-32-08.
9. Бібліотека-філія №9 вул. І.Богуна, 184, т.: (0432) 55-32-09.
11. Бібліотека-філія №11 вул. Я,Свердлова, 189, т.: (0432) 55-32-11.
12. Бібліотека-філія №12 вул. Київська, 126, т.: (0432) 55-32-12.
13. Бібліотека-філія №13 проспект Космонавтів, 39, т.: (0432) 55-32-13.
14. Бібліотека-філія №14 вул. Марка Вовчка, 39 т. : (0432) 55-32-14
15. Бібліотека-філія №15 вул. Черняховського, 74, т.: (0432) 50-09-68.
16. Бібліотека-філія №16 вул. Бучми, 96, т.: (0432) 55-32-16.
17. Бібліотека-філія №17 вул. Пирогова, 115, т.: (0432) 55-32-17.
18. Бібліотека-філія №18 вул. Пирогова, 348.

1 ТРЦ «Мегамолл»
вул. 600-річчя, 17 т.: (0432) 50-70-50 
megamoll.com.ua

2 Вінницька обласна філармонія
вул. Хмельницьке шосе, 7, т.: (0432) 66-02-74 
filarm.vn.ua

3 Площа ім. В. Стуса
вул. Хмельницьке шосе, 7

4 ККЗ «Райдуга»
Парк ім. Горького, т.: (0432) 53-00-80, 53-08-28

5 ЦПКіВ ім. Горького
вул. Хлібна, 19

6 Вінницький обласний академічний 
український музично-драматичний 
театр ім. М. Садовського
вул. Театральна, 13, т.: (0432) 67-09-07 
teatr.vn.ua

7 Готель «Поділля»
вул. Пушкіна, 4, т.: (066) 949-16-11, (093) 042-21-73, 
(096) 582-61-74 
podolya-hotel.org.ua

8 Майдан Незалежності
вул. Соборна, 59

9 Галерея «ІнтерШик»
вул. Арх. Артинова, 12-а, т.: (0432) 65-65-93 
intershik.com

10 Кінотеатр «Родина»
вул. Козицького, 47, т.: (0432) 35-04-97

11 Фонтан ROSHEN
вул. Кармелюка 
fountainroshen.com

12 Вінницька дитяча школа мистецтв
вул. Островського, 85, т. (0432) 27-50-95 
schoolarts.vn.ua

13 Літературно-меморіальний 
музей ім. М. Коцюбинського
вул. І. Бевза, 15, т.: (0432) 26-32-98

14 Будинок Офіцерів
пл. Перемоги, 1, т.: (0432) 26-71-55, 26,10-09 
ofhouse.org.ua

15 Площа Театральна
вул. Театральна, 15

16 Міський Палац мистецтв «Зоря»
вул. Червоноармійська, 44,  
т.: (0432) 27-66-84, 27-87-34 
vk.com/mpm_zorya

17 Вінницька дитяча музична школа №2
вул. Червоноармійська, 16,  
т.: (432) 26-18-81, 26-14-56 
vdmsh2.vn.ua

18 ВОДТРК «Вінтера»
вул. Театральна, 15, т.: (0432) 67-08-62 
vodtrk.com.ua

* В календарі географічні місця проведення культурних подій позначені символом  та відповідною цифрою
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вул. Кармелюка 
fountainroshen.com

12 Вінницька дитяча школа мистецтв
вул. Островського, 85, т. (0432) 27-50-95 
schoolarts.vn.ua

13 Літературно-меморіальний 
музей ім. М. Коцюбинського
вул. І. Бевза, 15, т.: (0432) 26-32-98

14 Будинок Офіцерів
пл. Перемоги, 1, т.: (0432) 26-71-55, 26,10-09 
ofhouse.org.ua

15 Площа Театральна
вул. Театральна, 15

16 Міський Палац мистецтв «Зоря»
вул. Червоноармійська, 44,  
т.: (0432) 27-66-84, 27-87-34 
vk.com/mpm_zorya

17 Вінницька дитяча музична школа №2
вул. Червоноармійська, 16,  
т.: (432) 26-18-81, 26-14-56 
vdmsh2.vn.ua

18 ВОДТРК «Вінтера»
вул. Театральна, 15, т.: (0432) 67-08-62 
vodtrk.com.ua

19 Європейська площа 
(Сквер Козицького)
вул. Козицького, 20

20 Вінницька дитяча художня школа
вул. 1-го травня, 66, т.: (0432) 32-65-16 
hudozhka.vn.ua

21 Центр концертних 
та фестивальних програм
вул. Хлібна, 1, т.: (0432) 61-16-72 
concert-program.com.ua

22 Музейна площа
вул. Соборна

23 Вінницький обласний художній музей
вул. Соборна, 21, т.: (0432) 35 20 25 
artmuseum.com.ua

24 Вінницький обласний 
краєзнавчий музей
вул. Соборна, 19, т.: (0432) 35-31-30 
muzey.vn.ua

25 Територія міста Вінниці
26 Вінницький обласний центр 

народної творчості
вул. Арх. Артинова, 33 
vocnt.org.ua

* В календарі географічні місця проведення культурних подій позначені символом  та відповідною цифрою
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Всеукраїнський  
чемпіонат колядок 
Ukrainian championship carols12 Січня

Новорічно-різдвяне свято не обходиться-
без колядок. Бурхливі вихідні продовжу-
ються гомінким чемпіонатом колядки.

(0432) 59-50-53
59-52-47

8 vmr.gov.ua




Концерт вокальної формації 
«Піккардійська терція» 
Pikkardiyska Terciya Concert19 Січня

Прихильників «піккардійців» у нас і справ-
ді багато, і співцям щоразу приємно по-
вертатись до Вінниці.

(0432) 67-09-07
6 teatr.vn.ua




Фестиваль «Магія вогню» 
Festival “Magic of Fire”19 Січня

Закриття головної ялинки міста супрово-
джуватиме шоу з вогнем під відкритим 
небом.

(0432) 61-16-72
5 concert-program.com.ua




Відкриття  Другої 
Всеукраїнської школи Дідів 
Морозів та Снігуроньок
Opening of the Second All-Ukrainian 
School of Santa Claus and Snow Maidens

8-14
Новоспечені Діди Морози та Снігурки 
опановуватиму мистецтво творити дива. 
В результаті всі отримають приємну ви-
нагороду: учасники школи – сертифікати, 
а жителі та гості міста – масу позитиву та 
приємних здивувань.

16

(0432) 27-66-84 
27-87-34

vk.com/mpm_zorya





ІІІ-й Саміт Дідів Морозів
3rd Summit of Santa Clauses13 Січня

У неймовірну атмосферу свята порине мі-
сто разом із офіційними представниками 
новорічної феєрії! 

16

(0432) 27-66-84 
27-87-34

vk.com/mpm_zorya







ЛЮТИЙ/БЕРЕЗЕНЬ February
March
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«Мистецький проект “Кольори 
Шевченківської долі” в рамках 13-
ого форуму молодої музики “Барви 
музики хх-го сторіччя»
“Art project” Colors Shevchenko fate 
“of the 13th Forum of Young Musicians” 
Colours of music of the twentieth century “

10,11,12,14

На чотири дні Вінницю поглине фести-
вальний мистецький вир. Музичними 
ритмами із глибини віків проглядають ко-
льори Шевченкової долі.

(0432) 69-17-31 
66-06-91

2 barvy.vn.ua




Фестиваль команд КВН 
«Св. Валентин на КВНі»
Festival “St. Valentine Day of KVN”14-15
Вже традиційний День усіх закоханих 
відмічатимуть і в оточенні кмітливих та 
винахідливих.

(0432) 27-66-84 
27-87-34

16 vk.com/mpm_zorya





Лютого

Конкурс «Міс Вінниця - 2014»
The contest “Miss Vinnytsia - 2014”23 Березня

Вінничани обиратимуть найчарівнішу 
дівчину. Краса і розум врятують Вінницю!

(0432) 27-66-84 
27-87-34

16 vk.com/mpm_zorya





Прем’єра театрального проекту 
«Свою Україну Любіть!» 
Theatrical Premiere of the “Love your Ukraine!”9 Березня

Вистава всенародного класика у сучасній 
постановці буде представлена спраглій 
публіці Вінниці.

(0432) 67-09-07
6 teatr.vn.ua






БЕРЕЗЕНЬ March
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Культурно-мистецький проект 
«Театральні автографи часу» з нагоди 
відзначення Міжнародного дня театру
Аrt project “Theatre autographs of time”

останній 
тиждень місяця

Новий мультимедійний театральний 
проект на сцені театру створить не лише 
гарний   настрій, а й збереже атмосферу 
професійного дня працівників сцени.

(0432) 67-09-07
6 teatr.vn.ua




Відбіркові тури фестивалю 
«Вінницька студентська весна - 2014» 
Qualifying rounds of the festival 
“Vinnitsa Student Spring - 2014”

15-31
Традиційний молодіжний фестиваль, який 
проходить кожної весни вже багато років 
поспіль у багатьох країнах світу., а від 
недавна і у нашому місті. Цей фестиваль 
об’єднує юнаків та дівчат з різних 
університетів у запеклому змаганні за 
звання найталановитіших.

25 rozvitok.com 

Пісенний марафон  
«Весна визволення»
Song Marathon “Spring liberation”20 Березня

Вшанування памяті героїв другої 
світової війни, які брали участь у боях 
за визволення Вінниці від загарбників. 
На честь цього дня звучатимуть пісні 
у виконанні пісенних колективів 
патріотичної тематики на площі міста.

15
(0432) 59-50-53, 59-52-47

vmr.gov.ua




Тиждень актуального 
мистецтва у Вінниці. Проект 
«Ревізія: Terra incognito»
Art project “Revision: Terra incognito”

27 - 3
«Ревізія: Terra incognito» - таким буде 
підзаголовок тижня актуального 
мистецтва, який об’єднає митців у спробі 
відкрити у собі щось потаємне, подолати 
простір та розширити уяву глядачів, 
виявляючи себе у живописі, графіці, 
перформансах, музиці, слові, донести усім 
нам .

2
(0432) 59-50-53, 59-52-47

vmr.gov.ua




Березня Квітня



Тиждень актуального мистецтва у Вінниці.  
Проект «Ревізія: Terra incognito»

Проект об’єднає сучасних митців, які своїми творіннями 
долають простір, обмежений чотирма стінами, наповню-
ючи його живописом, графікою, перфомансами, музикою, 
словом, своєю душею, енергетикою та харизмом. «Тиждень 
актуального мистецтва», є однією з найважливіших та най-
більш очікуваних подій у сфері актуального мистецтва в 
Україн. Важливим аспектом Тижня актуального мистецтва є 
розвиток українського мистецтва, створення простору для 
мистецького діалогу митців, а також для розвитку та пред-
ставлення актуального українського мистецтва на території 
України та за кордоном.

Week of Contemporary art in the winery. 
The «Revision: Terra incognito»

The project will bring together contemporary artists whose 
creations overcome space bounded by four walls , filling his 
paintings , graphics, performances , music, word, his soul , 
energy and charisma. «Art week «is one of the most important 
and most anticipated events in contemporary art in Ukraine. An 
important aspect of Contemporary Art Week is the development 
of Ukrainian art, creating a space for artistic dialogue of artists, as 
well as for the development and presentation of contemporary 
Ukrainian art in Ukraine and abroad.
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«Вінницька гуморина – 2014» 
“Vinnitsa yumorina - 2014”1 Квітня

До Міжнародного дня гумору на вінничан 
очікує нове оригінальне авторське 
розважальне шоу орієнтоване на 
студентську молодь.

(0432) 27-66-84, 27-87-34
16 vk.com/mpm_zorya 



Рок-фестиваль до Дня 
народження рок-н-роллу
Rock festival to the birthday of rock-n-roll12 Квітня

Шанувальники рок-н-ролу відзначатимуть 
День народження улюбленої музики.  
Свято однодумців, для яких рок-н-
рол став не лише музикою, а стилем і 
способом життя. Кращі вінницькі гурти 
виконуватимуть запальні хіти. 

(0432) 27-66-84, 27-87-34
16 vk.com/mpm_zorya 



Мистецький фестиваль народної 
творчості «Писанковий дивосвіт»
Folk art-fest “Easter Egg Wonderland”16 Квітня

Проект поєднує фестиваль народної 
творчості та майстер-класи з писанки– 
символу Великоднього Свята. Час 
зануритись у дивовижний світ 
мініатюрного живопису на традиційному 
оберезі. Цього дня приміщення 
школи мистецтв перетвориться на 
справжнісінький музей писанки.

(0432) 27-50-95
20 schoolarts.vn.ua




Великодній фестиваль для дітей та 
юнацтва «Українська писанка»-2014
Easter Festival for Children and Youth 
“Ukrainian easter eggs” -2014

остання декада 
місяця

Щороку напередодні Великодня 
проводяться заходи для популяризації 
українського давнього мистецтва 
написання писанок. Кращі писанкарі з усієї 
України завітають до Вінниці на фестиваль.

(0432) 27-50-95
26 www.vocnt.org.ua






Ніч у музеї
Це та єдина ніч, коли музеї міста будуть радо приймати 

відвідувачів до пізньої ночі та покажуть їм спеціально підго-
товані експозиції. Міжнародний день музеїв знов співпадає 
у часі з Днем Європи, а значить вечір 18 травня буде наси-
чений. Музеї міста готують свої цікаві проекти до цього дня, 
щоб здивувати городян оживчою історією, святковими дій-
ствами, сюрпризами та феєрверками. Для туристичних груп 
будуть складені спеціальні піші маршрути по місту, завдяки 
яким можна буде побачити найбільше цікавинок цієї ночі, що 
буває тільки раз на рік. Ніч музеїв допоможе як вінничанам, 
так і приїжджим відкрити Вінницю для себе по новому.

Night at the Museum
This is the only night when museums of our city will be 

glad to accept visitors till midnight and show them exhibitions 
that were prepared for that day. International Museum Day 
again comes the same day that the Europe Day, which means 
evening of May 18th will be full of surprises. Museums of our 
city prepare their interesting projects especially to this day, 
to impress the audience with the history that was brought to 
life, festive performances, surprises and fireworks. There will 
be special pedestrian routes composed for the tourist groups. 
Thanks to them visitors can see the most interesting things that 
will happen at that night. Night of Museums will help Vinnytsia’s 
citizens and visitors discover the rare things of the city in a new 
way.
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Міжнародний музичний фестиваль 
ім. П. Чайковського та Н. фон Мекк 
Int. Music Fest P. Tchaikovsky and N. von Meck12–17
Наймасштабніше музичне дійство вес-
ни, яке проводиться з 1993 року, щороку 
збирає музикантів з багатьох країн заради 
фантастичних концертів. Насолодитись 
творами класиків у виконанні великих зі-
рок можуть жителі не лише Вінниці, але й 
маленьких містечок Вінницької області.

(0432) 59-50-53
2 vmr.gov.ua 



Міжнародний дитячий 
фестиваль народної хореографії 
«Барвінкове кружало»
International Children’s Festival folk 
dance “Barvinkove Kruzhalo”

5-10
Фестиваль збирає до Вінниці дитячі 
хореографічні колективи з різних регіонів 
України та різних країн світу. За весь час 
існування більше 10 тисяч дітей з 15 країн 
світу завітало на танцювальний фестиваль.

6 vincult.org.ua 

(0432) 59-50-53
vmr.gov.ua




9 Травня
Мистецька акція  
«Зірка перемоги»
Art event “The Star of Victory”

На честь наших дідів та прадідів, які 
перемогли в страшній війні, буде 
викладена з палаючих лампадок і свічок 
солдатська «Зірка пам’яті».

19

(0432) 59-50-53
vmr.gov.ua




10 Травня
Чемпіонат міста по грі в доміно
City Championship  
by playing dominoes

Учасники чемпіонату змагатимуться за 
звання бути першим у цій грі. 

5

3-4
XXI дитячо-юнацький 
естрадний конкурс  «Музична 
парасолька-2014» 
Music-fest “Umbrella Music 2014”
Усі учасники конкурсу в різних вікових 
категоріях доводитимуть журі, що вони 
кращі.

 6
(0432) 56-26-27

vin.gov.ua





Чайковський-фон Мекк
Фестиваль, пам’яті великого композитора, був започатко-

ваний у Вінниці в травні 1993 року, а з часом набув статусу 
міжнародного. Фестиваль щороку збирає представників ба-
гатьох країн світу на грандіозні концерти у Вінниці та на тради-
ційні музичні зустрічі у Браїлові. Творчість П. І. Чайковського 
невід’ємно пов’язана з цим подільським містечком, тут він 
довгий час гостював в домі баронеси фон Мекк та надихався 
на написання своїх безсмертних музичних творінь. Щороку 
організатори запрошують видатних та відомих музикантів, 
які концертують не лише у місті, але й у невеличких містечках 
області. В рамках фестивалю проходить Конкурс юних вико-
навців, а фінальний концерт відбувається у День Європи.

Tchaikovsky – von Meck Festival
The music festival in honor of composer Tchaikovsky and 

his patron baroness von Meck was founded in Vinnytsia in May 
1993. Eventually the Festival has become international. Every 
year Festival gathers musicians from many countries of the world 
for grand concerts in Vinnytsia and traditional musical meeting 
in Brailiv. Works by Tchaikovsky is closely connected with this 
town, where he stayed a long time in the home of Baroness von 
Meck and was inspired to write his immortal musical creations. 
Prominent and well-known musicians play not only in the city 
concert-hall but in small towns around Vinnytsia. During the 
festival there is a competition for young artists. The final concert 
of the Festival takes place on Europe Day.
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Фестиваль вуличного мистецтва 
«День Європи у Вінниці»
Street art festival “Europe Day in Vinnitsa”17 Травня
Атмосфера європейського міста з кожним 
роком все більше притаманна Вінниці– і осо-
бливо у День Європи. Сьомий рік поспіль у 
третю суботу травня наше місто відзначати-
ме свято, яке стало символічним для євро-
пейської Вінниці і полюбилось вінничанам.

(0432) 59-50-53
25 vmr.gov.ua




III-ій фестиваль історичної 
реконструкції «Орден Сонця»
III-th festival of historical reconstruction 
“Order of the Sun”

17 Травня

Сучасний вид молодіжного дозвілля, який одер-
жав поширення в колі людей, що захоплюються 
історією, романтичним духом середньовіччя й 
мистецтвом

(0432) 59-50-53
4 vmr.gov.ua




Мистецький проект «Paseggio 
nella Vynnytsia «Boun viaggio!» 
«Paseggio nella Vynnytsia «Boun viaggio!» 17–18
Нічний вояж вуличками святкової Вінниці допо-
може не виїжджаючи за кордон поринути у каз-
кову атмосферу Італії та перенестись до Колізею, 
Національної галереї стародавнього мистецтва 
й багато інших цікавих та загадкових місць.

25
(0432) 59-50-53

vmr.gov.ua



(0432) 26-32-98

Культурно-мистецький проект 
«Ніч у музеї» 
Cultural and art project “Night at the Museum”17–18
Музеї міста будуть відкриті для відвідувачів протягом всієї 
ночі. Незвичні виставки та фондові цікавинки можна буде 
побачити у цей день. Розважальна програма включатиме 
яскраве фаєр-шоу.

22

30

Міжнародний фестиваль 
«Мистецтво без кордонів» 
International Festival “Art without Borders”
Фестиваль сприяє обміну культурним та 
творчим досвідом. Молодь отримує нагоду 
дізнатись більше про життя та захоплення 
своїх ровесників за кордоном.

4

16-18

Травня
Дитячо-юнацький фестиваль 
“Зоряна мрія”
Children and Youth Festival “Star Dream”
Переступивши поріг зразкової муніципальної творчої 
майстерні естрадного мистецтва для дітей та юнацтва 
«Зоряна мрія» діти будь якого віку та статі стають для 
педагогічного та мистецького колективу МПМ «Зоря» 
назавжди своїми.


(0432) 27-66-84

16 vk.com/mpm_zorya




(0432) 61-16-72
concert-program.com.ua






День Європи
День Європи це - свято єдності в Європі, яке щорічно 

відзначається у Вінниці і символізує європейські прагнення 
населення нашого міста. День Європи став традиційним для 
городян. Живі скульптури, вуличні театри, інтерактивні, тан-
цювальні та музичні майданчики, середньовічне містечко, 
масштабні 3D малюнки - усе це і багато іншого полюбилось він-
ничанам. Традиційно це день є святом без алкоголю і без полі-
тики. Міська влада докладає зусиль, щоб свято було домашнім, 
інтерактивним, дружелюбним і насиченим подіями, які будуть 
цікавими для кожної вікової категорії громадян. В цей день 
кожен знаходить собі розваги за смаком, адже під відкритим 
небом в одному місці поєднуються рок і класика, малювання і 
скульптура, спорт і мистецтво, історія і сучасність.

Europe Day
It is the annual celebration of unity in Europe. In Vinnytsia 

it symbolizes European aspirations of the citizens of our city. 
Europe Day has become a tradition for the townspeople. Living 
sculptures, street theaters, interactive dance and music sites, 
medieval town, large-scale 3D drawings - all this and more 
is what people in Vinnytsia love that day for. Traditionally this 
day is a celebration without alcohol and without politics. City 
government strives to make this holiday relaxed, interactive, 
friendly and full of events that will be fun for every age group. 
On this day everyone finds fun to taste, as in the open air in 
one place the celebration combines rock and classical music, 
painting and sculpture, sports, art, history and modernity.
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1 Червня Свято мильних бульбашок
Soap-bubbles Festival

Веселе свято для дітей та дорослих. Сила-
силенна райдужних бульбашок, маленьких, 
великих та гігантських. Атракціони, майстер-
класи, виступи артистів та купа інших розваг.

21
(0432) 61-16-72

concert-program.com.ua




7,14,21 Проект «Мистецькі вихідні»
Project “Art Weekends“

Впродовж всього літа яскраве дозвілля 
з безліччю сюрпризів та подарунків 
гарантовано! Любителі активного 
відпочинку в усіх районах міста знають 
як можна цікаво провести свій вільний 
час з усією родиною.

25
(0432) 59-50-53

vmr.gov.ua



Проект «Кінодворик»
Cinema Yard Project

Для справжніх кіноманів кіно крутитимуть 
просто неба. Вінниця перетвориться на 
відкритий культурний простір, учасники 
якого матимуть змогу не тільки стати 
учасниками проекту в якості глядача, а й 
взяти участь у обговоренні культурного 
життя нашого міста.

19
(0432) 35-04-97

vmr.gov.ua



14-22

1-15Червня
Соціально-мистецький проект 
«Розфарбуй буденність свого міста» 
Social art project “Paint ordinariness of their city“

Ще більше сірих стін будівель нашого 
міста розфарбують яскравими фарбами 
художники. Масштабні арт-об’єкти 
створюватимуть як Вінницькі художники 
з «Лабораторії актуальної творчості» так і 
митці, яких запросять з інших міст та країн.

25
(0432) 32-65-16
hudozhka.vn.ua






Проект «Кіно-дворик»
Завдяки проекту жителі нашого міста зможуть по-но-

вому відкрити для себе кіносферу в контексті креативно-
го простору та ознайомляться з успішними практиками 
кінорозвитку. Просто неба, у сквері Козицького, для всіх 
бажаючих розвернеться великий кіноекран, на якому демон-
струватимуть визначні українські та світові короткометражні 
фільми, документальне кіно. Також проект «Відкритий куль-
турний простір» об’єднає громадські організації, що мають 
активну суспільну позицію та шукають шляхи розвитку міста 
та області в культурному напрямку та міські заклади культу-
ри з метою встановлення та визначення напрямків взаємодії 
влади-громади-митців.

Project Cinema Yard
Residents of our city will be able to discover cinema in the 

context of creative space and become familiar with the best 
practices of cinema evolution. Under the sky, in the Kozitskiy park 
everyone will have a possibility to watch films on a large movie 
screen. Among others there will be Ukrainian and international 
short films and documentaries. Also the project “Open Cultural 
Space” will bring together community organizations with 
an active social position and together they will seek ways 
of development our region in the cultural field. City cultural 
institutions will establish and identify areas of cooperation 
between authorities, community and artists.
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7 Липня
Фестиваль «Подільський вінок»
Festival of world music  
“Podol’skyy Vinok”

Організатори купальського свята ставлять 
за мету ближче познайомити учасників 
фестивалю з традиціями українського 
вінкоплетіння і пов’язаними з цим 
народними обрядами.

25
(0432) 61-16-72

concert-program.com.ua




1-а половина 
липня 

Фестиваль open air «Анти-місто»
Open Air Festival “Antymisto”

Міжнародний фестиваль народного 
мистецтва об’єднає творчих особистостей 
та майстрів із усієї України та з-за 
кордону. В рамках фестивалю відбудуться 
ярмарки, майтер-класи, спортивні 
змагання, літературні читання та виступи 
етно-колективів.

25

0432) 59-50-53
59-52-47

vmr.gov.ua





5,12,19,25 Проект «Мистецькі вихідні»
Project “Art Weekends“

Щосуботи у культурно-освітніх закладах 
міста відбуватимуться розважальні 
заходи для дітей та підлітків, а також 
для їх батьків. Кожен охочий зможе з 
користю провести вихідні. Гаряча пора 
літа ще не скоро закінчиться.
05.07 – День Дідуся. Винуватці свята в 
готують малечі сюрпризи, а маленькі 
та дорослі внуки презентують невеликі 
подарунки своїм дідусям.
26.07 – День корабликів. Святкування на 
площі міста принесе масу задоволення 
усім.

8

0432) 59-50-53
59-52-47

vmr.gov.ua







Мистецькі вихідні
Метою проекту, який проводитиметься вже четвертий 

рік поспіль, є приємний, корисний та пізнавальний відпо-
чинок та творча самореалізація вінничан. Впродовж всього 
літа в різних куточках міста проходять сотні заходів, в яких 
залюбки приймає участь біля 200 тисяч городян та гостей мі-
ста, від мала до велика. Кожен з вихідних має свою тематику: 
День бабусі та дідуся, День корабликів та літачків. Творчою 
частиною проекту є «Битва районів», яка надає можливість 
талановитим колективам та солістам заявити про себе, від-
криває нові імена та дарує шанс юним «зірочкам».

The Project “Art Weekends”
The aim of the project that initiated for the fourth time is 

to create pleasant, useful and cognitive rest and possibility 
for art realization for all citizens of Vinnytsia. All summer long 
in different parts of the city hundreds of events take place.  
200,000 residents and visitors of our city, young and old take 
part in it. Every summer weekend has its theme: Grandmother 
and Grandfather’s Day, Toy Ship and Planes Day, etc. The creative 
part of the project is the “Battle of the regions”, that lets talented 
groups and soloists to express themselves. The project opens up 
new names and gives a chance for the young “stars”.
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0432) 59-50-53, 59-52-47
vmr.gov.ua




2,9,16,23,30
Проект «Мистецькі вихідні»
Project “Art Weekends“
Завершення багатотижневого суботнього 
марафону культурного збагачення молоді 
міста у рамкаж проекту.

25

0432) 59-50-53, 59-52-47
vmr.gov.ua




24 Серпня
Фестиваль сучасного українського 
мистецтва «Подільська пектораль» 
The Festivale of Contemporary 
Ukrainian Art “Podolsky pectoral”
Фестиваль українських мистецтв та 
культури об’єднує музичні, виставкові 
та культурні дійства. Традиційні яскраві 
вишиванки, ароматні короваї та виставка 
творчих майстерень народних умільців 
зіллються в одне велике свято.

8

0432) 59-50-53 vmr.gov.ua 

23-31
Проект «Відкритий  
культурний простір» 
The Open Cultural Space project
Показ кіно просто неба та видовищні 
вуличні вистави чекають на вінничан. А 
креативні люди з усієї країни з’їдуться до 
нашого міста щоб поділитись досвідом в 
організації культурних подій.

25

22 Серпня
VІІ Обласний фестиваль народної 
творчості «Скарби Поділля»
VII Regional Festival of Folk Arts “Treasures skirts”
Головною темою заходу є національне 
відродження, велич духу українців, 
любов до рідної землі. Творчі майстерні 
продемонструють здобутки у різних 
видах народного прикладного мистецтва. 
Яскравого колориту додадуть виступи 

кращих творчих колективів.

0432) 59-50-53, 59-52-47
vmr.gov.ua




31 Серпня
Фінал конкурсу  «Творча битва районів»
The Final Show of the “Creative Battle of Districts”
Шукаємо таланти вінницького формату! Проект 
надає можливість талановитим колективам 
та солістам заявити про себе, відкриває нові 
обличчя на творчій мапі міста та дарує шанс на 
славу поки що невідомим «зірочкам»

25

22 Серпня
Відкриття ВІННИЦІанського фестивалю 
Opening of the VINNYTsIanskyy festival
Відбудеться концерт та перегляд кращих 
гумористичних роликів, надісланих на 
фестиваль учасниками з різних країн. За 
традицією фестиваль не обмежує статус 
потенційних учасників професійними, 
географічними або аматорськими рамками.

15

5





(0432) 27-66-84
vk.com/mpm_zorya
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День міста «Вінниця-2014»
The City Day “Vinnitsa-2014”6 Вересня

Тисячі вінничан та гостей міста знайдуть 
собі розваги до смаку. Веселощі по всьому 
центру міста! 

(0432) 59-50-53
59-52-47

25 vmr.gov.ua



Церемонії нагородження VІІІ-го 
ВІННИЦІанського фестивалю 
комедійного і пародійного кіно
The award ceremony of the VINNYTsIanskyy festival 
of Comedy and Parody

7 Вересня

Церемонії нагородження VІІІ-го  
ВІННИЦІанського фестивалю ко-
медійного і пародійного кіно

(067) 160-90-68
vinnician.org8 



Літературно-мистецьке свято 
150-річчя з дня народження 
М.М. Коцюбинського «Великий 
Сонцелюб – навіки в нашім серці»
Literature and artistic aoliday to the 150th 
annyversary of birth M.M. Kotsyubynskyy  
“Greate “Sun-lover“ - forever in our hearts”

17 Вересня

Святкування 150-річчя із дня народ-
ження Михайла Коцюбинського. На на-
ших очах оживуть герої творів великого 
сонцепоклонника.

(0432) 26-32-9810 
ІV-ий Всеукраїнський конкурс молодих 
джазових виконавців «Junior Jazz»
IV All-Ukrainian Contest  
of young jazz artists «Junior Jazz»

19 Вересня

Свою майстерність покажуть зовсім юні 
джазові виконавці не лише із України. Ми 
станемо свідками сходження над горизон-
том нових зірочок джазу.

(0432) 69-00-25
jazz.vn.ua11 



XIX-й фестиваль  
«VINNYTSIA JAZZFEST – 2014»20–21
Знову осінь. Знову джаз. Vinnytsia Jazzfest, 
як і вересень, неодмінно наступає у 
Вінниці з мелодичним шурхотом листя під 
ногами, з синкопами падаючих під ноги 
каштанів, з дощовою імпровізацією.

(0432) 69-00-25
jazz.vn.ua

18






VINNYTSIA JAZZFEST
Осінь з джазовим присмаком – це фірмова вінницька 

традиція, яка продовжується завдяки Міжнародним Дням 
Джазової Музики. Особлива осіння меланхолія робить джаз 
найдоречнішою музикою пори. Пори, коли повітря пахне 
мріями, а вітер відлунює варіаціями і в думках у кожного се-
литься світлий смуток.

Розкинуте по вулицях та площах міста листя, кольорів 
багрянцю та золота, грає відтінками, а в кришталево прозо-
рому синьому небі вже курличуть журавлі. Досить легкого 
подиху вітру і візерунчасті листочки з шурхотом падають 
долу, вкриваючи вулиці килимом, малюнок якого залежить 
від імпровізацій вітру. Природа на прощальний бенкет одя-
гає ошатне вбрання і це передчуття свята в повітрі недарма. 
У Вінниці свято! Свято джазу!

VINNYTSIA JAZZFEST
Autumn with a jazz flavor - a proprietary vinnytsia tradition 

that continues with the International Days of Jazz . Special 
autumn melancholy makes jazz music the most appropriate 
season . Time when the air smells of dreams, echoes and wind 
variations in the thoughts of everyone settles bright sadness.

Rozkynute the streets and squares of the city leaves colors 
purple and gold hues plays , and crystal clear blue skies are 
kurlychut cranes. Pretty easy breath and patterned leaves rustle 
of falling downward , covering the streets carpet picture that 
depends on improvisation wind. Nature puts on a farewell feast 
elegant dress and it premonition celebration in the air without 
reason. In the winery holiday! Holiday Jazz !
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Відкритий Кубок КВН  
на призи міського голови 
Open KVN Cup for Mayor’s award

останній 
тиждень місяця

Веселі та найкмітливіші зустрінуться у па-
лаці мистецтв «Зоря» щоб визначити кра-
щу вінницьку команду КВН. Кращі команди 
Вінницької ліги подарують вечір посмішок 
та гарного настрою.

16
(0432) 27-66-84

vk.com/mpm_zorya




Фінал Кубку КВН  
на призи міського голови 
Final KVN Cup for Mayor’s award17Листопада

Команди-фіналісти вінницької ліги боро-
тимуться за звання кращої, глядачам буде 
подаровано запас позитиву та яскравих 
вражень

16
(0432) 27-66-84

vk.com/mpm_zorya




Вінницькі Дні моди
Vinnitsa Fashion Days

друга половина 
місяця

Двічі на рік всі модниці міста збираються 
для того, щоб переглянути творіння визна-
них авторів. У заході беруть участь кращі 
дизайнери Вінниці та України, а аудиторія 
показів щоразу збільшується.

25
(0432) 59-50-55

vmr.gov.ua



Урочистий концерт з нагоди 
Дня працівників культури та 
майстрів народного мистецтва 
Gala concert to mark the Day of Culture 
and Folk Art

9 Листопада

Відбудеться концерт за участю кращих ко-
лективів міста. Своє професійне свято від-
значають працівники культури та майстри 
народного мистецтва.

4
(0432) 61-16-72

concert-program.com.ua






Вінницькі дні моди
Під час вже традиційного фестивалю «Вінницькі дні 

моди» свої нові колекції представлять дизайнери Олександр 
Очеретний, Марина Ярославська, Світлана Теренчук, 
Людмила Кветна та інші не менш відомі не тільки в Україні, а 
й поза її межами особистості. Вже протягом семи років фес-
тиваль «Вінницькі дні моди» традиційно проходитиме під па-
тронатом міського голови Володимира Гройсмана.  Кожний 
з дизайнерів за допомогою нових колекцій нестиме власну 
ідею. Dінничани, які хочуть бути обізнаними у модних тенден-
ціях наступного сезону, але не матимуть можливості відвідати 
показ, вже наступного дня зможуть його переглянути у запису 
на сайті фестивалю «Вінницькі дні моди» vinfashion.com

Vinnitsa Fashion Days
While the traditional festival « Vinnitsa days fashion» will 

present their latest collections designer Alexander Ocheretny 
Marina Yaroslavl Svetlana Terenchuk Ludmila Kvetna and other 
equally well-known not only in Ukraine , but also beyond the 
individual. For over seven years the festival « Vinnitsa days 
fashion « is traditionally held under the patronage of Mayor 
Vladimir Groisman . Each of the designers with new collections 
bear his own idea. Those vinnichane who want to be aware of 
fashion trends next season, but will not be able to attend the 
show , the next day will be able to view recorded on the festival 
website « Vinnitsa Day Fashion » vinfashion.com
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Фінал Чемпіонату КВН  
на призи міського голови
The Final KVN Championship 
for Mayor’s award

1 Грудня

Команди КВН У міському палаці мистейтв 
дадуть гумористичного жару, виплеску-
ючи  спраглому глядачуві дотепні жарти, 
яких вони «наконсервували» за цілий рік. 

16
(0432) 27-66-84

vk.com/mpm_zorya




ВІННИЦЯ
МІСТЕР
КОНКУРС ШОУ

Конкурсне шоу «Містер Вінниця-2014»
Competitive show “Mister Vinnitsa 2014»7 Грудня
Молоді, привабливі, освічені, активні, орі-
єнтовані на успіх містери продемонструють 
свої кращі якості перед численною аудито-
рією аби визначити найдостойнішого, який 
і отримає почесний титул «Містер Вінниця».

6
(0432) 61-16-72

concert-program.com.ua




Відкриття Головної ялинки м. Вінниці
Opening the Christmas Tree in Vinnitsa19 Грудня
Найбільша та найяскравіша ялинка міста 
відкривається великим концертом зірок 
естради та незабутнім феєрверком, що 
символізує початок низки новорічних свят.

5
(0432) 59-50-53, 59-52-47

vmr.gov.ua



Фінал фестивалю дитячої 
творчості «Крок до мрії»
Final Children Festival  
“Step to Your Dream”

19 Грудня

Відкритий міський фестиваль дитячої твор-
чості та таланту нагороджує обдарованих 
дітей та дитячі творчі колективи, у тому 
числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з багатодіт-
них та малозабезпечених сімей. В рамках 
фестивалю проходить благодійна акція.

7
(067) 965-50-25, (093) 649-72-34

rozvitok.com




Відкриття Резиденціі 
Вінницького Дідуся Мороза. 
Парад Ялинок 
Opening residence Vinnitsa Grandpa Frost.

19 Грудня

Традиційно у грудні на Майдані 
Незалежності оселяється улюблений каз-
ковий герой – Дід Мороз. Та не один, а ра-
зом із Снігуронькою та іншими казковими 
сусідами. Впродовж місяця тут щодня від-
буваються веселі ігри та конкурси.

8
(0432) 59-50-53, 59-52-47

vmr.gov.ua






Містер Вінниця
12 талановитих та привабливих молодих вінничан, які 

претендують на звання «Містер Вінниця», заняті зйомками на 
телебаченні, приміркою костюмів, заняттями з хореографії 
та в тренажерному залі, підготовкою до артистичного кон-
курсу, на якому кожен продемонструє свій талант та іншими 
випробуваннями, що мають перетворити їх на справжніх 
принців. Тож не пропустіть можливість побачити на що здат-
ні сучасні чоловіки та поринути у море позитиву, креативу і 
гарного настрою.

Містер Вінниця
12 talented and attractive young vinnichan claiming the title 

of «Mr. Vinnitsa», playing the shooting on TV, fitting costumes, 
choreography classes and the gym, preparing for the artistic 
competition, in which each demonstrate their talent and other 
tests that are converted them to the true prince. So do not miss 
the opportunity to see the worth of modern men and plunge 
into the sea of   positivity, creativity and good humor.


