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підсумки Програми Малих Грантів, направленої на розвиток міст   

  

Київ, 20 травня 2016 р. – Життєвий простір 7 міст України стане кращим завдяки 

реалізації 7 проектів-переможців конкурсу Програми Малих Грантів, презентація яких 

відбулася в рамках архітектурного фестивалю CANactions 2016.  

 

«Ми раді підтримати ініціативи, які дозволяють творчим і активним людям внести 

зміни у громади різних рівнів. CANactions School of Urban Studies привозить в Україну 

найкращих експертів, аби навчити українців, а Western NIS Enterprise Fund готовий 

підтримати ці можливості для перетворення отриманих студентами знань у конкретні 

проекти на міському рівні», – сказала Ярослава Джонсон, Президент і Головний 

виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund. 

 



Програма Малих грантів заснована у 2015 році Western NIS Enterprise Fund та 

CANactions School of Urban Studies. Вона спрямована на підтримку конкретних 

ініціатив, що покращують громадський простір у містах. Переможці конкурсу 

отримали від Western NIS Enterprise Fund гранти для реалізації ініціатив. Загальний 

обсяг фінансування, яке отримали відібрані команди від Western NIS Enterprise Fund, 

склав 25 тис. дол. США. Переможців обрала спеціальне журі, що складається з 

експертів CANactions School of Urban Studies. 

 

У 2016 році переможцями Програми малих грантів стали: 

 «Мрій. Грай. Дій. Gamification for Actions», Кременчук / Київ  

 «Франек, добрий ранек», Івано-Франківськ 

 «Я сортую сміття», Луцьк 

 «Громадський транспорт для людей з інвалідністю», Миколаїв 

 «Книжкова Клюмба», Харків 

 «Mariupol Players», Київ / Маріуполь 

 «Конструктор / Дворики», Київ 

 

«Коли ми починали програму, то недооцінили зацікавленість українських активістів. За 

три тижні ми отримали понад 260 заявок з усієї України з дуже цікавими ідеями про те, 

як здійснити невеликі перетворення у містах – від реконструкції дворів й екологічних 

ініціатив до популяризації велосипедної культури, покращення інфраструктури та інше. 

З них нам було досить важко вибрати фіналістів, адже більшість проектів варта 

підтримки», – повідомила Ірина Озимок, керівник програми місцевого економічного 

розвитку Western NIS Enterprise Fund. 

 

Головними критеріями відбору проектів були: ефективність вирішення проблем 

місцевого (муніципального) рівня, інноваційність, сталість та здатність до поширення 

досвіду в інших містах, а також залучення місцевої громади. Однією з умов участі у 

конкурсі було співфінансування для реалізації проекту – від бізнесу, громади, 

місцевого бюджету. 

 

«Програма малих грантів – це величезна можливість виявити найцікавіші проекти для 

розвитку міста і надати можливості людям з різних секторів, організацій чи регіонів 

реалізувати свої ідеї, спрямовані на покращення життя в містах України. Цей проект 

дуже важливий для нас, оскільки він дозволяє реалізовувати мрії і покращувати наші 

міста, де ми всі хочемо жити і працювати», – сказала Валентина Зотова, голова 

CANactions School of Urban Studies. 

 

Інформація про проекти-переможці: 

 

Назва проекту Ідея проекту Команда проекту 

«Конструктор / 

Дворики (Київ)» 

Розробити простий й універсальний 

конструктор-модуль задля облаштування  

прибудинкових територій. Тестовий варіант 

модуля встановлять у трьох дворах міст 

ГО «Місто-Сад»  

«Мрій. Грай. Дій. 

Gamification for 

action» 

Змінити шкільні подвір’я ліцею №4 

(Кременчук) та гімназії №172 (Київ) за 

допомогою гри Minecraft; автори проекту – 

школярі  

«Дитячі географії», 

«Urban куратори» 

та «Культурний 

Ді@лог» 

«Франек, добрий 

ранек!» 

Видати унікальний нотатник із блоком коміксів 

про Івано-Франківськ. Кошти від продажу 

нотатника підуть на облаштування 

Випускники школи 

CANactions 

Олександр 

https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4-596897543717942/?fref=ts
https://www.facebook.com/childrensgeographies/?fref=ts
https://www.facebook.com/urbancurators/?fref=ts
https://www.facebook.com/3kdialog/
https://www.facebook.com/3kdialog/


громадського простору  Шевченко, Ярослав 

Яковлєв та Дарина 

Подольцева 

«Mariupol Players» Реконструювати занедбані будівлі Маріуполя 

задля перетворення їх на майданчик для 

комунікації та взаємодії місцевих активістів 

Architecture Ukraine 

2016, Izolyatsia, 

Urban Curators 

«Громадський 

транспорт для 

людей 

з інвалідністю» 

Мобільний додаток для смартфону, 

орієнтований на потреби людей з інвалідністю-

мешканців Миколаєва: дозволяє відстежити 

маршрут тролейбусу, який пристосований для 

перевезення людей із особливими потребами 

(таких у місті 11) 

Миколаївська філія 

ГО «Українська 

асоціація інвалідів 

АТО» 

«Книжкова 

клюмба» 

Створення простору задля спілкування поруч із 

музеєм: облаштування території вуличними 

меблями, стендами для книг, ландшафтні 

рішення 

Працівники 

Харківського 

літературного 

музею і студенти 

Харківського 

національного 

університету 

будівництва 

і архітектури 

«Я сортую сміття» Встановлення боксів для роздільного 

сортування сміття у школах Луцька для 

подальшої переробки. Ініціатива запропонована 

школярами 

Вадим Курбан та 

ГО «Креативний 

простір «Озерний 

вітер»» 

 

*** 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – фонд із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів США, що 

інвестує у підприємства малого та середнього бізнесу в Україні та Молдові. WNISEF створений за 

рішенням Конгресу США і фінансується урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID). З моменту свого заснування WNISEF інвестував приблизно 168 мільйонів доларів США у 118 

підприємств в Україні та Молдові. Інвестиціями WNISEF в Україні та Молдові управляє Horizon Capital. 

У березні 2015 року WNISEF запустив 3-річну програму на суму $30 млн, що фінансується з прибутків, 

отриманих під час інвестиційної діяльності.   

 

CANactions School for Urban Studies – неприбуткова відкрита платформа для комунікації та співпраці 

між людьми з різних країн, різним професійним досвідом, мета яких – впроваджувати позитивні зміни в 

містах, працюючи зі змінністю, невизначеністю, складністю і двозначністю сучасного світу. З моменту 

створення у 2008 році CANactions став одним з найбільших українських рухів, що спрямований на 

поширення кращих світових практик в галузі архітектури та урбаністичних досліджень. 

CANactions об’єднує людей, які вірять, що такі цінності, як відповідальність, справедливість, 

проактивність, стриманість і простота є найважливішими для будь-якого професіонала в наші дні. 

 

Ірина Озимок 

Western NIS Enterprise Fund 

Керівник Програми місцевого економічного розвитку 

+380 44 490 5580                                                                                                                      

IOzymok@wnisef.org                            
 

Олександр Власенко 

Прес-офіс Western NIS Enterprise Fund в Україні 

Be—it Agency  

+380 50 348 4743                                                                                                                      

ovlasenko@be-it.com.ua                                
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