
Brending of Bukovina territorial communities 



ПРОЕКТ 1 





 

МЕЛЬНИК ТАНЯ       СВАРЧЕВСЬКИЙ ЖАН       МУСІЙЧУК ІРИНА  

 





Силует дерева – означає 

те, що клімат та 

географічні особливості 

підходять для 

садівництва.  

Люди – відіграють роль 

стовбура, адже саме від 

нього залежить краса 

крони. На цих територіях 

проживають люди, які 

хочуть розвивати свою 

землю .  



Образ сокири символізує історію 

походження місцевості. Показує, що 

не можна забувати минуле та навіть, 

сьогодні у час змін, потрібно 

пам’ятати його.  



Територія - має великий нерозкритий потенціал. 

Також, на сьогодні, відбувається будівництво 

будинку культури, та у планах створення та 

відновлення багатьох об’єктів. 



ПРОЕКТ 2 



ФОТО ЧЛЕНІВ КОМАНДИ 

Ротар Артур 3 курс 

Баранюк Діана 3 курс 

Галайчук Владислав 3 курс 



ЛОГОТИП ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Волока 



ЛЕГЕНДА ДЛЯ ЛОГОТИПУ 

 Волока - це СЕЛО-ВЕСІЛЬНИЙ САЛОН, це місце, де 

створюються найдивовижніші сукні для наречених усього 

світу. 

 Ще в давнину жителі Волоки вміли майстерно шити одяг, 

який відрізнявся своєю красою, пишністю і витонченістю.  

Матеріали для пошиву були різного роду, що привертало 

увагу австрійських вельмож. З плином часу пошив одягу 

перетворився в так зване головне ремесло жителів цього, 

невеличкого на той час села. Оскільки одяг був дуже 

пишний, то він вдягався його власниками лише на визначні 

події. Однією з таких подій було одруження. Саме це 

сприяло розвитку пошиву весільних суконь.  

 У наш час у Волоці існує велика низка цехів по пошиву 

весільних суконь, які своєю продукцію на рівні виступають із 

світовими брендами, інколи перевершуючи їх. Про це мало 

хто знає точно, але здогадуються усі  - у Волоці шиють для 

усіх світових весільних брендів. 



ФОТО З ВОЛОКИ 



ГЛИБОЦЬКА ОТГ  
(ГЛИБОКА, ДИМКА) 

Ксеня Дузяк  

Яна 
Марціник 

Мішель 
Боднар 



ПРОЕКТ 3 



Глибоке 
сховалося поміж 
лісами, 
 
Між глибокими 
ярами, 
 
Там люди 
живуть розумні і 
щирі 
 
І завжди у мирі в 
єдиній вірі. 
 



 
 

Тут любила бувати Ольга Кобилянська. У селі 
залишилось дерево під яким вона любила писати. 

Приїджайте в Глибоку, щоб відчути дух мистецтва. 
Можливо, саме тут ви відкриєте свої потаємні таланти 
надихнувшись красою Глибоки.   



ПРОЕКТ 4 



Няйко 

Катерина 

Чудей 
Село Чудей б’є рекорди 

народжуваності в Сторожинецькому 
районі.  

Щороку там з’являються на світ біля 
100 новонароджених, що в 2 рази 
перевищує смертність. І такі показники 
вже на протязі 10 років.  

Село відоме своєю енергетикою та 
силою, адже за легендою, якщо 
доторкнутися до чарівного каменя, можна 
набути довголіття, а також  сім’ям його 
сила допомагає зачати дитину. 





Лелека – 

символ любові 

та батька-

матері, котрі 

благословили 

тебе на світ, а 

тому це й 

символ 

сімейного 

благополуччя 

та любові. 

Вона є 

оберегом 

родинного 

затишку, 

добробуту і 

злагоди. 



 Це символ чарівного каменя, який 

через дотик передає всю свою силу та 

енергетику.  

 Якщо сім’я не може зачати дитину, 

то могутня сила і цілюща енергетика 

каменя в селі Чудей допоможе вам в 

цьому.   



ПРОЕКТ 5 



Над розробкою лого 

працювала: 

Деренівська 

Христина 

ОТГ Мамаївці 



Трохи про Мамаївці 

Всього за 10 км від Чернівців 

   Перша згадка - у 1580 р. 

       На території села знайдено залишки Трипільської культури та Київської Русі 

           Тюльпанове поле і Фестиваль тюльпанів - хто ж про них не знає! 

               Як цілісний населений пункт відродився у перший рік незалежності України (до        

               того ісувало 2 села - Старі та Нові Мамаївці)  

 



Відомі уродженці села 

Аделія Завадюк - 

майстриня художньої 

вишивки 

Дмитро Гнатюк - 

оперний співак, один з 

кращих баритонів світу  

Омелян 

Кобилянський - 

художник та педагог 



Є легенда, що Мамаївці одержали своє ім’я від землевласника Мамаєскула. 

    Друга легенда розповідає, що назва походить від жінки із Галичини, яка називалася Маманна і     

    оселилася в тамтешньому монастирі. 

         Також є легенда, що назва села пішла від знаменитого хана Мамая, який, начебто,   

          зупинявся тут зі своєю ордою перед тим, як наважувався перетинати Карпатські гори. 

               Існує й легенда про немовля, якого велетенський орел спробував з поля віднести до  

               свого гнізда. Перелякане маля голосно плакало й кричало: «Мамо, мамо!». 

 

Походження назви 



Логотип 

Дівчина: за легендою - дівчина Мамана, яка 

проживала в селі у монастирі, і якою всі 

захоплювались, від імені якої і пішла назва села. 

 

Тюльпани - візитка картка Мамаївців, оскільки 

щороку тут розквітає Тюльпанове поле. 

 

Тюльпани, на мові квітів, символізував палке 

кохання, пристрасть, захоплення, чарівність. 

Дівчина як квітка - квітуча і красива. 

Цвіт Мамаївців - у його природі, багатій історії, 

культурній спрадщині та людях, які творять село.  

 



ПРОЕКТ 6 



МОЛОТЮК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 

«Селятинська сільська рада» 

Територіальна громада «Селятин» 

 



Блискавка. Селятин 

найбільш грозове місце в 

Україні. 

Дзвіниця в комплексі із 

церквою Різдва Пресвятої 

Богородиці вберігає селятинців 

від руйнівної сили грози. 

Найстаріший на Буковині 

дерев’яний храм, побудований 

без єдиного цвяха, являється 

пам’яткою архітектури 

державного значення. 

Гуцули. Селятин є одним з 

найстаріших поселень 

Буковинської Гуцульщини. Сама 

тут живить най уміліші майстри 

гри трембіті. 



ПРОЕКТ 7, 8, 9 



Рукшин Вашківці Недобоївці 

В розробці 



Грінік Єлизавета  

4 курс 

Урда Валентина 

3 курс 

Тупиця Ліна  

3 курс 



ПРОЕКТ 7 



Рукшин - село, хоч і багате на ресурси, та все одно дуже багато 

пережило років злиднів та голоду. Проте Рукшин виділяється тим, що взяв 

свою історію у свої руки.  

Одного прекрасного дня, люди об’єднались і побудували вітряк, який 

приніс їм багато хліба, люди вже ніколи не голодували, а пізніше ще й 

почали отримувати гроші, оскільки з часом почали приїжджати люди з 

інших сіл, для того, щоб змолоти зерно саме в Рукшині, тому що  вітряк, 

який збудований спільними зусиллями всього села, і в якого вкладена 

надія і віра, обов’язково мав здійснювати свою роботу на високому рівні.  

Тому ідея бренду: спільними зусиллями можна пережити все і багато 

чого досягнути. 



ПРОЕКТ 8 



Територія сучасних Вашківців ще з давніх часів була привабливою для 

людей. Але ці землі охороняли злі духи. Як кажуть: «Все хороше не дається 

легко». Винахідливий та працелюбний хлопець Вашко створив чарівну 

маску, якою він зміг розігнати злих духів. З того часу, це дійство 

повторюється щороку.  Тому, якщо ви бажаєте жити, працювати, виховувати 

дітей, творити в атмосфері добра, чистоти та веселощів, то вам сюди.  



ПРОЕКТ 9 



Основною силою і перевагою  села є люди сильні духом. Селянам 

вдалось пережити повстання, революцію, війну, голод, безземелля, але, все-

таки, недарма воно і називається Недобоївці, цим самим показуючи 

незламність та непокірність людей. Село характеризується сильними та 

працелюбними людьми, які  знають ціну  своїй землі та вміють постояти за 

себе. З такими людьми завжди хочеться працювати, та створювати для них 

можливості. 



ПРОЕКТ 10 



Клішковецька ОТГ  

Зірка і круг навколо зірки уособлює орден "Золота зірка", 
який отримав  Леонід Каденюк, що народився і жив у 
Клішківцях. 
Пшениця, яблука і зелень показує що саме ці види культур 
тут розвинені і вирощуються. Переважають зелені та жовті 
кольори, оскільки земля є родючою! 



ПРОЕКТ 11 



Кіцманська ОТГ 



Герб для Кіцманської ОТГ 
Кінь на гербі символізує 

працьовитості та господарську удачу, 
добробут членів громади 

Долоні – це громада,  яка об’єднує 
три населені пункти 

Символ Кіцманської ОТГ 















ПРОЕКТ 12 



Музичне місто. 

Новоселиця. 

Багата спадщина та великі 

перспективи 

 



Микола Петрович 

Мозговий - український 

естрадний співак, 

композитор, народний 

артист України. Автор 

таких відомих пісень,як : 

“Край, мій рідний край” 

“Минає день, минає ніч” 

А також  написав пісню 

про Новоселицю 

“Мріялось, бажалось не 

збулось..” 

Гордістю Новоселиці є музична 

школа, названа на честь, відомого 

на всю Україну, Миколи Мозгового. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мозговий_Микола_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мозговий_Микола_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мозговий_Микола_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мозговий_Микола_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мозговий_Микола_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новоселиця


Хрест 

символізує 

релігійність 

міщан 

Корона 

символізує 

стародавність 

міста 

Віл, як символ 

Новоселиця 

Це дві 

річки, Прут 

та Рокитна, 

які 

протікають 

через 

територію 

міста.  

Головна 

“фішка” 

міста- це 

музика.  

Карта Чернівецької 

області на якій 

позначена 

Новоселиця 

https://drive.google.com/file/d/1M5CUe4xEFsSMzL3mXNEhObFDmqJi_NO2/view?usp=sharing


Варіанти логотипу, який буде 

супроводжувати різні музичні 

фестивалі, концерти,  заходи в 

місті Новоселиця. Цей символ 

мелодійності, буде належати саме 

цьому місту. 









ПРОЕКТ 13 



Боднароюк Оксана 

Малиш Настя  

Василинчук Юля  

 

 

 

 

 



 
 Шестикутник – означає, 

що до складу 

Юрковецької ОТГ 

входить шість населених 

пунктів; 

 Будинок всередині 

шестикутника – означає, 

що чоловік на ім’я Юрко 

започаткував село 

Юрківці після того, як 

побудував там будинок; 

 

Символ Юрковецької ОТГ 
 





Нащадок 
Юрка 







ПРОЕКТ 14 



KONYATIN 
 COUNTRY 



ANASTASIIA   MELNYK 

ANASTASIIA   PAUKOVA 

& 



SOME IDEAS 



Поштовхом до створення даного логотипу стала легенда 

про виникнення села Конятин та його розташування.  

Колись територія даного села була безлюдною, тому ближні 

поселенці використвували її для випасу худоби та заганяли 

сюди коней, котрі після випасу, поверталися гарними та 

ситими. Ось так, з часом землю коней і стали називати - 

Конятин.  

Конятин лежить на невеликому проміжку міжгірної 

улоговини, що оточена гірськими хребтами. Тому на логотипі 

зображено символи коня та гір. 

SOME IDEAS 



1. LOGOTYPE 



2. SOUVENIR 





ПРОЕКТ 15 



ОТГ «ВІКНО» 

 

Творив: Зайчук Юрій  



ОТГ «ВІКНО» 

Легенда бренду  

Після чергового нападу турків люди 

почали шукати нового місця для свого 

села. Шукали якогось джерела, щоб 

розбити нове поселення. І ось несподівано 

перед ними постала висока міцна скала, 

поросла густою зеленню. Люди сіли 

відпочити, і раптом, почули дзвінке 

дзюрчання, що долинала з-під скали. Їхні 

очі спалахнули радістю: вода! От де буде 

нове село!  

Підійшовши ближче до джерела, люди 

побачили: водичка в ньому була чиста й 

прозора – на дні видно навіть найменший 

камінець. «Ніби у вікно дивимося», – 

казали нові поселенці. Так і дістало село 

назву Вікно.   



Джерело, з якого власне і починається історія села 



Палац барона де Зотте-Вільбурга 



ПРОЕКТ 16 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межибрідки 
 

Усть-Путила 





ПРОЕКТ 17 



Рукостискання означає 
прикордонну зону Румунії та України 
і дружби між цими народами. 

Жолуді є символом того, що 
територія цього села густо вкрита 
величними дубами. 





НАД РОБОТОЮ 
ПРАЦЮВАЛИ 



ПРОЕКТ 18 



ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

Павлюк Тетяна 

Бойтель 
Вікторія 

 



ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА 
ОТГ 

Бойтель Вікторія 

Павлюк Тетяна 

 



ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 



СИМВОЛ РОГИ, ОЗНАЧАЮТЬ: 

- фізичної сили, здоров'я, 

благополуччя і матеріальний 

достаток ; 

- працелюбності, мужність, воїнську 

доблесть, безсмертя; 

- виступає втіленням достатку і 

благодаті; 

- символ трудівника; 

- символ об’єднаної енергії Сонця і 

Землі. 



СИМВОЛ КВІТІВ, ОЗНАЧАЄ: 
- красу, енергією, володіють 

неповторною 

«особистістю»; 
- червоний колір квітів 

означає силу, владу; 

- надію, єдність «бути одним 

цілим». 



ІСТОРІЯ 
 

БИК — символ бога землі, 

плодючості, сили Сонця, 

працелюбності, фізичної сили та 

здоров'я. Бик чи корова — священні 

тварини. 

Ходить міф, що колись на місці 

Великих Кучурів жило плем’я, яке 

поклонялось «богу родючості БИКУ». 

Щоб бути сильнішими і єдиними, 

вони приносили дари цим богам, а 

саме: плоди дерев, урожай землі і 

квіти. 

Бик уособлював землю, тому 

биків прикрашали квітами, які 

символізували плоди землі.  

Це плем’я було впевнене, що 

бог землі – Бик, надає їм сили, 

мужність, воїнську доблесть, 

безсмертя і приносить багацтво у 

кожну сім’ю. 









ПРОЕКТ 19 





Голуб - символ миру. Таке визначення птах отримав тому, 

що після великого потопу приніс звістку про те, що вода 

відступила  

 

 
Сонце - символізує знання, справедливість, милосердя, 

переможця неправди і всілякого зла, життєву силу, та 

відродження в природі 

Символ р.Серет, яка протікає через місто Сторожинець 

Річка - символізує потік життя, потік води приносить 

духовну силу, мудрість та справедливість 

Два списи з прапорами - символ влади, мужності, 

войовничотсі, готовності захищати свою землю 

Колоски є символом однієї з найбільших святинь - хліба,  

урожайності та процвітання.  

Дуб - символ могутності, довговічності і цілісності. Це 

знак повноти життя, сили й величної краси, живе втілення 

сильного здоров’я. 



ПРОЕКТ 20 



ВАШКІВЕЦЬКА ОТГ (Сокирянського району) 

Ліза Флікс  

Швидак Настя  







Основний 

дохід, для 

деяких 

жителів 

села, є  на 

сам 

перед, 

продаж 

саджанців 



Вашківці - це місце 

з чудовими 

краєвидами. 

Ввечері, на заході 

сонця, очей від 

краси не відвести, 

а вдень на ставку 

плавають  лебедята  



Жодне авто 

Чернівецької області 

,на польських номерах, 

не зрівняється з 

машинами, які є у 

Вашківцях 



ПРОЕКТ 21 



Гончаренко Тетяна та Перепада Ірина  

  

Магала 





Колись давно жив маляр Іосиф. Незважаючи на те, що він був старшим, його покохала 

справжня красуня Ліанна. Вони одружилися... Чоловік важко працював, їздив на 

заробітки. А в той час у Ліанни з'явилося багато молодих шанувальників. Одного разу 

повернувшись додому Іосиф побачив молодих чоловіків, з якими весело проводила 

час його дружина. Розлютившись, він покинув рідну домівку. Довго подорожував Іосиф, 

поки не вирішив оселитись в невеличкому селі з однойменною назвою Магала. Тут він 

зустрів чарівну місцеву красуню, яка зачарувала його з першого погляду. ЇЇ звали 

Марія. Чоловік не наважувався підійти до дівчини, лише зі сторони споглядав за нею. 

Одного разу батьки Марії попросили Іосифа пофарбувати їхній будинок, чоловік, не 

втримавшись на драбині впав, отримавши значні забиття. Прокинувшись, він побачив 

Марію, яка плакала над ним. Саме її сльози повернули Іосифу життя, а з ними 

молодість і красу. Молоді люди покохали один одного. Однак після довготривалих 

пошуків свого чоловіка з'явилася Ліанна. Жінка побачила Іосифа з іншою жінкою. 

Розлютившись, Ліанна підсунула Іосифу змію, яка його вкусила. Вмираючи чоловік 

міцно тримав за руку Марію, яка гірко плакала за коханим. Не захотіла вона далі жити 

без коханого. І в той самий день дівчина випила отруту і теж померла. А на ранок на 

тому місці, де лежали закохані з'явилась криниця з кристально чистою водою, що мала 

цілющі властивості. 






