ЧАСТИНА 1
ВСТУП

В основу цього посібника покладено досвід команди,

ініціатива Impact Hub Odessa, яка об’єднує в собі проекти,

що працювала над проектом «СПРОЕКТУЄМО ПОДВІР’Я

пов’язані з благоустроєм або видозміною території у співп-

НА ЧЕРЬОМУШКАХ». Проект став частиною

раці з місцевими жителями, органами місцевого самовря-

програми

«CHANGING PLACES / ЗМІНЮЮЧИ МІСЦЯ» реалізованої

дування та професійним середовищем.

в рамках «Лейпцизької премії інтегрованого розвитку в
Україні». У посібнику представлені методичні рекомендації,

У 2015 році команда Impact Hub Odessa ініціювала кілька

розроблені під час реалізації проекту, які, на нашу думку,

проектів з благоустрою міського середовища із залученням

сприятимуть подальшій реалізації проектів, пов’язаних з

самих городян. Спочатку це були роботи з благоустрою

благоустроєм прибудинкових територій. Наведені тут роз-

Старобазарного скверу в Одесі. У тому ж 2015 році силами

робки можуть стати при нагоді всім, хто бажає змінити влас-

команди Impact Hub Odessa, волонтерів та небайдужих оде-

не подвір’я.

ситів було розпочато відновлення Зеленого театру – культового для одеситів місця в одному з найбільших парків:

Програма «CHANGING PLACES / ЗМІНЮЮЧИ МІСЦЯ» – це

ЦПКіВ імені Тараса Шевченка. Згодом Зелений театр пере-
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поселень 1960-1970-x років. Організатором був Karlsruher

творився на жвавий публічний простір.

Institut für Technologie (KIT) за підтримки Volkswagenstiftung.
У 2016 році команда Impact Hub Odessa ініціювала конкурс

Організатором з української сторони був активний член клу-

по реновації ще одного публічного простору в парку, який

бу «Одеса: Стратегія-2050» архітектор Євген Запоточний,

виріс в кейс «НЬЮ БАСЕЙН / NEW POOL». Після відкрито-

викладач ОДАБА, на базі якої і відбувся захід. В рамках вор-

го конкурсу він вийшов на краудфандингову платформу і

кшопу було розроблено стратегію трансформації одесько-

зібрав відповідну суму коштів для реалізації. На жаль, з не-

го мікрорайону Черьомушки по 4 напрямках: архітектура і

залежних від розробників обставин, проект ще не вдалося

будівництво, функціональність і різноманітність, відкритий

втілити.

простір та ландшафт, мобільність і транспорт.

У 2016 році команда Impact Hub Odessa ініціювала клуб
«Одеса: Стратегія-2050», як простір для зустрічей представ-

Пізніше на базі клубу була сформована ініціативна група,

ників влади, бізнесу, громадського сектору, професіоналів

яка складалася з архітекторів-урбаністів, юристів, активіс-

(архітекторів, урбаністів і т.п.). Клуб діє як майданчик для

тів Impact Hub Odessa. Ця група подала проект на конкурс

діалогу і місце для формування спільного бачення розвитку

«Лейпцизька премія інтегрованого розвитку в Україні» і ви-

міста у різних стейкхолдерів.

грала першу премію 2017 року. Цю премію було вирішено

У вересні 2017 Одесі відбувся міжнародний воркшоп зі

використати на благоустрій одного з подвірь мікрорайону

стратегії планування сталого міського розвитку великих

Черьомушки.

Церемонія вручення премії переможцям
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1. ПРО КОМАНДУ

і мешканців будинку по вул. Варненська, 7а.
Важливою частину проекту складали численні представники

Головною перевагою проекту і запорукою його успіху стала

жителів будинку по вул. Варненська, 7а, які були активними

побудова широкої партнерської коаліції.

учасниками хакатону і подальшої розробки проекту.

Ініціаторами та провайдерами проекту стали представники

Початкова зустріч учасників групи відбулася в клубі «Одеса:

IMPACT HUB ODESSA в особі лідера програмної команди

Стратегія 2050». На зборах клубу піднімаються різні теми,

Олександра Славського, засновника і модератора клубу

що стосуються розвитку міста, створення візії та стратегії

«Одеса: Стратегія-2050». Їм допомагала велика спільнота

розвитку Одеси. Метою цих зустрічей є об’єднання фахів-

Impact Hub Odessa.

ців різних напрямків (урбаністів, архітекторів, юристів,

На етапах проектування, планування та реалізації проекту

бізнесменів, дизайнерів, проектних менеджерів, істориків,

фахову підтримку проекту здійснювала команда архітекто-

журналістів і просто небайдужих до долі міста людей) під

рів.

єдиним дахом, вивчення проблем Одеси, обмін думками та

Це Євген Запоточний, архітектор і викладач кафедри архітек-

інформацією. Доповідь Євгена Запоточного про програму

тури будівель і споруд ОДАБА, учасник програми «Unloved

стратегій розвитку районів, утворених в 60-70-х роках, при-

heritage» socialist city «Planning strategies for the sustainable

вернула увагу різних фахівців і надихнула на загальну ідею:

urban development of large settlements from the 1960s and

створити прецедент, підштовхнути жителів Черьомушек до

1970s», на основі досліджень якої і виник концепт реновації

зміни свого району, реалізувати проект реновації в одному

двору в одеському мікрорайоні Черьомушки. Євген був од-

з дворів.

ним з кураторів архітектурного хакатона, а також розробляв

Нашою метою було створити прецедент перетворення по-

стратегію реновації всього району. Частиною цієї стратегії

двір’я, пройти всі етапи цього процесу, описати його та роз-

– її початком – і є проект подвір’я на вулиці Варненська.

робити методичні вказівки для бажаючих повторити подіб-

Це також куратори архітектурного хакатона Марія Смір-

ний досвід у себе у дворі. Ми сподіваємося запустити ефект

нова і Катерина Гагіна, з архітектурного об’єднання «A&P

доміно, показати, що зміни простору можливі вже зараз і не

ARCHITECTURE AND PLANNING». Вони розробляли аналітич-

лише за підтримки з боку державних програм.

ну частину і проектну документацію двору. Безпосередньо
працювали над складанням ТЗ, доопрацюванням і проек-

Після отримання Лейпцизької премії було вирішено вико-

туванням відібраних під час хакатона ідей, спілкуванням з

ристати її для реалізації цього проекту. Ви тримаєте в руках

мешканцями.

посібник, який описує наші кроки, наш досвід. Ми сподіва-

Організаційну та юридичну підтримку проекту надала

ємося що проект, в роботі над яким брав участь кожен член

Асоціація ОСББ «РОЗВИТКУ САМОВРЯДУВАННЯ» в особах

групи, допоможе вам в реалізації подібних проектів.

Станіслава Драганова і Віктора Шатова. Вони здійснювали
юридичний супровід, просували документи в державних інстанціях, проводили консультування як учасників групи, так
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2. ПРО ПРОЕКТ

панельної забудови східної Німеччини групи професорів,
викладачів і студентів і з вузів України, Росії та Німеччини

Проекту «СПРОЕКТУЄМО ПОДВІР’Я НА ЧЕРЬОМУШКАХ» пе-

(вересень 2016 року);

редувала робота та висновки міжнародної групи дослідни-

2 етап: Воркшоп в Одесі (вересень 2017 року);

ків, що працювали в рамках програми «Unloved heritage»

3 етап:Підсумкова конференція в Іркутську (вересень 2018

socialist city «Planning strategies for the sustainable urban

року).

development of large settlements from the 1960s and 1970s»

В рамках даної програми в Одесі з 10 по 21 вересня 2017

[Подробиці за посиланням: https://istb.iesl.kit.edu/917.php]

року було здійснено другу частину програми – міжнародний воркшоп «Одеса, Черьомушки». У воркшопі працюва-

Один з учасників нашого проекту, Євген Запоточний, був

ло 4 групи.

учасником цієї міжнародної групи. Метою вищезазначеної
програми став пошук шляхів трансформації великих райо-

Перша група: архітектура і будівництво. Які будівлі в районі

нів панельної забудови з використанням досвіду модерні-

потребують найбільш термінового ремонту? Чи є необхід-

зації Східної Німеччини в аналогічних районах міст Східної

ність у нових будівлях або деякі будівлі повинні бути знесені

Європи. Саме завдяки цим результатам наша команда змог-

або зменшені в висоту? Чи можна трансформувати будівлі в

ла дізнатися про розвиток мікрорайону Черьомушки і його

структурному ключі?

структурні проблеми.
Друга група: функціональність і різноманітність. Яку роль
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ

відіграватиме район в майбутньому, в місті, районі тощо?

ВОРКШОП:

Чи може він процвітати завдяки своєму місцерозташуванню — поруч з аеропортом? Як будуть змінюватися функції

Керівниками програми міжнародного воркшопу стали

і що це означає для жителів району? Чи існує потенціал для

проф. Барбара Енгель та Ніколас Рогге з Міжнародного ін-

ущільнення в межах району?

ституту міського та ландшафтного планування Технологічного інституту Карлсруе.

Третя група: відкритий простір та ландшафт. Якість відкри-

Воркшоп здійснювався у три етапи:

тих просторів в значній мірі визначає якість життя у великих

1 етап: Ознайомча поїздка по модернізованим районам

поселеннях, оскільки це допомагає дати околицям конкрет-
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ну ідентичність. На сьогоднішній день відкриті простори не

і надати всім учасникам руху рівні можливості у користуван-

пов’язані з іншою частиною міста. Хоча внутрішні подвір’я

ні простором?

мають великий потенціал, вони недостатньо використовуються і про них не піклуються. Це частково є наслідком

Результати воркшопу буде опубліковано окремо в колек-

невизначеності у майнових правах та правах користування

тивній монографії за матеріалами всієї дослідницької про-

земельними ділянками. Приватизація і конкретне цільове

грами, як продукт спільної роботи наступних ВНЗ: Техно-

використання можуть допомогти розвинути весь потенціал

логічного інституту Карлсруе, Одеської державної академії

відкритих просторів.

будівництва та архітектури, Харківського національного університету, Іркутського національного університету та Школи

Четверта група: мобільність і транспорт. Було проаналізо-

архітектуру та дизайну Сибірського федерального універси-

вано транспортну мережу з урахуванням усіх видів руху:

тету в Красноярську. Орієнтовний випуск монографій – вес-

пішоходів, велосипедистів, засобів приватного та громад-

на 2019 року.

ського транспорту. Які вулиці використовуються для транзиту пішоходами та автомобілями? Які вулиці є важливими для
функціональності району, а які є другорядними і не користуються популярністю серед населення? Які існують зв’язки з
внутрішнім простором? Чи можемо ми класифікувати вулиці
Робота команди архітекторів у рамках міжнародного вокршопу
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Проект «СПРОЕКТУЄМО ПОДВІР’Я НА ЧЕРЬОМУШ-

стання дворового простору, а також визначити конфліктні

КАХ» ініціативна група вирішила почати з вибору необ-

точки в розумінні призначення використання прибудинко-

хідного подвір’я. У якості партнера ми запросили Асоціацію

вої території. Анкетування було проведено методом face to

ОСББ «Розвитку Самоврядування» в Одесі.

face. Опитані дорослі мешканці з 57 квартир.
Групою дослідників були також здійснені огляд і картографування прибудинкової території і території двору, а також

Критеріями відбору необхідного дворика були:
- Наявність сформованого ОСББ;

проведені обговорення з жителями двору.

- Бажання людей брати участь в проекті;

Результати дослідження були покладені в презентацію, яка

- Прийом упорядкованої території на баланс.

стала одним з основних документів хакатону.

Ми виходили з того, що люди, які були здатні створити

АРХІТЕКТУРНИЙ ХАКАТОН - це захід, що дозволяє за-

ОСББ, вже мають необхідний досвід самоорганізації для

лучити до розробки ескізного проекту найбільшу кількість

вирішення проблем свого будинку та прилеглої території.

бажаючих взяти участь людей. Це можуть бути як мешкан-

На пропозицію ініціативної групи відгукнувся будинок, роз-

ці будинку, так і небайдужі городяни, студенти мистецьких

ташований за адресою вул. Варненська, 7а.

та архітектурних вищих навчальних закладів. Брати участь
в Хакатони може будь-хто, незалежно від наявності у нього

На нашу думку тільки за участі жителів можливі реальні змі-

навичок креслення / малювання. Під час Хакатона влашто-

ни міського простору. Але ці зміни будуть якісними тільки за

вується так званий «brain storm (мозковий шторм)», для

умови, якщо мешканці співпрацюють з професіоналами в

виявлення проблем, рішень цих проблем і наслідків цих рі-

області проектування міського середовища. Тому ініціатив-

шень. Під час Хакатона можна налагодити діалог між різни-

на група проекту з самого початку поставила за мету об’єд-

ми фахівцями, і запропонувати рішення проблем простору,

нати зусилля активних жителів і професійну роботу міських

які будуть враховувати знання і думки більшої кількості лю-

проектувальників. Визначити механізми такого співробітни-

дей, ніж це дозволяє звичайне проектування, коли в моз-

цтва було основним завданням цього проекту. Індикатором

ковому штурмі беруть участь тільки проектувальники. Також

ефективності спільної роботи мав стати втілений в матері-

такі зустрічі допомагають встановити довірчі відносини між

альному вигляді впорядкований двір.

цими різними групами людей.

Проект було реалізовано в декілька етапів:

23-25 лютого 2018 року в Impact Hub Odessa пройшов хакатон, метою якого було створити проект перетворення дво-

Спочатку (1-22 лютого 2018) нами було організоване дослі-

ру будинку по вул. Варненська, 7а. В роботі хакатона взяло

дження потреб мешканців будинку за адресою вул. Варнен-

участь 25 осіб. В роботі команд взяли участь архітектори,

ська, 7а. В ході роботи над проектом нами було розроблено

студенти, урбаністи, екологи і мешканці будинку.

анкету. Анкета була побудована таким чином, щоб виявити

У перший вечір учасникам хакатона було представлено

основні потреби мешканців (різних вікових груп) з викори-

досвід Східної Німеччини з модернізації житлових районів
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забудови 1960-70-х років. Потім Євген Запоточний предста-

нізований спеціальний тренінг, на якому ми представили

вив результати міжнародного воркшопу, що відбувся в Оде-

ідею і філософію проекту «CHANGING PLACES / ЗМІНЮЮЧИ

сі у вересні 2017. У рамках воркшопу учасники розробляли

МІСЦЯ», презентували дослідження і результати роботи ха-

комплексне бачення модернізації житлового масиву Черьо-

катону. Потім учасникам були представлені різні можливо-

мушки. У другий день учасники хакатона виїхали за адресою

сті, що існують сьогодні, для самостійної ініціації і реалізації

Варненська, 7а, щоб на місці вивчити двір, поспілкуватися з

подібних проектів в своїх подвір’ях.

мешканцями. Після повернення в Impact Hub Odessa учас-

Учасники були ознайомлені з правовими механізмами ре-

ники поділилися на дві команди, які розробили два проекти

алізації подібних проектів. Їм були також представлені існу-

модернізації дворика. Результати були представлені в кінці

ючі сьогодні програми, в яких можна шукати фінансування

хакатона.

для подібних проектів (платформа «Моє місто», краудфандінгові платформи «Спільнокошт», «BigIdea», міська про-

Результати роботи команд було візуалізовано та 10 берез-

грама «Громадський бюджет», депутатські фонди).

ня нами було організовано зустріч з мешканцями подвір’я.
Їм представлено два проекти, напрацьовані на хакатоні.

Після погодження проекту з жителями будинку, ми почали

Члени нашої команди провели модерацію зустрічі, під час

реалізацію проекту. Вона складалася з проведення тенде-

якої обговорили обидва проекти. Результатом зустрічі стало

ру та відбору підрядника. Водночас відбувався процес уз-

прийняття єдиного варіанту, на який погодилися всі меш-

годження проекту з муніципальними службами.

канці будинку.

Останнім етапом була реалізація та впровадження в експлу-

Проект з модернізації подвір’я на Варненській, 7а викликав

атацію модернізованого подвір’я, яке відбулося в вересні

інтерес багатьох активістів ОСББ в Одесі. Для них був орга-

2018.
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Зустріч групи з мешканцями дому
Презентація матеріалів та результатів хакатону
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ:
1) За допомогою опитувань і зустрічей із жителями, стали
зрозумілими їхні побажання про те, яким вони хотіли би
побачити подвір’я.
2) Вдалося виявити і залучити найбільш активних жителів
до спільної з архітекторами проектної роботи з благоустрою
подвір’я.
3) Ескізні проекти благоустрою території було представлено
жителям будинку і громадськості.
4) Були виявлені ключові проблемні вузли в реалізації права людей на формування в міському просторі свого життєвого середовища. Вдалося побачити ситуацію з точки зору
найменшої частини міської громади, що дає нам більш
адекватний погляд на ситуацію і дозволяє діяти точніше.

залучати до робіт та використовувати капіталовкладення

5) Налагоджено взаємодію з просування проекту з муніци-

мешканців будинку, щоб вони відчували відповідальність.

пальними службами.
6) Узагальнено досвід спільної роботи жителів, плануваль-

ЯК САМЕ ПРОВЕСТИ ХАКАТОН?

ників, архітекторів, громадських активістів і підрядників-виконавців робіт з благоустрою безпосередньо на майданчи-

Необхідно заздалегідь визначити формат заходу, призна-

ку.

чити дату проведення та поширити інформацію про нього серед мешканців та у соц. мережах і медіа. Також варто

ВИСНОВКИ:

оформити всю зібрану інформацію про ситуацію у подвір’ї
в будь-який формат, що легко сприймається - презентацію,

1) Інформаційна кампанія повинна починатися мінімум за

буклет, просто намальовані схеми, так як від якості видачі

2 місяці до початку реалізації проекту.

цих даних залежить якість пропонованих проектних рішень.

2) Потрібно враховувати, що благоустрій повинні підтриму-

Після вироблення певних рішень і їх аналізу, всі дані по-

вати самі мешканці, тобто, після завершення робіт на об’єк-

трібно обговорити. Фактично, на момент закінчення хака-

ті, потрібна наявність ОСББ, яке візьме його на баланс і буде

тону на руках у вже є ескізний проект і деталізоване ТЗ для

доглядати.

подальших дій.

3) Потрібно враховувати особливості повсякденного життя
мешканців .
4) Має діяти формат співфінансування проекту – потрібно
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ЧАСТИНА 2
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
розміщуються рекреаційні майданчики, призначені для

1. ЩО ТАКЕ ПОДВІР’Я ТА ЙОГО МЕЖІ.

різних видів відпочинку з низькими шумовими характе-

ПОДВІР’Я – це ділянка житлової та змішаної забудови в
межах кварталу. Вона прилягає до одного або кількох багатоквартирних будинків. Через подвір’я під’їжджають або
підходять до житлових будинків мешканці, в них проводять
дозвілля і відпочивають, їх використовують для побутових
потреб.

ристиками. Такі майданчики повинні бути захищені з боку
вулично-дорожньої мережі та з боку зон галасливого відпочинку.
5) Господарська зона. Частина дворової території, призначена для розміщення елементів технічного обслуговування, наприклад, майданчиків для збору сміття.
Для більшості дворів українських міст характерні наступні

Типи дворових територій:

проблеми:

1) В історичній забудові.

1) Хаотична парковка (найчастіше на газоні).

2) У малоповерховій периметральній забудові.
3) У середньоетажній периметральній забудові.

Приклад зонування території. Автор роботи А.В. Новосьолов

4) У середньоетажній мікрорайонній забудові.
5) У багатоповерховій мікрорайонній забудові.
6) У сучасній багатоповерховій забудові.
Можна виділити П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОН території подвір’я.
1) Вхідна зона. Частина прибудинкової території, що примикає до входів в житлові будинки.
2) Парковка. Частина дворової території, призначена для
зберігання автотранспорту.
3) Зона активного відпочинку. Частина дворової території,
де розміщуються рекреаційні майданчики, призначені для
видів відпочинку з високими шумовими характеристиками.
4) Зона тихого відпочинку. Частина дворової території, де
- 13 -

2) підтопляємість територій через відсутність ефективної

чені для будівництва та обслуговування багатоквартирного

системи відводу поверхневих дощових і талих вод;

житлового будинку. На думку Конституційного Суду Украї-

3) Не доглянуте навколишне середовище, що викликає

ни, таке функціональне призначення, як обслуговування

труднощі при пересуванні, зокрема для маломобільних

багатоквартирного будинку, має і прибудинкова територія

груп населення (батьки з колясками, люди з інвалідністю);

навколо нього.

4) Низький рівень безпеки (перш за все, через недостатню
освітленість);

Найбільш повне визначення поняття «прибудинкова тери-

5) Відсутність різноманітності рекреаційної інфраструктури.

торія» знаходимо в Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №

ЯК ВИЗНАЧИТИ І ДЕ ДІЗНАТИСЯ МЕЖІ ПРИБУДИН-

417-VIII від 14.05.2015 (далі – Закон), відповідно до якого

КОВОЇ ТЕРИТОРІЇ?

ПРИБУДИНКОВА ТЕРИТОРІЯ – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповід-

Прибудинкову територію має будь-яка будівля, незалежно

ної містобудівної та землевпорядної документації, в межах

від того, приватний це будинок або багатоквартирний, жит-

земельної ділянки, на якій розташовано багатоквартирний

ловий будинок або офісне приміщення. Правовий режим

будинок і належні до нього будівлі і споруди, необхідна для

земель житлової та громадської забудови визначено главою

обслуговування багатоквартирного будинку і задоволення

6 Земельного кодексу України (далі – ЗК України). Серед

житлових, соціальних і побутових потреб власників (спів-

земель цієї категорії виділяють земельні ділянки, призна-

власників і наймачів (орендарів) квартир, а також нежитло-

Фотографія подвір’я по вул. Варненська, 7а, місто Одеса
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вих приміщень, розташованих у багатоквартирному будин-

року прибудинкова територія може бути, за відповідним

ку (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону). Аналогічний підхід до визначення

рішенням органу місцевого самоврядування, передана у

прибудинкової території закріплений в податковому кодексі

власність або надана у користування власникам приміщень

України, що обумовлено обчисленням плати за землю.

в багатоквартирному житловому будинку тільки в разі створення ними об’єднання співвласників багатоквартирного

Слід зазначити, що на законодавчому рівні не передбаче-

житлового будинку (ст. 42 Земельного кодексу України). В

но чіткого критерію визначення розміру прибудинкової

іншому випадку прибудинкова територія не належить влас-

території для обслуговування багатоквартирного будинку,

никам приміщень в житловому будинку.

що обумовлено індивідуальними особливостями кожного
з об’єктів такої забудови, а також наявністю або відсутніс-

2. ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ТЕРИТОРІЮ?

тю вільних земель в межах певного населеного пункту, які
можна було б виділити.

Ситуація є трохи відмінною у випадку нових житлових будинків та старого житлового фонду. Важливо розуміти, що

При цьому у п. 3 «Методичних рекомендацій» передба-

якісна дворове середовище в нових житлових будинках

чено, що мінімально допустима величина прибудинкової

має бути створено забудовником при введенні будинку в

території не може бути менше ніж територія технічного об-

експлуатацію. Нові житлові будинки, найчастіше, відразу

слуговування відповідного багатоквартирного житлового

формують своє ОСББ, яке їм дозволяє ефективно управляти

будинку, якщо вказане можливо в існуючій забудові. Най-

питаннями, пов’язаними з обслуговуванням будинку. Але,

більш вірогідною представляється реалізація прав на зем-

якщо ви проживаєте в старому житловому фонді, то тут зов-

лю під багатоквартирним будинком та його прибудинковою

сім інша історія. До 2015 року в Україні за старий житловий

територією через ОСББ, метою створення якого, серед ін-

фонд найчастіше відповідали міські служби ЖКГ. ОСББ були

шого, є належне утримання та використання спільного май-

рідкістю.

на багатоквартирного будинку.
Поки не має сформованого ОСББ, то за обслуговуванням
Законодавець передбачив два альтернативні способи при-

прибудинкових територій відповідають комунальні під-

дбання прав на землю співвласниками багатоквартирного

приємства, які нещодавно було модернізовано у керуючі

будинку – передача безоплатно у власність або в постійне

компанії. Тому ініціативні люди стали формувати ОСББ, для

користування. Порядок використання земельних ділянок,

того, щоб самостійно вирішувати питання, пов’язані з їхнім

на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а

будинком і двором. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про

також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові те-

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

риторії, визначається співвласниками.

ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир
та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будин-

Згідно роз’яснення Міністерства будівництва, архітекту-

ку для сприяння використанню їхнього власного майна та

ри та житлово-комунального господарства від 01.10.2006

управління, утримання і використання спільного майна.
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значено, що управління багатоквартирним будинком здійсВсі власники квартир і нежитлових приміщень в багатоквар-

нюється його співвласниками. За рішенням співвласників

тирному будинку є співвласниками на праві спільної суміс-

усі або частина функцій з управління багатоквартирним

ної власності спільного майна багатоквартирного будинку.

будинком можуть передаватися управителю або всі функ-

Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщен-

ції – об’єднанню співвласників багатоквартирного будин-

ня загального користування (в тому числі допоміжні), не-

ку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного

сучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції

будинку). Тому співвласники можуть передавати ОСББ або

будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше об-

керуючій організації право отримання та оформлення зе-

ладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує

мельної ділянки у власність або постійне користування, а

більше одного житлового чи нежитлового приміщення, а

також функцію управління земельною ділянкою і в її складі

також будівлі і споруди, призначені для задоволення потреб

прибудинковою територією.

всіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну

На нашу думку, сформувавши об’єднання, жителі бага-

ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок

токвартирних будинків зможуть самі вирішувати питання,

і його прибудинкова територія, в разі тримаючи свої реє-

пов’язані з благоустроєм прибудинкової території. А роз-

страції таких прав (ч.2. ст.382 Цивільного кодексу України).

поділ обов’язків між мешканцями, дозволить домогтися
більш ефективного результату. Без створення юридичної

Згідно «Правил утримання жилих будинків та прибудин-

особи (ОСББ) мешканці не матимуть змоги себе захистити

кових територій», затверджених наказом Держкомжитло-

та спільно вирішувати проблеми будинку та двору. Саме

комунгоспу України від 17.05.2005 N76, ПРИБУДИНКОВА

створення ОСББ допомагає стати господарем свого будинку

ТЕРИТОРІЯ – це територія навколо багатоквартирного бу-

та території навколо нього. Без створення юридичної осо-

динку, визначена актом на право власності чи користуван-

би (ОСББ) мешканці не матимуть змоги себе захистити та

ня земельною ділянкою і призначена для обслуговування

спільно вирішувати проблеми будинку та двору. Саме ство-

багатоквартирного будинку. Земельні ділянки, на яких роз-

рення ОСББ допомагає стати господарем свого будинку та

ташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них

території навколо нього.

будівлі, споруди та прибудинкова територія, що знаходяться
у спільній сумісній власності власників квартир і нежитлових

Кожна людина намагається поліпшити простір, в якому він

приміщень в будинку, передаються безоплатно у власність

живе. Ми вважаємо за потрібне поширювати цей принцип

або в постійне користування співвласникам багатоквартир-

на подвір’я, вулиці, парки і сквери. В значній мірі від нас

ного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів

самих залежить стан дворів і будинків, в яких ми живемо.

України (ч.2. ст.42 Земельного кодексу України).

Одна людина не впорається з вирішенням усіх проблем.
Тому дуже важливо, щоб активні люди об’єднуватися в спів-

Частиною 1 статті 9 Закону України «Про особливості здійс-

товариства і вирішувати проблеми спільно.

нення права власності в багатоквартирному будинку» ви- 16 -

Участь жителів у процесі проектування, яка і є по суті партисипацію, має на увазі фундаментальну зміну відносин між
гравцями, які взаємодіють між собою в міських процесах. З
цієї причини її впровадження приносить як позитивні зміни, так і організаційні виклики на безлічі рівнів і в різних
ситуаціях в процесі.
Основними плюсами і супутніми викликами є наступні:

3. ЩО ТАКЕ «ПАРТИСИПАЦІЯ»

ДОСЯГНЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОЕКТУ.

ПАРТИСИПАЦІЯ – широка участь споживача в процесі

Партисипація дозволяє переконатися, що проект по-справж-

проектування. Цей термін з’явився в 60-х рр. XX ст. завдяки

ньому потрібен людям і вони отримують в результаті саме

Дженксу Чарльзу, американському теоретику архітектури.

те, що хочуть. Важливим аспектом є не тільки інформованість проектувальників і адміністрації або бізнесу, а й жи-

На сайті «МІНСЬКОЇ УРБАНІСТИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ» є ін-

телів. Дуже важливим питанням є підтримка симетричності

формація про те, навіщо потрібна партисипація і як вона

інформаційного обміну між зацікавленими сторонами і

функціонує [ Більше інформації ви можете дізнатись на

прозорості всіх процесів прийняття рішень.

сайті платформи: http://urbanist. by/altyard-serebryankaparticipation]. В стислому вигляді ми хочемо поділитися го-

ВИРІШЕННЯ ВНУТРІШНІХ КОНФЛІКТІВ.

ловними тезами стосовно цих принципів.

Партисипація дозволяє актуалізувати і винести на дискусію
конфлікти між конкуруючими за міський простір групами.

Збори мешканців будинку по вул. Варненська, 7а, м. Одеса
- 17 -

Їх модерація вимагає значних зусиль, терпіння і спеціально

партисипації вступає так званий «ройовий інтелект», який

навчених професіоналів. Але досягнені результати дозволя-

дозволяє досягати більш успішних рішень, ніж здатний дати

ють сподіватися на довгостроковий успіх проекту. Важливо

будь-який з учасників процесу прийняття рішень окремо.

розуміти, що одні тільки опитування окремих груп або анкеПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМОВАНОСТІ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ

тування не здатні дати необхідний результат.

В даному випадку мова йде як про конкретний проект, так і
ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ.

в цілому про процеси розвитку міста. Зрештою, люди про-

Цей позитивний аспект партисипативних проектів випливає

сто мають право бути в курсі того, що відбувається – просто

з попереднього і дозволяє вирішити якій групи дістається

тому що мають право на місто, район і свій двір.

який простір або об’єкт і в якому обсязі. Зрозуміло, мається
на увазі що група, яка має потенціал для вирішення про-

УЧАСТЬ У ПОБУДОВІ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ.

блем, готова піти на поступки. В іншому випадку партисипа-

В процесі вірно побудованої партисипації місцеві жителі

ція може призвести до розчарування з боку всіх зацікавле-

знайомляться між собою, виходячи за рамки звичних віко-

них сторін.

вих та інших груп, вчаться домовлятися і приймати спільні
рішення.

ПІДВИЩЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ І ПЛАНУВАЛЬНОЇ ЯКОСТІ САМОГО ПРОЕКТУ.

УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.По

Цей позитивний аспект випливає з того, що рішення при-

суті, партисипативні проекти є справжньою школою демо-

ймаються не з високої вежі проектувальника, а разом з кін-

кратії і громадянського самоврядування.

цевим користувачем. Крім того, при добре організованій

Збір підписів на підтримку проекту благоустрою подвір’я
- 18 -

ЧАСТИНА 3
АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
У цій частині посібника ми спробували докладно викласти
весь процес реалізації проекту, з якими труднощами нам до-

Зусиллями представника від мешканців будинку і якогось

велося зіткнутися і як ми шукали шляхи їх вирішення. Будемо

архітектора, або представника компанії, яка буде вико-

раді, якщо наш досвід, знадобиться вам, нашим читачам, при

нувати розробку проекту за запитом депутата, складається

реалізації ваших проектів. Нам буде дуже приємно, якщо наш

технічне завдання (ТЗ), в якому досить коротко описуються

проект стане позитивним поштовхом у розвитку українських

основні пункти того, що повинно бути виконано на майдан-

міст і викличе у людей бажання займатися благоустроєм своїх

чику. Після цього проводиться поверхневий аналіз двору,

дворів.

його стан, фотофіксація проблемних ділянок і виміри.

Щоб зрозуміти логіку наших дій, для початку варто відзна-

Далі проектувальники приступають до створення ескізного

чити яким чином відбувається звична схема проектування

проекту. Проміжні результати такого проектування не під-

громадських зон в Одесі та інших українських містах на да-

лягають демонстрації широкому колу осіб. Найчастіше за-

ний момент.

мовнику надається вже готовий результат, в який можливо

Подвір’я по вул. Варненська, 7а, м. Одеса
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внести несуттєві коригування. Після затвердження замовником ескізного проекту починається робота над робочими

Цей метод дуже популярний в урбаністиці і називається

кресленнями, їх затвердженням в різних інстанціях. Такий

«мапуванням», коли на мапу місцевості наноситься все те,

підхід не дає можливості врахувати усі реальні потреби ко-

що ми бачимо своїми очима.

ристувачів спроектованого простору і проектні рішення моНаведемо наочний приклад з проектом двору по вул. Вар-

жуть «сперечатися» з середовищем поза двором.

ненська, 7а. Він розташований в спальному районі, сфорЧим принципово відрізняється підхід партисипативного

мованому в 1960-70-х роках. Здебільшого Черьомушки

проектування, який був застосований у нашому проекті?

забудовані панельними будинками («хрущьовками»), які

Для початку був змінений принцип створення технічного

вимагають комплексної реконструкції. Незважаючи на те,

завдання. Крім безпосереднього списку вимог, який був

що район Черьомушек є одним з найбільш щільно озеле-

заздалегідь складений мешканцями двору, були проведені

нених районів Одеси, безпосередньо рекреаційних зон в

більш повні дослідження ділянки і опитування думки біль-

ньому мало. Такою великої зоною є ЦПКіО ім. Горького,

шості жителів індивідуально.

поруч з яким і розташовано розглянутий нами двір. На
території парку розташовано кілька дитячих ігрових комп-

Завдяки сучасним технологіям, в інтернеті можна знайти

лексів, є різні зони відпочинку і зони проведення дозвілля.

безліч платформ, для створення онлайн-анкети, які можна

Проте слід зазначити, що у парку відпочивають мешканці з

роздрукувати і опитувати людей на особистих зустрічах.

усіх прилеглих дворів та, навіть, з сусідніх мікрорайонів. Він
перевантажений відвідувачами і різними видами активнос-

1. ЗБІР ДАНИХ. ДОСЛІДЖЕННЯ.

тей. Можна зробити висновок, що для великого двору, який
знаходиться поруч з парком, все ж необхідний власний ди-

Докладний аналіз місцевості необхідно здійснювати «від за-

тячий і спортивний комплекс, призначений тільки для меш-

гального – до конкретного». До зустрічі з активними меш-

канців. Але, в той же час, немає необхідності робити його

канцями будинку і головою ОСББ, архітектору необхідно

занадто великим.

провести дослідження оточення проектованої ділянки для
створення так званого ситуаційного плану, в якому буде ін-

Район перенасичений застарілими будівлями. На даний

формація:

момент місто проводить ущільнення забудови, знесення

про район, в якому розташований двір та об’єкти інфра-

старих і будівництво нових житлових будинків на Черьомуш-

структури, які знаходяться поруч;

ках. У безпосередній близькості від двору вже відбувається

про рівень освітленості території;

будівництво великого житлового комплексу «Альтаїр» з боку

про ступінь криміногенності;

вул. Люстдорфська дорога, також заплановано зведення ще

про ступінь доглянутості території поблизу двору;

кількох багатоповерхівок з боку вул. Космонавтів. Подібне

про радіуси доступності найближчого парку/скверу, дитя-

ущільнення забудови призводить до підвищеного наванта-

чих ігрових зон.

ження на транспортну і соціальну інфраструктуру. Особли- 20 -

Парк Горького, відремонтований до 220-річчя Одеси
во гостро відчувається брак паркувальних місць, а також

конфлікт двору – парковка всередині. Більшість опитаних

недостатня пропускна здатність доріг. Але це – не єдина

була автовласниками, але варто зауважити, що близько 30

проблема. В районі спостерігається нестача шкіл, дитячих

з них виступали за винесення парковки з двору, аж до того,

садків та зон відпочинку. Двір знаходиться безпосередньо

що вони були згодні платити за місце для паркування, якщо

на пішохідному маршруті від вул. Люстдорфська дорога до

його облаштують.

парку Горького. Варто врахувати, що жителі, які оселилися

Мешканці, які не мають автомобілів, виступали за перене-

в новозбудованих житлових комплексах, використовують

сення парковки, або виділення певної ділянки для парку-

маршрут вздовж вулиць Генерала Петрова і Сибірської для

вання. Заставлене автомобілями подвір’я створило й інші

того, щоб дістатися парку. І двір може стати більш прохід-

суттєві проблеми: брак місця під зони відпочинку, бруд

ним, ніж зараз. Як можна пом’якшити подібний перехід з

(рознесений з газонів грунт), недоглянутість клумб, які та-

урахуванням того, що закрити двір вкрай проблематично,

кож страждали від колес автівок. Припарковані в проїзді

і цей варіант навіть не розглядався нашою групою? Один

авто не давали сміттєвозу під’їхати до сміттєвих баків або

з варіантів – організувати альтернативний більш зручний і

розвернутися.

контрольований маршрут, який пролягав би не торкаючись
дворового простору.

Аспекти, які необхідно знати проектувальнику, можна виді-

Після дослідження всієї ситуації навколо подвір’я проекту-

лити в окремий список. Деякі питання рекомендується з’ясу-

вальники зайнялися дрібнішими проблемами. Головний

вати за допомогою опитування місцевих жителів. Їхня думка
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може відрізнятись від вашого візуального сприйняття.

6. Питання криміногенності: наскільки двір освітлений, чи

1. Місцезнаходження досліджуваного простору на карті мі-

є поблизу міліцейського відділку, чи добре проглядається

ста, специфіка району;

двір з вікон перших поверхів, видно чи на стінах графіті і

2. Радіуси доступності до найближчої рекреації, її особли-

«закладки» з номерами телефонів, доглянута чи територія.

вості. Розташування поблизу великих торгових центрів, або

7. З’ясувати існуюче зонування подвір’я - де склалися тихі

інших об’єктів, що провокують активний транспортний потік

зони для відпочинку, де проходять збори мешканців і т.д;

поблизу двору;

8. Кліматичні особливості двору: вітряність, освітленість,

3. Транспортну ситуацію навколо двору: наявність великих

озеленення, чистота, обводнення.

магістралей, в’їзди у двір, наскільки вони відкриті і доступні
для проїзду і проходу немісцевих жителів, наявність регу-

Після з’ясування цих пунктів команда проекту зустрічається

льованої парковки, або наявність спонтанної парковки,

з керівництвом ОСББ і найбільш активною групою мешкан-

гаражів. Пішохідні маршрути, наскільки часто їх використо-

ців. Жителі висловлюють свої побажання щодо благоустрою

вують;

та вказують на головні проблеми прибудинкової території.

4. Межі двору, наявність поблизу дитячого або спортивного

Складається початкове ТЗ (технічне завдання).

обладнання, зон відпочинку, їх стан;

Опитувальний лист для всіх мешканців будинку наша коман-

5. Інфраструктурні питання: розташування сміттєвих баків,

да зробила в двох варіантах: друкованому та електронному.

як здійснюється вивіз сміття.

Опитування поширили серед мешканців за посередниц-
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твом голови ОСББ та активістів. За допомогою цього анкету-

і в якій кількості.

вання відбувався збір думок більшості мешканців (в ідеаль-

5) Скільки в будинку живе автовласників, де вони паркують

ній ситуації – це всі мешканці) будинку. Після чого зібрану

свої автомобілі, і чи готові паркуватися на платних парков-

інформацію оформили у вигляді таблиць. Рекомендується

ках, якщо такі з’являться? Таким чином, можна дізнатися чи

використовувати Google Forms – це зручний інструмент для

можливо перенести автомобілі за територію подвір’я, а,

проведення анкетування, адже він дозволяє створити пере-

якщо неможливо, то скільки паркувальних місць необхідно

хресні гілки питань для різних категорій мешканців.

для жителів двору. Гарна практика — отримання моніторингу транспортних потоків всередині подвір’я протягом

ЯКІ ПИТАННЯ ПОТРІБНО ЗАДАВАТИ МЕШКАНЦЯМ БУДИНКУ?

деякого часу. Для цього можна робити три знімки подвір’я
протягом доби: вранці, вдень і ввечері — протягом тижня.

1) Вік опитуваних. За допомогою цих питань можна з’ясу-

Це може зробити непрацюючий житель будинку або акти-

вати кількість жителів літніх, молодих і зрілого віку. Іншими

віст.

питаннями можна дізнатися середнє соціальне становище

6) Скільки на території двору собачників, де вони вигулюють

жителів: скільки у дворі молодих пар, які орендують квар-

своїх тварин і чи прибирають за ними? Це питання дасть

тиру або пенсіонерів. У різних категорій жителів різні вимо-

зрозуміти чи потрібно передбачати зони для вигулу тварин

ги до дворовому простору і це необхідно враховувати при

і стендів з пакетиками (якщо їх розміщення можливо).

складанні проекту.

7) Рівень свідомості жителів. Хто на думку мешканців пови-

2) Необхідно з’ясувати який відсоток жителів дійсно незадо-

нен доглядати за територією після благоустрою, чи готові

волений рівнем благоустрою двору. Проектування за учас-

вони виходити на суботники, допомагати в процесі бла-

тю великої кількості замовників несе з собою певні труднощі

гоустрою двору?

для групи, що розробляє і реалізує проект: часто люди не

8) І найголовніше: які саме зони і обладнання хотіли б ба-

можуть прийти до одноголосної згоди щодо того, чи потрі-

чити мешканці в проекті? Їх відгуки, думки і прохання адре-

бен їм благоустрій і якщо так, то в якій саме формі потрібен.

суються безпосередньо до команди, яка працює над про-

Партисипативне проектування повинно враховувати потре-

ектом.

би не тільки соціально активних мешканців будинку, але
думку всіх або, принаймні, більшості.

Результати досліджень були озвучені на архітектурному ха-

3) Які, на думку мешканців, причини недоглянутості та го-

катони [подробиці були описані раніше, на стор.9].

ловні недоліки двору?

На жаль в нашому випадку на хакатон не змогли прийти

4) Скільки дітей проживає у будинку, їх вік, їх ступінь актив-

всі мешканці, тому наша група виїхала на місце з метою

ності на території подвір’я? Чи планує опитувана пара заво-

озвучити мешканцям первинні напрацювання і отримати

дити дітей в найближчому майбутньому? Чи приходять на

зворотний відгук про виконану роботу. Ескізні варіанти були

подвір’я діти з інших будинків (припустимо, до бабусь і діду-

зведені в креслення і озвучені жителям під час зустрічі.

сів)? Ці дані необхідні для розробки дитячого майданчика і
визначення яке саме устаткування потрібно, для якого віку

ВАРІАНТІВ БУЛО ДВА.
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Перший – компромісний варіант: створити окремо відведе-

покриють всі проблеми таких просторів. І найбільш дієвий і

не місце для паркування авто всередині двору з можливістю

швидкий спосіб усунути невпорядкованість в житлових дво-

винесення частини машин в паркувальні кишені вздовж до-

рах і на вулицях – це участь у цьому процесі пересічних

роги, за межами подвір’я. Другий – радикальний варіант:

громадян.

заборона на в’їзд машин на подвір’я, будівництво роторних парковок (багаторівневу споруду, що дозволяє верти-

Які проблеми найчастіше зустрічаються в житлових мікро-

кально розміщувати автомобілі) і повернення у власність

районах і які рішення цих проблем можна назвати най-

двору території парковки, яка була незаконно приватизо-

більш вдалими?

вана приватними особами (зараз там розташована платна
парковка). Наразі, двір повністю звільняється від машин і

1. Проблеми транспорта.

упорядковується. Обидва варіанти пропонували розширити

В Одесі питання нестачі парковок стоїть дуже гостро, і це

підходи до під’їздів – за рахунок демонтажу в’їзду для сміт-

стосується не тільки центральних історичних районів, а й

тєвих машин.

спальних – на кшталт Черьомушек. На плечі сучасних жите-

В умовах, коли ЖКС поступово замінюється системою ОСББ,

лів лягло не найпростіше – спадок 60-х у вигляді скупчення

необхідно доносити до людей (як до пересічних громадян,

гаражів, які займають невиправдано багато місця, розта-

так і до професіоналів, які можуть вирішувати проблеми

шовані не найбільш логічним чином, притягують до себе

міських просторів) думку про те, що підтримка і розвиток

криміногенні елементи – нетверезих людей, наркоманів.

благоустрою на територіях загального користування – це

Неорганізована парковка всередині дворів призводить до

проблема в першу чергу тих, хто цим простором користу-

погіршення стану газонів, на яких вони паркуються. Маши-

ється. Необхідно усвідомлювати, що державні програми не

ни переносять бруд з клумб, розбивають бордюр, заважа-

централізована парковка
благоустрій, озелення

виніс сміттевих баків від вікон будинку
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ють заїжджати спеціалізованому транспорту (швидка допо-

дверцятами, так і відкрита. Саркофаг можна озеленити як за

мога, міліція, пожежна служба) у подвір’я.

допомогою декоративних рослин: ліанових, винограду або

Рішення:

плюща, так і висаджуючи по периметру густі кущі, які можна

а) створення на території подвір’я добре спланованих пар-

підстригати: самшит, шипшина, хвойні підвиди тощо.

кувальних кишень, зосереджених на одній ділянці. Встановлення уздовж клумб металевих або бетонних стовпчиків, що

Недоліки рішення:

обмежують можливість паркування в недозволеному місці.

Юридичний конфлікт в разі перенесення сміттєвих баків за

Створення гравійних смуг уздовж краю газону, які служать

територію підконтрольну ОСББ.

додатковим дренажем в разі великого ухилу клумби, а також
компенсують ситуації, коли автомобіль заїжджає на газонну

3.Проблеми озелення:

частину. Такі смуги не дозволяють поширюватися бруду з

Рослини всередині двору і догляд за ними – це завжди го-

клумб і є гарним декоративним елементом.

стра проблема, яку досить непросто вирішити, особливо з

б) винесення машин з території подвір’я, заборона на пар-

обмеженим бюджетом.

кування всередині дворів, створення роторних багатоярус-

Рішення:

них парковок.

Використання невибагливих видів рослин. Замість трави,

Недоліки рішення:

яка вимагає рясного поливу і гостро реагує на сонце, мож-

а) сильно залежить від свідомості жителів. За дотриманням

на садити грунтопокривні в’юнкі рослини. Вони, згодом,

правил, навіть з наявністю обмежувачів на території, необ-

розростаються килимом, плющ вигідно виглядає на клумбі,

хідно буде стежити.

класичні його підвиди не агресивні до інших рослин на те-

б) дуже дорогий варіант і викликає гострий конфлікт з ав-

риторії. Також можна використовувати конюшину, лаванду

товласниками.

і степові рослини, які легко пристосовуються до мінливого
одеського клімату.

2. Проблеми інфраструктури.

Недоліки рішення:

Наявність сміттєвих баків всередині двору часто створює

Потрібно заздалегідь продумати план ландшафтних робіт

антисанітарні умови: запах, особливо влітку, неохайний ви-

і змін на ділянці – рослини все одно вимагатимуть хоча б

віз сміття призводить до забруднення майданчика навколо

мінімальної уваги та поливу.

сміттєвих баків, незакриті кришки призводять до того, що
сміття з’являється на газонах.

4. Проблеми вандалізму.

Рішення:

Рішення:

Винос сміттєвих баків на торець будівель. Будівництво спе-

Застосування виключно простих антивандальних конструк-

ціальних «загонів» для баків – так званих саркофагів. Кон-

цій. Чим складніше обладнання – тим вище ймовірність,

струкція саркофагів може бути різною: кам’яною, бетонною,

що його зламають. Тому прості і надійні методи ідеально

з габіонних конструкцій, з металевого каркаса з сіткою або

підходять для прохідних дворів, або до місць, розташова-

перфорованим металевим листом. Може бути як крита, з

них поруч з об’єктами, що притягують до себе наркоманів,
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пияків, банди, агресивні компанії підлітків. З матеріалів

криття деревини спеціальними водозахисними сумішами.

переважніше використання бетону, каменю і металу. Од-

Проблему ціни матеріалів також можна вирішити повтор-

нак відкритий метал теж знаходиться в зоні ризику – мета-

ним використанням тих об’єктів, які були на ділянці раніше:

леві елементи часто зрізають, викопують і здають на мета-

наприклад, металевий каркас демонтованих крамничок

лобрухт. Гарним рішенням буде встановлення кам’яних або

можливо розпиляти і створити антипаркувальні стовпчики.

бетонних урн на металевих бетонованих основах, лавок з
кам’яними опорами і дерев’яним брусом, використання
простих жорстко закріплених конструкцій. Важливо також
створити гарне освітлення на території та використати рослини, які б не заважали б огляду з перших поверхів. І третім,
найважливішим методом в боротьбі за безпеку, є пильність
самих мешканців, особливо мешканців перших поверхів.
5. Проблеми зношуваності обладнання і матеріалів.
Згодом будь-який матеріал потребує оновлення або заміни. В умовах, коли спонсорування здійснюється виключно
силами мешканців двору, це завжди актуальна проблема.
Але є кілька способів як продовжити термін служби обладнання.
Рішення:
Дотримуватися антивандальних правил, про які йшлося
вище. Проводити регулярні суботники, на яких можна малими силами і витратами підтримувати обладнання двору
в належному вигляді. Спочатку закласти конструкції, які
можуть служити довго. Найкращим рішенням є не один
який-небудь матеріал, а їх поєднання. Припустимо, щоб
уникнути гниття деревини, особливо дерев’яних опор пергол, навісів, обладнання дитячих майданчиків, потрібно
ставити дерев’яну конструкцію на металеву п’яту, щоб в землю був закопаний метал. Якщо використовувати не метал,
то потрібно захищати деревину від гниття в землі бетонним
вимощенням та особливими видами покриттів: це може
бути мазут, випал, створення гравійного вимощення, по-

Роторна парковка
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Варіант оформлення майданчика для зберігання сміття

Варіант оформлення території подвір’я

Варіант оформлення майданчика для зберігання сміття

Варіант оформлення парковки
Варіант оформлення газону

Варіант оформлення майданчика для зберігання сміття

Варіант оформлення майданчика для зберігання сміття

Варіант оформлення території подвір’я
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2. РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

Перед вами приклад оформлення генерального плану всієї
території двору і візуалізації за проектом ( зображення далі

Після обговорення ескізних проектів з жителями, перед іні-

за текстом). Візуалізації проекту можна зробити дуже доклад-

ціативною групою постало завдання розробки необхідної

ними і реалістичними, а можна показати узагальненими,

технічної документації.

що вказують на суть проекту. Дуже важливо, щоб візуалізації
відображали вашу основну ідею і візуально демонстрували
рішення проблем.

Повний обсяг креслень робочого проекту:
1) Існуючий стан (заміри нинішньої ситуації у дворі на геопідоснові М1:500. Наявність геопідоснови необхідна для

У підсумковому проекті ініціативна група застосувала адап-

затвердження проекту реконструкції в органах місцевого

тований європейський досвід благоустрою дворів.

самоврядування).
2) Ситуаційний план в М1:2 000.

Наразі дворик занадто озеленений різноманітними вида-

3) Генеральний план території в М1:500 на геопідоснові з

ми рослин, які було запропоновано зберегти і привести до

усіма поясненнями, експлікаціями.

ладу (щось підстригти, а щось пересадити).

4) Креслення з розмірами (з прив’язкою елементів благоустрою (лавок, урн, альтанок і т.д.) для будівельників і

Оскільки у подвір’ї існує проблема з водовідведенням, а

підрахунку обсягу матеріалів, обсягу робіт).

створювати мережу зливової каналізації дуже дорого, про-

5) Дендроплан висадки рослин, якщо передбачається озе-

ектувальники вирішили відводити воду на газони і запро-

ленення території.

понували варіант з дренажем у вигляді гравійного відсіву

6) План демонтажу в М1:500.

вздовж доріжок і по периметру майданчиків.

7) Додаткові плани по монтажу нових електричних або інших інженерних комунікацій (план водовідведення) і план

Лавки було запропоновано використовувати разом з пер-

мощення.

голами, щоб у майбутньому пустити ними плющ або вино-

8) Креслення з вузлами і перетинами у складних місцях, які

град, адже на подвір’ї вітряно.

можуть викликати питання у будівельників.
9) Креслення окремих деталей (якщо у вас в проекті є інди-

На території двору розташована стара комунікаційна труба

відуальні елементи благоустрою).

(див. фото на стор. 24.). До органів місцевого самовряду-

10) 3D-візуалізації майбутнього проекту з різних ракурсів.

вання були направлені запити, метою яких було з’ясування

11) Обов’язкова наявність пояснювальної записки до про-

балансоутримувача цієї конструкції. Під час розробки про-

екту, із зазначенням всіх технічних нюансів та інформації з

екту було встановлено, що труба раніше служила в якості

матеріалами для майбутніх погоджень в органах місцевого

водопроводу і наразі не експлуатується. Мешканцями було

самоврядування.

вирішено трубу залишити і декорувати. Труба може слугувати опорою під дикий виноград, а також для встановлення
додаткових дитячих гойдалок.
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14 кж
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со скамейками
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Пергола
со скамейками

к

24 23 22

Декоративное
ограждение
см.п.3

Спорт.пл

Дет.пл

21

ТП

5кж
25

см.п.2

см.п.3

см.п.2

см.п.2

см.п.3

см.п.2
КН

см.п.4

26
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см.п.1

см.п.1

Мусорный бак

см.п.1

см.п.1

9кж

Гараж
Гараж

2кн

Гараж

Бойлерная

7а

7а

см.п.4

Гараж
Гараж

Условные обозначения:

см.п.3

Дерево средних размеров

Газонная решетка

Дерево больших размеров

Трава

Дерево малых размеров

Щебневая крошка

Кусты

Мягкое покрытие

Кустарники
9ти этажный жилой дом 7А

Плиточное покрытие (тип 2)
Асфальтовое покрытие

ГП

Примечание:
1)

Окружающая застройка
Плиточное покрытие (тип 1)

см.п.3

см.п.5

2)
3)
4)
5)

Площадка перед подъездом выравнивается за счет объединения ее с
парковочным карманом. Необходимо предусмотреть понижение
бордюра с тротуара на проезжую часть;
Установка бетонных полусфер;
Съезд с тротуара;
Площадка для мусорных контейренов. По периметру площадки
предусматривается озеленение;
Организация парковочных карманов;
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Стадия
03.18
Смирнова
Эскизный проект благоустройства
Гагина
03.18

Арх.
Арх.

дворика по ул. Варненская 7А

Генеральный план
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автомобілів за допомогою антипаркувальних півкуль для
На місці старої сушарки для білизни було прийнято рішення

комфортного доступу жителів.

встановити дитячий майданчик. Наші дослідження та опитування показали, що у 70% опитаних мешканців будинку

Сміттєві контейнери виносяться на торці будівлі і захища-

є діти. Середній вік дітей – від 6 до 12 років. Але, в будинку

ються саркофагом ( див. приклади фото на стор. 30)

були сімейні пари, які планують в майбутньому другу дитину. Перед командою виникла непроста задача спроектувати

Загальну гостьову парковку для машин жителі двору вирі-

універсальний дитячий майданчик, який було б комфортно

шили зберегти. І згодилися організувати паралельну пар-

використовувати дітям будь-якого віку. Кожен елемент май-

ковку для своїх машин з зовнішньої сторони двору.

данчика опрацьовувався індивідуально і обговорювався з

Проектом передбачено створення еко-парковки з викорис-

мешканцями будинку.

танням газонної решітки. Від асфальту вирішили відмовитися, адже цей матеріал не дуже екологічний і швидко руйну-

Підходи до під’їздів раніше складалися з майданчика перед

ється.

входом і заасфальтованих кишень. Ці «особливі» кишені
раніше служили місцем для під’їзду сміттєвої машини і виве-

Парковку було запропоновано захистити по периметру де-

зенням сміття з сміттєзбірника. Потім там стали встановлю-

рев’яними стовпчиками. На території подвір’я є кілька ста-

вати сміттєві контейнери. На практиці, сміттєві контейнери

рих тополь, які за останні 20 років не підрізали. Їх гілки дуже

відсувалися, а на їх місці паркували автівки. Проектом було

сильно розрослися. У деяких місцях вони прогинаються і ви-

запропоновано створити єдину поверхню, захистити її від

магають негайної підрізки. Проектом запропоновано підрі-
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зати гілки дерев, розпиляти їх на різні по висоті елементи,

чити у себе на території невеликий спортивний майданчик

які можуть служити додатковим огородженням навколо сто-

у вигляді рукоходу і дошки для пресу. Спортивний майдан-

янки. Також діти зможуть використовувати їх для ігор.

чик було вирішено встановити біля основної пішоходної
доріжки, на місця покинутого майданчику для білизни.

Уздовж автомобільного проїзду, проектом передбачено використання гравійного відсіву. Цей відсів служитиме пом’як-

Також проектом було передбачено встановлення додатко-

шувальним фактором при наїзді автомобіля на газон. За

вого освітлення, лавок і урн для сміття.

словами місцевих жителів виникають моменти, коли дві машини не можуть роз’їхатися, і одна з них змушена заїжджати

Проектом було передбачено висадку додаткових рослин,

колесами за бордюр.

переважно з багатовікових рослин, що можуть витримати сучасні агресивні умови у місті ( їм не потрібна велика

У місцях, де є відстань між деревами, проектом передбаче-

кількість води та постійний догляд). Але у ключових місцях

на встановлення антипаркувальних стовпчиків, щоб запо-

запланована висадка декоративних рослин, яким потрібен

бігти заїзду автівок на газон.

щотижневий догляд.

Під час дослідження, було встановлено, що у будинку проживають люди, які активно займаються спортом і хочуть ба-
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3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

на обладнання, яке буде встановлюватись, технічні умови
обладнання дитячих та спортивних майданчиків, затвер-

Асоціація ОСББ “Розвитку Самоврядування” під час проекту

джені і погоджені відповідно до діючого законодавства, Ко-

виконувала юридичний та процесуальний супровід.

пія ліцензії на право виконання загальнобудівельних робіт
підрядної організації, яка буде здійснювати монтаж облад-

Проект складається з кількох етапів подачі документів та

нання на майданчику – ВІД 2 ТИЖНІВ ДО 1 МІСЯЦЯ.

погоджень. Кожен з етапів подачі документів підпадає під

4) Протокол загальних зборів ОСББ про погодження розмі-

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН».

щення на території будинку благоустрою – ВІД 1 ДО 2 МІСЯЦІВ.

Ст.20 ЗУ «Про звернення громадян» встановлює чіткі строки

5) Узгодження проекту з Київською районною адміністраці-

розгляду звернень та клопотань: «Звернення розглядають-

єю Одеської міської ради – ВІД 30 ДО 45 ДНІВ.

ся і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх

6) Проведення аналізу проекту благоустрою на відповідність

надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,

генеральним планам ДСТУ Б А.2.4-6:2009 (система проек-

– невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх

тної документації для будівництва) – БЛИЗЬКО 1 ТИЖНЯ.

отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у

7) Узгодження проекту з Департаментом муніципальної без-

зверненні питання неможливо, керівник відповідного ор-

пеки Одеської міської ради – ВІД 30 ДО 45 ДНІВ.

гану, підприємства, установи, організації або його заступ-

8) Проведення робіт з благоустрою – БЛИЗЬКО 1 МІСЯЦЯ.

ник встановлюють необхідний термін для його розгляду,
про що повідомляється особі, яка подала звернення. При

Всього – приблизно 7 місяців.

цьому загальний термін вирішення питань, порушених у
Після завершення всіх робіт обов’язок утримання (прийнят-

зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів».

тя на баланс) вказаного майданчика передається об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
ЕТАПИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ:
Далі наводимо опис проведення основних етапів, наданий
1) Розробка та приблизне креслення елементів майданчику

Одеською міською радою.

із прив’язкою до території та плану благоустрою території
архітекторами – БЛИЗЬКО 2 ТИЖНІВ.

Для здійснення благоустрою території, замовнику необхід-

2) Проведення тендеру на визначення підрядників (якщо

но розробити схематичне креслення (план із зазначенням

цей етап потрібен) – БЛИЗЬКО 1 ТИЖНЯ.

технічних показників та розмірів) благоустрою прилеглої

3) Створення технічної документації підрядником із кошто-

території будинку із обов’язковим наведенням всіх необхід-

рисами та відповідними сертифікатами: викопіювання

них елементів благоустрою (покриття, зелених насаджень,

земельної ділянки з генерального плану міста, креслення

засобів зовнішнього освітлення, малих архітектурних форм

території розміщення майданчика, сертифікат відповідності

(вази, лавки, квітники, огородження, розміщення сертифі-
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кованого грального обладнання, з урахуванням відстані

йонною адміністрацією та за відсутності спірних питань та

безпеки, і травмобезпечного покриття при облаштуванні

судових розглядів по використанню зазначеної території.

дитячого майданчика тощо) та подати для узгодження до
Нагадуємо, якщо ви з Одеси, то технічну документацію на

відповідної районної адміністрації Одеської міської ради.

розгляд до Департаменту муніципальної безпеки Одеської
Складений проект (план) благоустрою в повній мірі пови-

міської ради необхідно подавати до Департаменту надання

нен відповідати пункту 9 правил виконання робочої доку-

адміністративних послуг Одеської міської ради (м. Одеса,

ментації генеральних планів ДСТУ Б А.2.4-6:2009 (система

вул. Косовська, 2Д).

проектної документації для будівництва) та містити необхідний перелік відомостей про заплановані заходи в частині
благоустрою.
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради
(надалі – Департамент) розглянув питання щодо погодження зазначеної схеми, за умови наявності необхідних
узгоджень з особами, чиї права можуть бути порушені, зі
співвласниками багатоквартирного будинку розташованого
за адресою: м. Одеса, вулиця Варненська, 7а, 7б, 7в, ра-
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4. ПОШУК ПІДРЯДНИКА. ТЕНДЕР

тектор, то цілком можливо вам доведеться шукати підрядну
організацію самостійно, а архітектор зможе виступити у яко-

Якщо вам пощастило і в реалізації вашого проекту бере

сті додаткового керуючого роботами.

участь архітектурне бюро або архітектор з великим досвідом

Існує кілька варіантів пошуку потрібної фірми. Якщо у вас

роботи, то швидше за все у них будуть свої будівельні бри-

проект великої території, то зручніше знайти велику буді-

гади, які можуть реалізувати проект. Або ви можете своїми

вельну фірму, якій вигідні великі проекти. Якщо у вас проект

силами зробити усі роботи. Роботи своїми силами значно

маленький, то зручніше знайти окрему будівельну бригаду,

знизять загальну суму вартості проекту.

яка працює самостійно. Як правило, з такими людьми про-

Якщо ж, у створенні проекту бере участь початківець архі-

стіше вести переговори і цілком можливо їх роботи будуть
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разі вам потрібно обов’язково слідкувати за діями профіль-

коштувати дешевше.

ного департаменту, якому буде доручена реалізація вашого
Для проведення тендеру необхідно:

проекту. Ви також зможете слідкувати за усіма тендерами і

1) знайти трьох постачальників (зібрати пропозиції);

закупівлями, що здійснюються за бюджетні кошти міста.

2) обрати постачальника з найменшою ціновою політикою.
Здебільшого, ми використовувалі сайт prom.ua (https://

Одночасно з набранням чинності Закону України «Про

prom.ua/) та інші інтернет-ресурси.

державні закупівлі» стартував інформаційно-навчальний
портал infobox.prozorro.org, який містить матеріали про порядок проведення тендера. Відмінність порталу в тому, то

ДЕ ШУКАТИ ФІНАНСУВАННЯ ПІД ПРОЕКТ?

він оснащений системою віддаленого навчання і тестування для різних рівнів підготовки користувачів, за допомогою

Існує кілька варіантів фінансування проекту:

яких чиновник (організатор) і учасник торгів мають можли1) Фінансування за допомогою збору грошей з мешканців

вість перевірити ступінь своїх знань.

будинку, орендарів офісів або оформлення кредиту для

5. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

благоустрою у банку;
2) Пошук інвестора;
3) Депутатський фонд;

На даний момент повністю не виходить реалізувати проект.

4) Звернення за допомогою до міської влади;

На превеликий жаль для України властива нестабільність

5) Отримання гранту від міжнародних донорських органі-

цін на ринку, в тому числі і на ринку будівельних матеріалів.

зацій.

І цей момент необхідно враховувати.

6) Подання проекту на платформу «Соціально активний
громадянин» чи ( якщо ви з іншого міста України) «Громад-

Після того, як команда знайшла підрядну організацію, був

ський бюджет».

складений загальна кошторис за загальними показниками.
Вартість реалізації всього проекту виходила дуже великою,

Проект «Спроектуємо двір на Черьомушках» фінансувався

близько декількох мільйонів гривень. Необхідно було при-

за рахунок гранту Лейпцизської премії. Він вимагав проход-

йняти рішення. Шукати додаткове фінансування або реалі-

ження тендерної процедури з пошуку підрядника, який би

зувати проект частково. Так як грантові проекти розраховані

погодився виконати роботи за лімітовану суму грошей.

на реалізацію в певні фіксовані терміни, то шукати додатко-

Якщо ви фінансуєте проект самостійно, то тендерна проце-

ве фінансування стало нереальним завданням. Реалізація

дура вам не потрібна. Просто шукаєте підрядника із розра-

проекту могла відтягнутися на роки.

хунку ціна/якість.
Було прийнято рішення про скорочення видів робіт, що
Якщо ваш проект переміг у проекті громадського бюджету,

могли виконати. На загальних зборах з мешканцями будин-

то реалізацією вашого проекту буде керувати місто. У такому

ку було прийнято рішення про благоустрій майданчику для
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Існує кілька способів вирішення подібних проблем.

відпочинку жителів та створення дитячого майданчику.

Перший і найпростіший - перенесення майданчиків, якщо
Відстрочений термін, із-за перебоїв з фінансуванням, з по-

є така можливість, і створення навколо дерева газону або

чатком робіт і закупівлі матеріалів в проекті двору привів до

гравійної засипки. Краще не мостити ділянки поруч з таки-

того, що матеріали подорожчали більш ніж на 20%, і вар-

ми деревами, так як з часом корінь все одно буде піднімати

тість, закладена в кошторис, стала не відповідати реальному

плитку і ділянку буде деформуватися. Також не варто вста-

стану справ, через що довелося скорочувати фронт робіт.

новлювати бордюрний камінь впритул до такого коріння.

Тому, по можливості, не варто відтягувати початок реаліза-

Другий спосіб - більш важкий. Насипається додатковий за-

ції і робити прорахунок безпосередньо перед закупівлею

хисний рівень землі над корінням, створюється «платфор-

матеріалів або закладати додатковий істотний відсоток на

ма», на якій вже розміщуються майданчики. Це і дорожчий

випадок появи форс-мажорних обставин. Також довелося

і більш складний в планувальному плані метод. Однак в

внести зміни в матеріали. Через сильне здорожчення плит-

разі, коли перенесення або зсув майданчиків неможливо

ки, довелося вибирати більш дешеву за якістю і скорочувати

такі прийоми - непогане рішення проблеми.

площу покриття плиткою.
Третій спосіб - створення навколо дерева такої зони, яка
Готуючи креслення, варто усвідомлювати, що в процесі ре-

не вимагала б брукованого покриття. Це може бути кругла

алізації може з’явитися безліч непередбачених коригувань.

лава, що йде по колу стовбура, або якесь спеціальне облад-

Так сталося і в разі даного проекту. Не завжди можливо пов-

нання: навіс, шпалера для витких рослин.

ноцінно оцінити стан конструкцій до початку робіт, в нашому випадку складність склала оцінка того, наскільки сильно

У нашому випадку довелося застосовувати перший метод і

проросли корені тополь на майданчиках, особливо в тому

перенести дитячий комплекс на ділянку навпроти тополі, а

місці, де команда і жителі планували встановити дитячий

майданчик для відпочинку змістити і трохи зменшити. Малу

майданчик.

частину кореня, наскільки це дозволяє безпека, підрізали,
навколо решти створили клумбу – засипали поверхню щеб-

Після демонтажу плитки стало ясно, що коренева система у

нем. Плити уздовж проїзду, які були деформовані корінням,

декількох місцях сильно випирає на майданчику для відпо-

демонтували. Лавку, яка раніше розташовувалася відразу

чинку та дитячьому майданчику. Підрізка коріння -ризико-

під деревом, також змістили до краю ділянки, на ній буде

вана справа, так як оцінити наскільки той чи інший корінь

замінено дерев’яне покриття.

важливий для підтримки дерева, особливо такого старого,

Після закінчення великих будівельних робіт, проектом пе-

дуже складно. Неправильна обрубка коріння може приве-

редбачається, що мешканці допоможуть у прибиранні те-

сти до хвороби всього дерева, або навіть призвести до його

риторії, приведення газонів в належний зовнішній вигляд

обвалення.

і т.д. ОСББ в будинку на вул. Варненська, 7а підпише акт
прийому виконаних робіт і, таким чином, візьме територію
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На фотографії можна побачити процес демонтажу старої плитки на
майданчику для відпочинку відвідувачів і жителів двору. Під час демонтажу було виявлено, що коріння дерева проросли на велику відстань, а
від підрізки відмовились, так як це може зашкодити дереву. Довелося
вносити зміни в проект майданчика. Було прийнято рішення про ско-

рочення розмірів майданчика і переносу лавки. Скоротив розміри майданчика, вдалось врятувати дерево. Але, простір навколо дерева буде
декоровано за допомогою мульчі та рослин. Тому люди зможуть не боятися бруду від землі.
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На першій фотографії можна побачити майданчик для сушіння білизни на вулиці. Згідно проекту і рішення мешканців, дитячий майданчик
повиен був розміщуватися саме тут. Але, після обстеження обраного
місця фахівцями, було прийнято рішення про перенесення майданчика
на протилежну сторону (друга фотографія).

Проектна група надала мешканцям кілька порад, що робити зі старим
майданчиком для сушіння білизни. Потрібно демонтувати плитку, та
засипати простір гравієм, якщо мешканці все ж забажають залишити
сушку. Чи зробити там декоративну клумбу з використанням багатовікових рослин та мульчі.
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на свій баланс.

ВИСНОВОК
Коли проект буде повністю реалізований, подальший стан
двору буде повністю залежати від місцевих жителів. Завдання жителів зуміти знайти спільну мову і розділити навантаження по догляду за територією між сусідами.
Команда проекту щиро сподіватися, що цей приклад покаже
іншим дворам Одеси і України, що благоустрій двору залежить тільки від нас самих, мешканців наших будинків. Ніхто
не прийде і не зробить за нас же всі роботи. Ніхто не прийде
і не поллє рослини. Тільки об’єднавшись в співтовариство,
ми зможемо поліпшити простір, в якому ми живемо!
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