
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК
Громадська орган�зац�я  «Сп�льно HUB»



МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
— сприяти якісним змінам у громадах через 

взаємодію зі спільнотами та їх розвиток.
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І. Адвокація

Ціль 1. Сприяти навчанню адвокасі для активних 

представників регіону та запровадження інструментів 

адвокасі для демократичних процесів

Ціль 2. Сприяти розвитку велосипедної інфраструктури 

у Запоріжжі та регіоні через реалізацію затверджених 

Концепцій розвитку велоінфраструктури

ІІ. Сприяння демократичним процесам

Ціль 3. Запуск та супровід онлайн сервісу rada4you для 

аналізу роботи депутатів Запорізької міської ради

Ціль 4. Розвиток громадянської освіти 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ
РОБОТИ ГО «СПІЛЬНО HUB»
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Слово керівниці

Ганна Дворна

виконавча директорка ГО “Спільно HUB” 

Як кажуть на всіх тренінгах з організаційного розвитку громадських 

організацій: третій рік роботи організації є найскладнішим, бо ви 

маєте або перейти у сталу роботу, або «розбігтись». На тлі світових 

проблем пандемії та змін клімату, ми також зазнали змін не лише у 

організації роботи, але й складі команди. І ми вдячні 2020 року за те, 

що ми напевно стали сильнішими, організованішими і вчились 

приймати нові реалії разом.
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голова правління 

ОЛЬГА ВАКАЛО

членкиня правління

АНАСТАСІЯ ПРОКОПЕНКО

членкиня правління

ТЕТЯНА ДУРНЄВА

ПРАВЛІННЯ

голова наглядової ради

КАТЕРИНА ЖЕМЧУЖНИКОВА

член наглядової ради

ОЛЕСАНДР ШЕРСТЮК

членкиня наглядової ради

ГАЛИНА БАЛАБАНОВА

НАГЛЯДОВА РАДА
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виконавча директорка

ГАННА ДВОРНА

графічний дизайнер

СТАС ДЯЧЕНКО

асистентка проєктів

ПОЛІНА ФРОЛОВА

PR-менеджерка

ІРИНА ЯРКО

технічний консультант

ПАВЛО ШАДРІН

бухгалтерка

ЮЛІЯ ШАДРІНА

фотограф

МИХАЙЛО ЧЕРЕМИСОВ

асистентка проєктів

ВІКТОРІЯ ПОЛЬОВА

PR-менеджерка

ЛІЛІЯ СТАТІВКО

технічний консультант

відеограф

СЕРГІЙ КУЧЕРЕНКО

координатор проєкту

«ВелоМіста 2.0» 

ІГОР СУК

асистент проєктів

ІВАН ЗІНОВʼЄВ

фотографиня

АЛІНА ЄРМОЛАЄВА

Координатори проєкту «ВелоМіста» та «ВелоМіста 2.0» у громадах:

ІРИНА ШЕВЧЕНКО (Мелітополь), АЛЛА МЕЛЬНИЧУК (Бердянськ), 

ІННА ВЛАСОВА (Бердянськ), ЄВГЕНІЯ ГОРЕВАЯ (Херсон), 

ЯРОСЛАВ КОНЦЕВИЙ (Херсон)

Z A P O R I Z H Z H I A  2 0 2 0

СТ
РУ

КТ
УР

А
КОМАНДА

технічний консультант,

координатор підрахунку велосипедистів

і технічний супровід zp.rada4you.org

СЕРГІЙ ШАДРІН

SMM-менеджерка

ПОЛІНА ЛЕВІШКО

технічний консультант

ОЛЕКСАНДР РАЛИК

юрист

МАКСИМ БАБАК



Завдяки спільній роботі в Коаліції "#КоженГолос-

Впливає", яку координує Громадський холдинг 

"ГРУПА ВПЛИВУ" – внутрішньо переміщені особи та 

трудові мігранти можуть голосувати на місцевих ви-

борах; у Мелітополі, Бердянську та Херсоні розро-

блені та прийняті Концепції розвитку велоінфра-

структури; у Запоріжжі, Мелітополі та Бердянську 

продовжили Програми розвитку велоінфраструкту-

ри на 2021 рік; у Словʼянську завдяки партнерству з 

ПІ “Теплиця” та “Східноукраїнським велоклубом 

“ТОР” розробили Концепцію розвитку велоінфра-

структури та готують її до затвердження на сесії 

міської ради і оновлюють Програму розвитку ве-

лоінфрастуктури на 2021 рік; у Мелітополі та Бер-

дянську запрацював сезонний велопатруль (орієн-

товно квітень-жовтень щороку) у складі 6 осіб в кож-

ному з міст.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ
ЗА 2020 РІК:

Кількість реалізованих проєктів – 5

Географія діяльності за рік – Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Херсон, Словʼянськ, Яремче 

(онлайн) та Берлін (онлайн)
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на проєктну діяльність

2 907 959,25 грн.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК
загальн� надходження — 2 863 656,50 грн.
загальн� видатки — 3 123 910,25 грн.
з них:

на інфраструктурні об’єкти

551 042,2 грн

на організаційний розвиток

45 000 грн
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велостійки, велогаражі,

велопарковки, велоСТО



ВЕЛОМІСТА
Що за проєкт:

Розвиток велосипедної інфраструктури через 

адвокатування Програм розвитку велоінфраструктури 

та розробку і прийняття Концепцій на 2020 рік у 4-х 

містах, а саме: Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ та 

Херсон. Встановлення велопарковки на 8 паркомісць 

у Бердянську біля Центру дитячої та юнацької творчості, 

а також встановлення велогаража на 20 паркомісць у 

Запоріжжі біля академічного ліцею № 23 міської ради.

Донор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Партнери: ініціативна група “Запорізький велоклуб”, 

КУ “Агенція розвитку Мелітополя” Мелітопольської міської 

ради Запорізької області, ініціативна група “Бердянський 

велоклуб”, громадська організація “ВелоХерсон”

ВЕРЕСЕНЬ 2019 — ЧЕРВЕНЬ 2020

Z A P O R I Z H Z H I A  2 0 2 0



Що за проєкт: 

Разом з фасилітаторкою Світланою Агаджанян та 

фасилітатором Дмитром Якимцем змогли розроби-

ти для нашої організації “Комунікаційну стратегію 

на 2020-2023 роки” і “Фандрейзингову стратегію на 

2020-2023 роки”.

Донор: у рамках проєкту міжнародної технічної 

допомоги «Ініціатива секторальної підтримки грома-

дянського суспільства», що реалізовується в Україні 

Громадською організацією «Ініціативний центр 

сприяння активності та розвитку громадського 

почину «Єднання» на підставі Угоди про співпрацю 

№ 72012119СФ0000З між Громадського організацією 

«Ініціативний центр сприяння активності та розвитку 

громадського почину «Єднання» і Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID).

РОЗРОБКА ФАНДРЕЙЗИНГОВОЇ
ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

КВІТЕНЬ — ВЕРЕСЕНЬ 2020 РОКУ
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Хто такий велопатруль та навіщо він 

потрібен?

До велопатруля входять працівники 

патрульної поліції, які виконують свою 

роботу в межах загонів велопатруля. 

Згідно наказів Головного управління 

патрульної поліції в Запорізькій області 

про створення велопатруля у Бердянсь-

ку і Мелітополі, велопатруль вирішує про-

блему мобільності. Велопатруль у поєд-

нанні з автомобільним патрулем може 

краще виконувати обов’язки, особливо, 

в місцях скупчення людей, лісопарках та 

зонах відпочинку.

Кількісні показники: навчені 6 велопа-

трулів у Мелітополі та 6 велопатрулів у 

Бердянську. Виготовлено та встановлено 

по 5 велостійок біля відділів поліції. Роз-

роблені 2 промо-ролика щодо роботи 

велопатрулів.

Донор: у межах Програми розвитку 

ООН із відновлення та розбудови миру 

за фінансової підтримки Європейського 

Союзу.

Програму ООН із відновлення та розбу-

дови миру реалізують чотири агентства 

ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), 

Структура ООН з питань гендерної рів-

ності та розширення прав і можливостей 

жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі 

народонаселення (UNFPA) і Продоволь-

ча та сільськогосподарська організація 

ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять 

міжнародних партнерів: Європейський 

Союз (ЄС), Європейський інвестиційний 

банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, 

а також уряди Великої Британії, Данії, 

Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, 

Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Партнери: КУ “Агенція розвитку Меліто-

поля” Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, ініціативна група 

“Бердянський велоклуб”.

ВЕЛОПАТРУЛЬ У МЕЛІТОПОЛІ 
ТА БЕРДЯНСЬКУ
СЕРПЕНЬ - ГРУДЕНЬ 2020 РОКУ
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СЕРПЕНЬ — ГРУДЕНЬ 2020 РОКУ
ВЕЛОМІСТА 2.0

Що за проєкт:

Сприяння розвитку велоінфраструктури 

через навчання велосипедних амбаса-

дорів у Запоріжжі, Мелітополі, Бердянсь-

ку та Херсоні та реалізацію 13 міні-адво-

каційний кампаній. Виготовлення та вста-

новлення по 20 велостійок у Запоріжжі, 

Мелітополі та Херсоні біля комунальних 

установ, а також 24 велостійки у Бердян-

ську, та по 2 велоСТО у кожному з міст. 

Місця встановлення були обрані місце-

вими жителями під час відкритого голосу-

вання. Також ми навчили представ-

ників 4 муніципалітетів працювати з Кон-

цепціями розвитку велоінфраструктури, 

складати завдання на проєктування 

велоінфраструктури, працювати з норма-

тивною документацією щодо розвитку 

велоінфраструктури, опрацювали можли-

вості запровадження систем спільного 

користування велосипедами та електро-

скутерами, можливостей фінансування 

велоінфраструктури. Також ми розроби-

ли аналітичні матеріали за період лютого 

2019 року — серпня 2020 року щодо ДТП 

з велосипедистами у 4 містах та рекомен-

дації щодо підвищення безпеки на доро-

гах Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська 

та Херсона.

Донор: Агентство США з міжнародного 

розвитку (USAID)

Партнери: ініціативна група “Запорізький 

велоклуб”, КУ “Агенція розвитку Мелітопо-

ля” Мелітопольської міської ради Запорізь-

кої області, ініціативна група “Бердянсь-

кий велоклуб”, громадська організація 

“ВелоХерсон”



100
LIVE

ЛИСТОПАД — ГРУДЕНЬ 2020 РОКУ

ОБМІН ДОСВІДОМ 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА НІМЕЧЧИНОЮ:

розвиток велосипедної інфраструктури 
та промоція велосипеду як транспорту

Велосипедисти з Запоріжжя (ГО “Спільно HUB”, ініціативна 

група “Запорізький велоклуб”), Мелітополя (ініціативна група 

“MeloVeloCity”), Бердянська (ініціативна група “Бердянський вело-

клуб”), Херсона, Словʼянська (Платформа ініціатив “Теплиця”, ГО 

“Східноукраїнський велоклуб “ТОР”), Яремче (ГО “Центр соціаль-

них та ділових ініціатив Яремче”) та Берліну (NGO “Changing 

Cities”) обмінялись досвідом, піднімаючи питання адвокації 

розвитку велоінфраструктури, розвитку велосипедних спільнот 

та можливості спільних проєктів у майбутньому.

Донор: Проєкт реалізується в програмі підтримки «MEET UP! 

Німецько-українські зустрічі молоді» фонду «Пам‘ять, відповідаль-

ність та майбутнє» (EVZ).
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Велодень у Запоріжжі — це завжди найбільш масовий 

велосипедний захід, коли ми разом проїжджаємо централь-

ними вулицями міста. Він покликаний впливати на розвиток 

велосипедної інфраструктури.

У 2020 році  ми з вами не змогли зайняти проспект Собор-

ний колоною у кілька тисяч велосипедистів та велосипеди-

сток через карантин і заборону масових заходів на невизна-

чений термін.

Але змогли показати: як ви піднімаєте двоколісного, збері-

гаючи традицію Велодня; обираєте велосипед як транспорт, 

дозвілля, туризм та спорт. Дякуємо, що відгукнулись на 

#ZpBikeDayChallenge2020. Адже ви і сотні, тисячі людей за 

кадром — саме ті, для кого потрібно будувати велосипедну 

інфраструктуру у Запоріжжі.

Велодень — це також можливість мотивувати владу йти назу-

стріч безпеці велосипедистів та інших учасників дорожнього 

руху. Саме це ми хотіли показати, літаючи квадрокоптером над 

відрізками тротуару Прибережної магістралі, адже:

— на експертизі проєкт реконструкції тротуару по Прибережній 

магістралі з облаштуванням велодоріжок (від вул. Глісерна до 

вул. Запорізька) — https://bit.ly/2Aobj0Y

— на початковій стадії проєктування проєкт реконструкції 

тротуару по Прибережній магістралі з облаштуванням вело-

доріжок (від вул. Запорізька до Вознесенівського парку) — 

https://bit.ly/2ZUvCh8

— планується до проєктування у 2020 році проєкт реконструк-

ції тротуару з облаштуванням велодоріжок по Прибережній 

магістралі від річки Мокра Московка та по вул. Автозаводсь-

ка до перехрестя з вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя — 

https://bit.ly/3eCUqhA

Хочете побачити як місто планує ставати дружнім до велоси-

педистів? Перегляньте “Концепцію розвитку велоінфраструктури 

м. Запоріжжя” на сайті міської ради - https://bit.ly/2ZTjehe

ІНІЦІАТИВА 
ВЕЛОДЕНЬ 
ЗАПОРІЖЖЯ 2020
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динаміка  кількості велосипедистів(-ок) які проїхали на 11 

перехрестях спала для обох днів:

у вихідний день – знизилась на 28% (з 781 до 563),

у будній – знизилась також на 28% (з 1044 до 754 ).

Порівняно з попереднім підрахунком весною 2020, осін-

ній підрахунок  2020 року проводився у період більш 

м’яких карантинних обмежень на користування громад-

ським транспортом у м. Запоріжжі у зв’язку з пандемією 

COVID-19.

Деякі з тих людей, які 

весною були змушені 

їхати велосипедом через 

заборону користування 

громадським транспор-

том, тепер повернулися 

до користування громад-

ським транспортом. Тому 

очікувано що велосипе-

дистів поменшало після 

послаблення карантину.

ВЕСНА, ОСІНЬ 2020 РОКУ

Підрахунок велосипедистів(-ок) у Запоріжжі – захід з аналітичним 

звітом, який координується громадською організацією Спільно HUB із 

залученням зацікавлених містян (волонтерів та волонтерок) одночас-

но у 19 точках міста двічі на рік (та по дві години у будній і вихідний дні). 

Долучаючись до підрахунку велосипедистів – ви привертаєте увагу 

до використання велосипеда як транспорту, допомагаєте прослідку-

вати динаміку користування велосипедом за різними критеріями, а 

також стаєте амбасадорами розвитку велосипедної інфраструктури 

у Запоріжжі задля безпеки всіх учасників дорожнього руху.

У вересні цього року на 11 перехрестях було нараховано за дві 

години:

у вихідний день – 563 велосипедиста(-ки);

у будній день – 754 велосипедиста(-ки).

Якщо порівняти це з підрахунком, здійсненим весною у 2020 році, то 

ІНІЦІАТИВА
ПІДРАХУНОК
ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
У ЗАПОРІЖЖІ
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10 грудня пройшло онлайн-нагородження 

Національний конкурс "Велопрацедавець 

року". Організатором конкурсу є організа-

ція U-Cycle. Локальним координатором у 

Запоріжжі виступила Громадська організа-

ція «Спільно HUB», саме тому 12 і 14 грудня 

ми наживо нагородили власників призових 

місць. У Запоріжжі ними стали:

3 місце - Творче об'єднання "Полосатий 

Кот" та Edison Space coworking

2 місце - Каяк Каное Центр Запорiжжя

1 місце - Запорізький академічний ліцей 

№ 23

Вітаємо переможців та бажаємо їм бути 

натхненням для інших!

Інформаційними партнерами конкурсу 

«Велопрацедавець 2020» став сайт пошуку 

роботи robota.ua, партнер у Запоріжжі - 

ФУТЕН Веломагазин та Центр екіпірування.

Нагадаємо, що конкурс «Велопрацеда-

вець року» відзначає офіси, які найбільш 

зручні для користувачів велосипедів. Він 

заохочує роботодавців створювати для 

співробітників та клієнтів умови, які дають 

змогу приїжджати в офіс велосипедом і 

почуватись комфортно. Цим вони розвива-

ють велокультуру на робочому місці, яка:

— зміцнює і береже здоров’я співробітників,

— знижує рівень захворюваності,

— скорочує кількість лікарняних,

— підвищує рівень працездатності.

Координаторка конкурсу у Запоріжжі 

Поліна Фролова розповіла, як проходило 

оцінювання учасників: “Як і в минулому 

році, враховувався ряд критеріїв - наявність 

велоінфраструктури, зручності для приве-

дення себе в порядок (душ, переодягаль-

ня), можливість залишити свій велосипед 

під наглядом, мотивація співробітників. В 

умовах пандемії велоаудит конкурсантів 

проводився онлайн - для уточнень за 

критеріями учасники надсилали додаткові 

фото-відео матеріали, в телефонному 

режимі уточнювали всі деталі. Участь брали 

як і минулорічні конкурсантки і конкурсанти, 

так і нові претенденти”.

ІНІЦІАТИВА ВЕЛОПРАЦЕДАВЕЦЬ РОКУ У ЗАПОРІЖЖІ



ІНІЦІАТИВА
СЕРВІС RADA4YOU
ЗАПОРІЖЖЯ
2020 РІК — ДО СЬОГОДНІ

Як депутати Запорізької міської ради голосу-

ють? Які рішення вони підтримують? Як ходять 

на сесії міської ради? Яку лінію в голосуваннях 

вибудовують фракції?

Відповіді на ці питання в одном сервісі: 

https://zp.rada4you.org

Громадянська мережа ОПОРА, Запорожсь-

кий центр розслідування  та громадська 

організація «Спільно HUB» презентували сервіс 

RADA4YOU Запоріжжя 8 жовтня 2020 року.

Юрій Лісовський, керівник проєкту 

RADA4YOU Громадянської мережі ОПОРА 

сказав: ”Депутати можуть говорити, що підтри-

мують дерева, але голосувати за їх вирубку”. 

Тепер у громади Запоріжжя з’явився інстру-

мент, за допомогою якого можна відслідкува-

ти голосування конкретного депутата та його 

позицію щодо різних питань.
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Протягом 4 років ми входимо до неформальної Коаліції "#КоженГолосВпливає" 

за виборчі права ВПО та трудових мігрантів, яку координує “Громадський холдинг 

“ГРУПА ВПЛИВУ”. Після прийняття 19 грудня 2019 року Виборчого кодексу України 

внутрішньо переміщені особи та трудові мігранти отримали право голосу на 

місцевих виборах. Аби взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

необхідно було пройти нескладні кроки, про які ми інформаційно допомагали 

розповідати усім бажаючим:

https://www.youtube.com/watch?v=IxhnUjq_tNw&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=ZW0CtNOBcko

https://www.youtube.com/watch?v=jNM32kMr7PQ

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ 
ЩОДО ВИБОРЧИХ ПРАВ ВПО
ТА ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ 
ЗАДЛЯ УЧАСТІ У МІСЦЕВИХ 
ВИБОРАХ У ЖОВТНІ 2020 РОКУ
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ПАРТНЕРСЬКИЙ
ПРОЄКТ
Проєкт «ВелоДвіжОк: розвиваємо велосипедну інфраструк-

туру у Словʼянську», який реалізовує Громадська організація 

“Платформа ініцtіатив “Теплиця” у співпраці з Громадською 

організацією “Східноукраїнський велоклуб “ТОР”, Громадсь-

кою організацією “Спільно HUB”, а також Словʼянською місь-

кою радою.

Проєкт реалізується в межах Програми ООН із відновлення 

та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського 

Союзу.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізу-

ють чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), 

Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення 

прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі 

народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогоспо-

дарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: 

Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк 

(ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Бри-

танії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, 

Швейцарії, Швеції та Японії.

Термін: серпень 2020 року — лютий 2021 року

Що за проєкт:

Сприяння розвитку велосипедної інфраструктури у Словʼ
янську через адвокатування та затвердження на сесії міської 

ради Програми розвитку велоінфраструктури м. Словʼянськ 

на 2020 рік, а також розробку Концепції розвитку велоінфра-

структури Словʼянської територіальної громади та її подаль-

шого затвердження сесією міської ради і оновлення Програ-

ми. А також проведення вже 3-го велосипедного фестивалю 

“ВелоДвіжОк”, виготовлення та встановлення 15 велостійок, 

які встановлюються біля комунальних установ. У проєкті ми 

як ГО “Спільно HUB” є партнерами та експертами з адвокації 

задля досягнення цілей.
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Громадська організація spilnohub.org

facebook.com/spilnohub

instagram.com/spilnohub

spilnohub@gmail.com

+38 (099) 369-83-96


