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Інфраструктурні гранти 
Проєкти переможців 

БібліоHUB
Новоселівська ОТГ, Полтавська область 

БібліоHUB — мультифункціональний простір з коворкінгом з безплатним 
інтернетом та технікою, залами для роботи гуртків та подій. Тут є курси 
комп’ютерної грамотності для людей старшого віку та проєкт зі 
створення електронної версії історії села. 

Авдіївський будинок культури
с. Авдіївка, Чернігівська область 

Авдіївська сільська рада замінила застарілі вікна будинку культури та 
бібліотеки на енергоефективні. Тепер бібліотека, гуртки та місцевий 
колектив «Гармонія» працюють у комфортних умовах. 

Молодіжний центр Paragraph
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область 

Paragraph — центр, створений молоддю за сприяння партнерів, донорів 
та друзів проєкту. Коштом гранту організатори завершили 
облаштування, зокрема — зробили центр повністю доступним для 
людей з інвалідністю. 

Лисичанська центральна бібліотека
м. Лисичанськ, Луганська область 

У Лисичанській центральній бібліотеці модернізували приміщення — 
перетворили його на сучасний культурно-мистецький простір. Тепер тут 
проводять мистецькі події, майстер-класи та кінопокази. 

Молодіжний центр DidUhim
с. Копачівка, Волинська область 

DidUhim — функціональний простір, де молодь з 14 сіл об’єднаної 

територіальної громади якісно проводить дозвілля. Коштом гранту тут 
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відремонтували та обладнали приміщення. Закупили стільці, столи, 
принтер, фліпчарт, ноутбук. 

Студія для фільмування
Білозерська ОТГ, Херсонська область 

Організатори створили студію для фільмування, яка стала майданчиком 
для творчої молоді. Тут проводять уроки Школи молодого журналіста, та 
Школи молодого депутата, кінопокази DOCUCLUB, тренінги та 
зустрічаються для гри в настільні ігри. 

Авдіївська бібліотека
м.Авдіївка, Донецька область 

В Авдіївці Донецької області бібліотеку перетворили на сучасний 
комунікаційний майданчик з коворкінгом та простором для співпраці з 
дружніми організаціями. 

Молодіжний простір «Нове покоління»
Новопокровська ОТГ, Дніпропетровська область 

У Новопокровській ОТГ обладнали молодіжний простір «Нове 
покоління». Лідерська програма для молоді, тренінги з правової освіти, 
зустрічі англомовного клубу, клуб настільних ігор, кіноклуб, та інші 
культурні події для молоді відбуваються тут. 

Старобільський районний будинок культури
м.Старобільск, Луганська область 

Старобільський районний будинок культури придбав професійне 
музичне обладнання для вокальної студії «Новий стиль». На громаду 
району чекає понад 200 подій: концертів та фестивалів. 

Міський палац культури імені Гната Хоткевича
м.Львів, Львівська область 

Міський палац культури імені Гната Хоткевича зібрав на Спільнокошті 
понад 82 000 гривень й отримав наш великий краудфандинговий грант. 
Гроші витратили на «ХотАртХол» — першої галереї у Львові, де 
виставляються молоді митці.  
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Білозерський освітньо-культурний центр
м.Львів, Львівська область 

Центр придбав комп’ютери, щоби проводити заняття «Юний користувач 
персонального комп’ютера» та урізноманітнити дозвілля дітей, які 
відвідують центр. 

Барський міський художній аматорський театр
м. Бар, Вінницька область 

Барський театр втілив проєкт Theater at the microphone — створив 
мобільну студію звукозапису для запису радіовистав та аудіоконцертів.  

Організації Kultura Medialna та Ksi Prostir 
м. Дніпро, Дніпропетровська область 

Освітній онлайн-проєкт з лекціями та воркшопами з художніх практик, 
зустрічами з європейськими митцями, книжковим клубом, самвидавом і 
статтями про мистецтво, онлайн-резиденціями й лендартом. 

Тростянецька публічна бібліотека 
м. Тростянець, Сумська область 

Проєкт «Культурний карантин або бібліотека, як багатофункціональна 
платформа об’єднання та згуртованості громади», що передбачає 
диджиталізацію послуг бібліотеки. А саме: юридичні та бізнес-
консультації, психологічна підтримка, зустрічі з представниками влади й 
програми особистісного розвитку онлайн.  

Молодіжний центр Волині
м. Луцьк, Волинська область 

Студія для запису молодіжних відеоподкастів: як центру, так і інших 
лідерів думок.  

Луганський обласний академічний український музично-
драматичний театр
м. Сєвєродонецьк, Луганська область 
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Проєкт «Дистанціюємось, бо ми того варті», що передбачає придбання 
фото-та відеоапаратури для втілення нових задумів: на сцені та поза 
нею.  

Платформа ініціатив «Теплиця»
м. Слов'янськ, Донецька область 

Проєкт «Рестарт» з перенесення діяльності центру у соцмережі. 
Плануються онлайн-концерти, онлайн-виставки, відеоролики з 
художніми воркшопами та випуск «Несумних новин». 

Заводська комунальна школа естетичного виховання-центр 
народної творчості
Заводська ОТГ, Тернопільська область 

Цифрове обладнання для створення анімаційного фільму про роботу 
школи під час пандемії COVID-19.  

Креативний простір «ВДОМА»
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область 

Популярні події простору в онлайновому форматі. Зокрема, творчі 
вечори, джеми, зустрічі з цікавими людьми, обговорення фільмів, 
книжковий клуб, концерт Secret Sound, програма LEVEL UP для молодих 
митців, Форуму жіночих історій, серія подій «Запросто» та інші заходи, 
що полюбилися відвідувачам.  

Джазовий клуб «ДжЕм» за підтримки Управління культури 
та туризму РОДА
м. Рівне, Рівненська область 

Онлайн-курс «Антикризові стратегії для державних операторів 
культури», створений спільно з українським Інститутом стратегії 
культури у Львові та польським Центром культури у Любліні.  

Громадська організація «Центр культурно-просвітницьких 
ініціатив»
м. Ізюм, Харківська область 
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Проєкт «Жити без обмежень», що передбачає створення простору для 
творчості та віддаленого навчання з сучасною технікою. Після 
завершення карантину, розробку використовуватимуть люди з 
інвалідністю та учасники з інших міст.   

Центр спільного розвитку «Дієва громада»
м. Старобільськ, Луганська область  

STB city history — марафон продій про історію, культуру, легенди та 
видатних особистостей Старобільська, що завершиться фільмуванням 
театралізованих екскурсій. 

Билбасівський центр культури та дозвілля
смт. Билбасівка, Донецька область 

Нова комп’ютерна техніка, щоб працювати та спілкуватися з активними 
учасниками художньої самодіяльності дистанційно.  

Закарпатський обласний театр драми та комедії 
м. Хуст, Закарпатська область 

Техніка для створення промоційних роликів до постановок, а також 
проведення онлайн-вистав і майстер-класів, щоб привернути увагу 
нових глядачів.  

Волинська обласна бібліотека для юнацтва 
м. Луцьк, Волинська область 

«Гейміфікація: вчимось граючи» — мобільний додаток з квестами на 
основі книжок, що залучить до читання юних геймерів.  

Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту 
Куликівської селищної ради
Куликівська ОТГ, Чернігівська область 

Техніка для дистанційної роботи комунального закладу «Центр 
культури, дозвілля і творчості» та перенесення клубних закладів 
громади в онлайн.  
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Харківська державна наукова бібліотека
м. Харків, Харківська область 

Втілення проєкту «Бібліотечний інтерактив: цифрові інструменти для 
освіти та саморозвитку». Це онлайн-школа бібліотечного журналіста та 
курси з опанування базових комп’ютерних навичок для людей похилого 
віку.  

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса 
м. Львів, Львівська область 

«Діджитальний простір Театру Курбаса» — онлайн-виставка, 
присвячена історії приміщення театру й доповнена бліцінтерв’ю з 
акторами. Нова техніка допоможе записати вистави з репертуару та 
підготувати для них промо. 

Закарпатський академічний обласний театр ляльок 
м. Ужгород, Закарпатська область 

Переведення вистав у цифровий формат та їх вихід за межі сцени — на 
туристичні об’єкти Закарпаття.  

Чернігівський обласний художній музей імені Григорія 
Галагана
м. Чернігів, Чернігівська область 

Онлайн-екскурсії, виставки, презентації, лекції, майстер-класи, 
концерти, семінари, конференції та віртуальні подорожі на основі 
музейної колекції.  

Культурно-видавничий проєкт «Читомо» 
Більше експериментального, візуального контенту на сторінках Читомо, 
щоб просунути добірну літературу.  

Громадська організація «Арт Оборона»
м. Харків, Харківська область 

«Культурна спадщина: віртуальний вимір» — 3D-моделювання 
конструктивістських пам’яток та оцифрування архівних джерел, щоб 
популяризувати радянську архітектурну спадщину серед городян. 
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Творчий простір «Зелена Сцена» 
м. Чернігів, Чернігівська область 

Обладнання для фільмування й стрімів, щоб провести заплановані 
культурні івенти та фестивалі онлайн.  

Національний музей історії України 
м. Київ, Київська область 

Проєкт «Відеоекскурсії експозицією Національного музею України», що 
передбачає придбання техніки для фільмування й монтажу екскурсій, 
історій окремих експонатів та дитячих програм. 

Львівський академічний обласний театр ляльок 
м. Львів, Львівська область 

Техніка для антикризової роботи театру: проведення онлайн-вистав, 
екскурсій, майстер-класів, відеолекцій з арт-терапії та історії театру. 

Галерея «Артсвіт» 
м. Дніпро, Дніпропетровська область 

Нове обладнання, щоб створити програму лекцій для дорослих, 
розширити програму для дітей і розпочати дослідницьку частину 
великого виставкового проєкту.  

Громадська організація «МОЛОдьДІЙ»
Новоборівська ОТГ, Житомирська область 

Серія онлайн-уроків з графіки, креативності, дизайну та фотографії 
для молоді громади. 

Музей «Територія Терору»
м. Львів, Львівська область  

Зміцнення технічної інфраструктури музею, щоб ділитися свідченнями 
усноісторичного проєкту #непочуті й топографувати місця, пов’язані з 
історією масового насильства середини ХХ століття. 
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Музей історії міста Кам’янського
м. Кам’янське, Дніпропетровська область 

Віртуальний тур, присвячений історії Кам’янського: від палеоліту до 
сьогодення.  

Громадська організація «Центр розвитку бізнес-технологій 
та культури»
м. Запоріжжя, Запорізька область 

Цифрова мультимедійна колекція для Музею історії музичних 
інструментів «БарабанЗА» з якісними матеріалами для більш як ста 
експонатів. Відвідувачі зможуть досліджувати експозицію незалежно 
від екскурсоводів. 

Громадська організація «Дом Майстер Клас» 
м. Київ, Київська область 

Трансляція III міжнародного фестивалю Bouquet Kyiv Stage онлайн та 
просування його в Україні й за кордоном. 

«Агентство розвитку Дніпра» 
м. Дніпро, Дніпропетровська область 

Обладнання для монтажу і графіки, щоб створювати якісні відео про 
заснування, архітектуру та історичні події міста. Далі — створення відео 
для каналу Інституту історії Дніпра. 

Великокопанівська бібліотека для дітей 
Великопанівська ОТГ, Херсонська область 

Відеостудія «Кінофабрика», де зніматимуть фільми про життя громади 
та проводитимуть безкоштовні воркшопи з відеомонтажу, операторської 
роботи, написання сценаріїв та акторської майстерності.  

Центр Аматорів Хореографічного Мистецтва «Слов’яни» 
м. Чернігів, Чернігівська область 
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Відеоінструкції з хореографії, щоб молодь могла тренуватися за 
роликами у соцмережах. Для демонстрації напрацювань — стріми 
онлайн-концертів. 

Громадська організація ПЕН  

Техніка для повноцінного функціонування офісу організації, а також 
підготує онлайн-зустрічі із письменниками, дискусії та лекторії. 

Центр «Молодіжні ініціативи»  
м. Радехів, Львівська область

Цифрова техніка, що допоможе реалізувати культурні проєкти та 
покращити роботу у сфері неформальної освіти молоді в онлайновому 
форматі. 

Театральна спілка для дітей з інвалідністю
м.Вишгород, Київська область 

Театральна спілка для дітей з інвалідністю закупила техніку для 
фільмування і монтажу. З оновленою технічною базою уроки будуть 
якісніші, а навчальних напрямів ще більше.  

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека
м.Старобільськ, Луганська область 

Бібліотека придбала приладдя для організації тихих вечірок в 
гібридному форматі. 

Громадська організація осіб з інвалідністю «Довіра»
Маневицька ОТГ, Волинська область 

Організація придбала техніку, щоб розповідати про свою діяльність у 
соціальних мережах й залучати ще більше прихильників і волонтерів. 
Цифрове та офісне обладнання допоможе проводити курси з 
предметної фотографії,  SMM, мультиплікації, фестивалі, презентації, 
форуми та лекції. 

Мистецьке об’єднання «Стендаль»
м. Луцьк, Волинська область 
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Мистецьке об’єднання «Стендаль» проведе театралізований 
фестиваль «Торчинський ярмарок» та фестиваль дитячої та підліткової 
літератури «Фронтера: Нові світи».  

Громадська організація «Інклюзивні студії»
м. Луцьк, Волинська область 

У Луцьку проведуть цілу низку інклюзивних подій: мистецький табір, 
освітню програму, декілька навчальних тренінгів. Відкриють театральну 
студію, де люди з інвалідністю зможуть навчитися танців. 

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари 
Ханенків
м.Київ, Київська область 

Музей Ханенків створить власну мультимедійну майстерню. Будуть 
знімати доступний контент про культуру й розвивати бренд онлайн. 

Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради
м.Житомир, Житомирська область 

У бібліотеці з’явилося приміщення для роботи, зустрічей та культурних 
подій. Тут дивляться фільми, обговорюють книжки, проводять заняття з 
цифрового дизайну та творчої майстерні. 

Ширківський Центр культури та дозвілля, сім'ї, молоді, 
спорту та туризму
Ширківська ОТГ, Запорізька область 

Сільська рада придбала техніку для дистанційної роботи місцевих 
закладів культури.  

Громадська організація «Локатор-Медіа»
м. Бердянськ, Запорізька область 

Організація почала працювати над контентом, який залучить молодь та 
підлітків. 

Аматорський театр «Мала фея»
м.Полтава, Полтавська область 
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Театр використає нове обладнання, щоб створювати масштабні 
культурні події для міста — офлайн та онлайн.  

Хмельницьке обласне молодіжне громадське об'єднання 
«Територія»
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область 

Організація використає нову техніку, щоб створити ще більше сталих 
культурних ініціатив й оптимізувати кошториси. 

Відділ культури Чорноморської міської ради
м.Чорноморськ, Одеська область 

Відділ культури Чорноморської міської ради планує зробити культурні 
ініціативи доступними для усіх містян, включаючи людей з інвалідністю.  

Хотинський будинок народної творчості та дозвілля
м.Хотин, Чернівецька область 

Технічне оснащення допомогло створювати якісний контент й залучати 
до культурних проєктів молодь міста. 

Львівський академічний драматичний театр імені Лесі 
Українки
м.Львів, Львівська область 

Театр облаштував звукозаписувальну студію, щоб опанувати нові 
театральні формати. 

Громадська організація «Штука»
м.Покровськ, Донецька область 

Молодіжний центр МЕД отримав нове оснащення для аудіовізуальних 
проєктів своєї юної аудиторії.  

Будинок культури Угринівскої сільської ради
с.Угринів, Івано-Франківська область 

В Угрині облаштували інноваційний культурний простір, де селяни 
можуть познайомитися із місцевими талантами та ініціативами.  
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Театрально-видовищний заклад культури Український 
малий драматичний театр
м.Київ, Київська область 

Театр придбав техніку для створення мультимедійного контенту та 
втілення кроссекторальних проєктів. 

Херсонська централізована бібліотечна система
м. Херсон, Херсонська область 

Херсонська централізована бібліотечна система створила 
медіамайданчик у бібліотеці — студію для запису подкастів. Новою 
технікою користуються як працівники бібліотек, так і партнери. 

Центр культурних ініціатив «Фортеця Унг»
м. Ужгород, Ужгородська область 

Фортеця Унг придбала цифрове обладнання, щоб промотувати свої 
культурні та інклюзивні проєкти. 

Молодіжна організація «СТАН»
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область 

Молодіжна організація втілила проєкт «Культурно-освітній форпост 
Прикарпаття». Організація поширює знання серед невеличких ініціатив 
та створює можливості для міжрегіонального нетворкінгу. 

Організація «САМ ПІПЛ»
м.Харків, Харківська область 

Організація придбала цифрову техніку, щоб записувати відео з заходів. 
Також планують знімати документальні фільми про музику, літературу та 
урбан-культуру. 

Волинський краєзнавчий музей
м. Луцьк, Волинська область 

Волинський краєзнавчий музей створив власну інформаційну систему. 
Працівники зацифрували облікові документи та прив’язали їх до 
предметів музейної колекції. 

Національна спілка митців з художнього металу
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м.Дніпро, Дніпропетровська область 

Національна спілка митців з художнього металу з новою технікою 
збільшила присутність митців традиційних українських ремесел в 
інформаційному просторі та вийшла на міжнародний рівень. 

Білгород-Дністровський краєзнавчий музей
м. Білгород-Дністровський, Одеська область 

Білгород-Дністровський краєзнавчий музей диджиталізував освітні 
проєкти. 


