


З чого все почалось…

Біля трьох років тому я зі своїм другом Романом Черпаком заснували Молодіжну 
громадську організацію «BrainUP» і з цього часу ми почали проводити безліч різноманітних 
заходів для молоді міста Первомайський. Все почалось з логічної гри «Мафія», потім 
літературні вечори, вечори інструментальної музики «Інструментальник» на «Клітці», кіноніч
в «Ямбурзі», кіновечори в ПК «Хімік», різноманітні флешмоби «День обійм», акція «Купідон», 
зимофест, молодіжний фестиваль «Майка», фестиваль фарб «Холі Фест» та багато іншого….



Перші кроки по створенню хабу

Першими заходами, котрі ми почали проводити в приміщенні бібліотеки, ще до відкриття 
молодіжного центру, стали літературні вечори. Адже як раз в бібліотеці для них найкраща 
атмосфера – затишна та тепла. З годом ці заходи перетворилися в Літературно-поетичний 
клуб «Тепло»!



Створення ХАБу «КОМОРА»

Створення молодіжного центру «ХАБ [КОМОРА]» стало можливо за підтримки міської влади 
Первомайського та німецької компанії GIZ, представники котрої на протязі трьох місяців 
навчали молодіжних лідерів. По закінченню тренінгів молоддю був написаний проект по 
створенню молодіжного хабу, на який компанія GIZ виділила кошти на закупівлю обладнання 
і меблів, а ремонт приміщення був зроблений за кошти міського бюджету. При цьому, 
приміщення до ремонту, підготувала молодь з МГО «BrainUP», вони розкрутили та 
перенесли стелажі і книжки в інші приміщення бібліотеки. 



Що цікавого у нас є в Коморі

У нас є цілодобовий безкоштовний wi-fi, яким можна користуватися як в самій бібліотеці і 
молодіжному центрі так і поруч на вулиці, сидячи на лавочках. Пароль можна дізнатися на 
афіші в хабі або просканувати спеціальний QR-код. У молодіжному центрі є кулер, наданий 
партнерами з «Київського діалогу», тому у нас завжди можна попити прохолодної водички 
або зробити собі чай чи каву. Тут також є безліч різних настільних ігор, подарованих 
гостями або куплених самою молоддю , що приходить на ігрові вечора. 
.



Наші активності
та заходи в хабі



Ігровий клуб «Дайс»

Найрегулярніший захід, який проходить в молодіжному центрі, це ігрові вечори по вівторках 
від клубу «Дайс». Де молодь грає в різноманітні логічні ігри: «Мафія», «Вікіпанк», «Кахут», 
«Дебати» та в інші логічні і настільні ігри.

.



Молодіжне ЗМІ «Teen Time»

В молодіжному центрі влаштували свою студію молодіжне ЗМІ «Teen Time», в якому учні 
з шкіл міста навчаються писати статті, записувати подкасти для радіо і знімати 
відеоролики про різні молодіжні події і заходи. Також молодь приймає участь у навчальних 
семінарах і тренінгах присвячених лідерству і медіа. Так члени гуртку брали активну участь 
у засіданні «Академії управлінської майстерності» в ХарРІ НАДУ та написали власний 
проект про створення учнівського радіо в Первомайській гімназії.
.



На базі хабу [КОМОРА] розпочав 
свою діяльність клуб 
робототехніки в рамках проекту 
“First LEGO league”, за допомогою 
якого ми змогли придбати набір 
роботизованого лего та 
створити команду “Секретні
Агенти Первомайського”, котрі 
зараз готуються до виступу на 
турнірі в рамках даного проекту.
Керує клубом наша активна 
помічниця, архітектор і дизайнер 
багатьох наших проектів 
Людмила Федорченко.

Клуб робототехніки «САП»



3D моделювання та 3D друк

В цьому році на базі хабу проводились курси по 3D моделюванню та 3D друку, діти були 
просто в захваті. При цьому курси проходили по-новітньому, адже викладач був присутній 
лише на першому на останньому занятті, а всі інші він проводив в он-лайн режимі, спосте-
рігаючи за учнями через веб-камеру і спілкуючись з ними через Skype, при цьому робочий 
стіл його комп’ютера транслювався на інтерактивну дошку через проектор і там він 
покроково показував як розробляти тривимірні моделі за допомогою програми Tinkercad. 
.



English speaking club [ ]

Ще одним постійним заходом в хабі [КОМОРА] є клуб англійської спілкування «[ESC]ape», де 
всі бажаючі можуть поспілкуватися іноземною мовою на різні теми, переглянути фільми та 
інші відео мовою оригіналу, пограти в англійську монополію і розповісти про свої 
захоплення. Наразі цей клуб веде волонтерка Корпусу Миру – Ешлі Банді з США. Ще однією 
активністю даного клубу є перегляд англомовних фільмів, один раз на місяць.  



Профілактичні семінари

Щомісяця до нас приїжджають спеціалісти з Центру денного перебування для дітей та 
підлітків «Компас» Благодійної організації «Благо» які проводять цікаві заходи (семінари, 
тренінги, квести, ігри та багато чого іншого) для молоді з профілактики вживання 
наркотичних та психоактивних речовин, а також розповідають про методи захищення від 
ВІЛ/СНІД та інших захворювань, що передаються через кров або статевим шляхом. Крім 
цього ми проводили заходи для шкільних психологів та інших спеціалістів з цієї галузі.



Творчі зустрічі та Жива бібліотека 

В [Коморі] інколи проходять творчі зустрічі з різними цікавими і відомими людьми, де крім 
місцевих знаменитостей до нас приїжджають і відомі українські діячі. Ще одним цікавим 
заходом з нами поділилися наші друзі з Харкова, сестри Нікітіни, які розповіли про новий 
формат таких зустрічей під назвою «Жива бібліотека», де цікаві особистості виступають в 
ролі живої книги, розповідаючи «читачам» про себе, своє захоплення або професію. 



Кіновечори та кіноночі

Періодично в хабі ми проводимо кіновечора і навіть кіноночі. Кіно для перегляду обирають 
самі глядачі шляхом голосування в групі [Комори]. А ще у нас пройшла перша кіноніч, на 
якій ми подивилися аж п'ять фільмів на протязі всієї ночі. У майбутньому плануємо 
проведення тематичних кіноночей по перегляду культових багатосерійних фільмів, де 
будемо влаштовувати розіграш призів між тими, хто прийде в костюмі під тематику фільму. .



Захід «Ніч в бібліотеці»

Одним із наймасштабніших заходів стало проведення «Ночі в бібліотеці», на якому було 
безліч активностей. Все почалося з літературного вечора, де молодь читала як свої вірші 
так і вірші улюблених авторів. Потім ми влаштували кілька одночасних ігрових сесій в 
«Вікіпанк», «Дебати» та «Мафію», які проводили в різних приміщеннях. У той же час в 
читальному залі був проведений театрально-детективний квест з безліччю загадок. 
Ну а на завершення заходу учасники переглянули фільм про Шерлока Холмса.
.



Helloween Party in the Library

В цьому році, в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, ми провели Хеллоуін вечірку в великому 
читальному залі бібліотеки. В рамках заходу у нас була дискотека, на якій звучали 
популярні хіти, проводились різноманітні конкурси, були вручені подарунки за найкрутіший 
костюм і найдивнішу їжу, а також за найкраще селфі на фоні нашої фотозоні у вигляді 
кладовища. Після дискотеки ми влаштували кіноперегляд мультику «Тайна Коко»..



Турнир з логічних ігор

В квітні активістами нашого хабу був проведений турнір з логічних ігор серед учнів 
Первомайських ЗОШ, який реалізовувався в рамках проекту «Молодіжні хаби – ключ до 
ефективного розвитку громад». Команда з активніших учнів пройшла курс тренінгів з 
командоутворення та публічних виступів, після чого провела в своїх школах презентацію 
турніру, а потім і відбірковий етап. Ну авже 14 квітня в бібліотеці пройшов Чемпіонат..



Стендап-вечір в бібліотеці

Щоквартально в читальному залі бібліотеки ми проводимо Стендап-шоу за участю 
харківських коміків, котрі кожного разу готують нові жарти та приїжджають з новими 
стендаперами. Для проведення таких заходів в нас є все необхідне: чудове приміщення 
бібліотеки з красивим декором із книжкових стелажів, сцена з мікрофонами та світлом, 
екран з проектором та багато чого іншого..



Створюємо фотозони та костюми

Спеціально для косплеєрського фестивалю «PokemonFest» створили фотозону по мотивам 
Гри Престолів, котру виставляли також на міські свята біля ПК «Хімік». Крім цього багато 
активістів хабу прийняли участь в самому фестивалі, деякі костюми ми всі разом робили в 
хабі. Так нами були розроблені костюми для Ангела та Демона і поставлена цікава сценка. 
Вже плануємо нові цікаві фотозони та костюми на наступний фестиваль, тож приєднуйтесь!.



Наші фестивалі
та заходи в місті



Велопокатушки по місту

Кожного року, в квітні місяці, перед молодіжним фестивалем 
«Майка», ми влаштовуємо велопокатушки по дорогам нашого 
міста Первомайський. Ми прикрашаємо велосипеди прапорами 
та повітряними кульками і неквапливо їдучі робимо декілька 
кругів по місту. А ще ми з собою беремо гучну колонку, щоб 
їхати з музикою та запрошувати містян до свята. 



Фестиваль «Майка»

Вже два роки поспіль 1 Травня на площі ПК «Хімік» ми проводимо грандіозний 
Первомайський молодіжний фестиваль «Майка» на якому у нас завжди багато активностей. 
Так у нас в рамках цього фесту проходять танцювальні батли з хіп-хопу и брейку, 
виступають молодіжні гурти з різних міст, влаштовується фестиваль фарб Холі, проходив 
виступ фаєрщиків і байкерів, присутні ігрові зони, майстер класи з фото і йоги та багато 
інших цікавих подій ;)



Фестиваль «Urban First Fest»

Цього літа, біля ФОКу «Ангар» разом з нашими баскетболістами ми влаштували фестиваль 
вуличних культур «First Urban Fest» в рамках якого пройшов турнір з стрітболу, де 
змагалися команди як з Первомайського так і з інших міст області. Фестиваль проходив під 
гучні семпли місцевого діджея, а в перервах між іграми для учасників виступили наші 
імениті танцюристи Nali та WOTS. В наступному році ми плануємо розширити даний фест
добавивши туди турнір з футболу, волейболу, воркауту та фрістайл на скейті і роликах.



Вечір акустичної музики Інструментальник

Вже три роки поспіль, в теплу пору року, ми влаштовуємо атмосферний і затишний захід -
вечір акустичної музики «Інструментальник», на колишньому танцювальному майданчику 
«Клітка». Під час цієї події, під тепле світло від вогнищ, молодь приходить з музичними 
інструментами та грає і співає улюблені пісні, а публіка їм часто підспівує. Крім цього на 
даному заході ми неодноразово влаштовували фаєр-шоу та запуск китайських ліхтариків. 
Зараз ми плануємо проводити «Інструментальник» на галявині біля нашого хабу. 



Відкриття івент-зони біля хабу

В вересні цього року ми офіційно відкрили вуличну івент-зону біля нашої будівлі. Ми ціле 
літо проводили там вечори акустичної музики «Інструментальник». Власноруч змонтували 
переносну міні-сцену, а восени закупили необхідне обладнання в рамках грантового 
проекту. І тепер наша творча молодь може ще якісніше виступати на таких заходах 
надихаючи на це інших, адже у нас може грати і співати кожен хто прийшов.  .



Наші плани на майбутнє

В найближчий час нас чекає черговий ремонт, на цей раз в читальному залі, де наші друзі і 
спонсори, компанія GIZ збираються зробити нам ремонт даху і стелі, замінити вікна, а 
також планується перенести туалет в більш зручне місце. Потім ми хочемо повністю 
змінити облік приміщення, зробивши його місцем не тільки для читання і зберігання книг, 
але також і комфортною зоною для проведення масштабних семінарів і тренінгів. У ньому 
будуть передбачені м'які зони з диванчиками і столиками для читання, комп'ютерні куточки 
і сцена для виступів ;)

.



Майбутнє що стало реальністю

Нещодавно закінчили ремонт у великому читальному залі бібліотеки, дизайн якого ми 
також зробили у стилі хабу [КОМОРА]. Там була капітально відремонтована покрівля, 
замінені вікна та освітлення, пофарбовані стіни і підлога, а також завезені нові стелажі. 
Крім цього, ми зробили сцену для літературних та музичних виступів та проведення 
різноманітних семінарів і тренінгів. Зробити це допомогли наші спонсорів і друзі з GIZ, 
котрі постійно допомагають нам розвиватися і ставати ще кращими. Також було зроблено 
книгосховище та вбиральню. Зараз ми робимо ремонт в коридорі та на вхідних сходинках.

.



Наші ідеї на майбутнє

Ми плануємо обладнати територію біля нашого альпінарію, поруч з приміщенням 
молодіжного центру дерев'яною альтанкою та маленькою відкритою сценою з глядацькими 
місцями з піддонів та м'яких пуфів. Це дасть змогу в теплу пору року влаштовувати наші 
заходи не тільки в хабі, але й на вулиці. В альтанці ми хочемо проводити різноманітні 
круглі столи, бесіди, ігрові заходи та інше, а на сцені – літературні і музичні вечори, а 
також кіновечори та навіть кіноночі. Крім цього зараз ми пишемо проект по перетворенню 
нашої бібліотеки для дітей в активний і відкритий простір.

.



Наші ідеї що стають реальністю

Як ми і планували ми почали облаштовувати територію біля нашого хабу та альпінарію. Нам 
пощастило виграти грант на створення івент-зони в конкурсі міні-проектів від «Київського 
Діалогу». Ми встановили стильні лавки з урнами, велопарковкою. Замінили ліхтар на 
світлодіодний та змонтували відеокамери на будинку, щоб зробити цю зону більш 
безпечною. Також з підручних матеріалів зробили маленьку виносну сцену і каркас для 
банеру, щоб можна було дивитися кіно. За кошти гранту також придбали пару мікрофонних 
стойок з мікрофонами та світлове обладнання.

.



Наші мрії на майбутнє

У приміщенні бібліотеки для дітей планується зробити перепланування - прибрати частину 
стін, звільнивши простір та зробивши його більш відкритим. Зробити ігрову дитячу зону з 
теплою підлогою, м'якими пуфами, іграшками та аніматорами, де можна було б 
влаштовувати театральні виступи за мотивами казок і займатися творчою роботою з 
дітьми. Крім самої будівлі ми також плануємо облаштувати прилеглу територію, 
розмістивши на ній альтанку, де можна було б проводити турніри з «Класичної Мафії», 
читацькі і поетичні вечори, круглі столи та інші заходи. 

.



Наш мерч – брендові аксесуари
Ми постійно розробляємо 
різноманітні аксесуари та речі з 
логотипом хабу [КОМОРА] да би нас 
було легко ідентифікувати на 
різноманітних заходах.

Зараз з логотипом хабу ми вже 
маємо банер, листівки, футболки, 
прапорці, килимки для миші, маски 
для гри в «Мафію», а також назву 
[КОМОРА] надруковану на 3D
принтері.

В майбутньому ми плануємо 
надрукувати візитівки, зробити 
гумові браслети, заказати пледи, а 
також величезний банер на фасад 
будівлі з лого хабу і це ще не все…



Наш новий фірмовий стиль бібліотеки

БІБЛІОТЕКА BOOK[ПОСТ]



Дякую за увагу!

t.me/hub_komora 099-083-56-03

facebook.com/komora.hub Олексій – куратор хабу

instagram.com/hub_komora


