
ЧЕРНІГІВ —
МІСТО МОЛОДІ,
МІСТО НАДІЇ

LEVEL UP FOR UKRAINE

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТ-ПРОЄКТУ 
ОНОВЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ



Чернігів до/ Загальний опис 
міста
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Чернігів – один з обласних центрів України.
Місто розташоване у Придніпровській низовині,
на правому березі річкиДесни.

• Населення (1.01.2022) 282 747 осіб
• Віддалення від Києва 132 км
• Площа 79 км²
• Адміністративно поділене на 2 
райони: Деснянський та Новозаводський



ЧЕРНІГІВ до/ Транспортний зв’язок
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Через територію регіону проходять:

• Залізнична станція «Чернігів»

• Моторвагонне депо Південно-
Західної залізниці здійснює
перевезення в 3 напрямках

• Автовокзал
• 2 автостанції

• 46 міських автобусних маршрутів

• 11 міських тролейбусних маршрутів

• Північно-західною околицею міста
проходить автошлях E95М01.

• Аеропорт «Чернігів» перебуває у 
законсервованому стані

Зовнішні зв'язки Чернігівщини з іншими пунктами 
України забезпечуються залізничним, 
автомобільним та повітряним транспортом. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E95
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_01


Чернігів до/ Історико-
культурна спадщина
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Чернігів, - одне з найдавніших міст України, заснований в 
кінці VII століття

• Упродовж своєї історії місто було одним із головних
осередків політико-економічного й соціально-
культурного життя українців. 

Чернігівська область  славиться архитектурними
пам'ятками часів Русі й Чернігівського князівства, а 
також Гетьманщини й козацького Чернігівського полку:

• Пам’ятки містобудування і архітектури – 172
• Пам’ятки історії – 8
• Пам’ятки монументального мистецтва – 2
• Пам’ятки археології – 28
• Історико-культурні заповідники – 4



Чернігів до/ Освіта та наука
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У Чернігові та Чернігівський області
розгалужена система навчальних закладів
дошкільної, шкільної та вищої освіти

• 16 вищих навчальних закладів, серед
яких Національний університет
«Чернігівська політехніка» та Національний
університет «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка

• 34 школіних заклада

• 54 дитячих садка

• 2 навчально-реабілітаційні центри



Чернігів до/ Економіка
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• Лідер за динамікою розвитку серед обласних
центрів

• Доходи бюджету міста ( 2022 рік) 3,428млрд; 
видатки— 3,424млрд гривень

• Провідні галузі промисловості: хімічна, харчова, 
легка, будівельних матеріалів, деревообробна.

• Розгалужена міська інфраструктура: музеї, 
бібліотеки, театри, готелі, ТРЦ

Спорт:
• 2 футбольних клуби: ФК Десна (Прем'єр-ліга
України, домашній стадіон— «Десна»); 
ФК Чернігів (домашній стадіон— Чернігів-Арена).

• 3 професійні волейбольні клуби,
• баскетбольбний клуб «Чернігів»



Бої за Чернігів відбувались 24 лютого - 2 квітня 2022 року

За час повномасштабного вторгнення в регіон:

• У Чернігівській області російські солдати пошкодили або
зруйнували близько 3,5 тисяч будівель, серед них 80 % —
це житло

• зруйновано 27 мостів і шляхопроводів.

• 38 воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини
Чернігівщини зафіксувало Міністерство культури та 
інформаційної політики станом на 27 травня 2022 року 

• російські військові завдали руйнувань 27 (з 34) школам та 
37 (з 52) дитячим садкам, 3 (з 4) лікарням

Чернігів з 24.02.22/ 
Військова агресія РФ
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Після вигнання загарбників Чернігів почав 
повертатися до життя

• Першочергово було відновлено постачання
води, світла та газу

• В 850-ти пошкоджених багатоквартирних
будинках закриті периметри і є тепло.

• Сьогодні Чернігів працює над стратегією
відновлення та подальшого розвитку

• За допомогою ГІС HUB ONOVA проведено  
фіксацію руйнувань.

• Розпочато роботи над відновленням
соціальних об’єктів, важливих для всіх
верств населення, особливо для молоді.

Чернігів сьогодні/ Початок 
відновлення
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КОНЦЕПТ-ПРОЄКТ ВІДБУДОВИ 
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР» 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЧЕРНІГІВ завтра/ 
Створення багатофункціонального
міського простору 



Об’єкт, 
що розглядається
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Чернігівський обласний молодіжний центр знаходиться у
самому центрі Чернігова у будівлі, що є архітектурною
пам'яткою міста.

До початку російського вторгнення Центр діяв як
платформа для реалізації молодіжних ініціатив у
культурній, освітній, мистецькій сферах

• територія 2500 м² простору 
• 3 обладнані кінозали
• виставковий та музейний простір; 
• великий внутрішній дворик, оснащений всім
необхідним для зручного проведення часу.



Стан будівлі зараз 
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27 лютого 2022 року внаслідок авіаудару по будівлі Чернігівської міської ради в будівлю влучила
російська ракета, завдаючи значних руйнувань.
На цей час будівля знаходиться в аварійному стани та потребує відбудови.

Чернігівською міською радою спільно з Міністерством молоді та спорту, Лігою оновлення України
ONOVA та компанією ESRI (США) зафіксовано руйнування Молодіжного центру за допомогою GIS HUB
ONOVA - загальнонаціонального ГІС-порталу фіксації руйнувань та подальшого розвитку



Проєкт відновлення
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Мета проєкту відновити Чернігівський обласний молодіжний центр — вільний та безпечний
простір, який об'єднує молодіжну спільноту, а також зробить центр максимально органічною
частиною плану міста.



Проєкт відновлення
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Проєктні дані
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Реставрація молодіжного центрую

• Загальна площа __________________ 3434,63 м²
• Площа забудови _________________ 683,4 / 2577,61 м²
• Поверховість _____________________  2 поверхи+підвал
• Пропускна спроможність _______ 770 відвідувачів

• Кінотеатр ____________________ 432 відвідувача
• Багатофункціональний зал_ 192 відвідувача
• Кафе __________________________ 39 відвідувачів
• Коворкінг

Будівля гаражу та офісних приміщень

• Загальна площа _____________188,12 м²
• Площа забудови ____________56,8 / 161,13 м²
• Поверховість ________________ 2 поверхи

Будівля художньої майстерні з критою терасою
• Загальна площа _____________ 122,94 м²

• Площа забудови ____________ 49,9 / 130,07 м²

2683,4 / 2577,61 м²



ГОЛОВНИЙ ФАСАД 



ПТАШКА



Концепція відбудови будівлі 
Молодіжного центру
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Відбудова будівлі Центру з урахуванням чинних норм 
інклюзивності, безпеки та енергоощадження

• Відновлення несучої здатності пошкоджених конструкцій
• Заміна покриття даху на засклення
• Ревіталізація старих приміщень
• Відновлення кінотеатру
• Проєктування бару під залом кінотеатру
• Перепроєктування залу під багатофункціональний простір
для проведення вистав, лекцій

• Створення бомбосховища із комплексом відповідної
інфраструктури



ЕКСПЛУАТОВАНА ПОКРІВЛЯ 



Гараж з офісом
і майстерня
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗАЛ 



ЦОКОЛЬНИЙ БАР 



ОPEN SPASE



ГАЛЕРЕЯ



Термомодернізація та 
енергозбереження
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Концепція енергозаощадження з урахуванням чинних норм та
енергозберігаючих технологій:

● Утеплення фасадів та покрівлі, заміна вікон та вхідних дверей
● Заміна наявного обладнання на енергоощадне та
енергоефективне

● Застосування новітніх приладів освітлення, датчиків руху,
системи управління освітленням

● Заміна системи опалення на енергоефективну, влаштування
індивідуального теплового пункту

● Для збільшення ефекту енергоефективності застосування
спільної для всіх інженерних мереж будівель системи BMS.



Молодіжний центр –
громадський простір, 
що стане символом 
оновлення міста
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Основна мета проєкту — створення сприятливих умов для 
повернення до Чернігова його мешканців, насамперед
молоді. 

Оновлена концепція розвитку міста на прикладі концепт-
проєкту відбудови Молодіжного центру задає новий напрям
руху всієї Чернігівської громади до європейського рівня
життя



Громадська спілка 
“Український фонд 
енергоефективності та 
енергозбереження”

Україна
Архітектурна компанія! !

"
США
Геоінформаційна 
платформа
ТОВ “EСРАЙ Україна”

Партнери, що вже долучились
до проєкту: 



+380 96 0937920
info@onova.org.ua

Україна, Київ, вул. Генерала Алмазова 18/7

Дякуємо 
за увагу!


