
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
91 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Естетично-освітній проект «Культурна освіта громадян історично-туристичного міста 

Чернігів» 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип 

проекту): 

проект:   
  

 малий       х  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

за адресою вул. Івана Мазепи, 72 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 72, Чернігівський промислово-економічний 

коледж Київського національного університету технологій та дизайну 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

 Створення студії дизайну та художньої естетики як осередку культурно-

естетичної освіти мешканців міста Чернігова. Проект має на меті проведення лекцій з 

історії та культури міста Чернігова, зустрічей з видатними митцями, проведення 

майстер-класів з батику, вітражу, декупажу, валяння, комп’ютерного дизайну, 

виготовлення сувенірної продукції з символікою Чернігова з різних видів матеріалів. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

 Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного 

університету технологій та дизайну має ліцензовану спеціальність «Дизайн». 

Підготовка студентів ведеться з 2015 року. За цей час у коледжі були створені 

навчальні кабінети рисунку та живопису, графічного дизайну та кольорознавства. 

Коледж має намір облаштувати студію дизайну та художньої естетики з метою 

покращення та розширення можливостей підготовки фахівців-дизайнерів, які будуть 

працювати в місті Чернігові та залучення до культурно-естетичної освіти 

малозабезпечених матеріально верств населення. З метою реалізації проекту та 

використання різних форм роботи для відродження народних промислів та ремесел, 
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національної культури, навчання мешканців міста Чернігова виготовляти сувенірну 

продукцію з символікою рідного міста, виховувати культуру особистості, ми 

пропонуємо обладнати приміщення на території коледжу площею 330 квадратних 

метрів. Для цього провести ремонтні роботи: оздоблювальний ремонт стін та стелі, 

заміна покриття підлоги, заміна електричної проводки та освітлювальних приладів, 

виготовлення конструкції з гіпсокартону, ремонт туалетної кімнати з заміною 

сантехніки, облаштування місць для миття рук, заміна віконних рам, заміна дверних 

блоків. Придбання меблів: стільці аудиторні, шафи для зберігання матеріалів та 

інструментів, мольберти для малювання, обладнання для скульптурних робіт. 

Придбання комп’ютерної техніки. 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 

роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 

які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

 Цей проект буде доступний для всіх охочих. З метою інтенсифікації та 

поглибленого вивчення дисциплін спеціальності «Дизайн» у будні дні (перша 

половина) можуть займатись студенти коледжу. У другій половині дня та у вихідні дні 

студією можуть скористатись усі бажаючі. Планується створення дитячих груп, груп 

для людей пенсійного віку, за потреби груп для сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування. Крім того, поруч з коледжом розташований стадіон «Хімік», 

що дає можливість проводити сім’ям час у вихідні дні за інтересами, займаючись 

спортом або мистецтвом. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари 

(основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані 

рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 

реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами реалізації завдання)   

 Чернігів – місто з багатовіковою історією та культурою, яке останнім часом, завдяки 

реконструкціям та модернізацією приваблює до себе велику кількість туристів з різних 

міст України та світу. Враження від міста залежить від історичної спадщини, 

архітектури, паркових зон та культурного рівня чернігівців. Тому наш естетично-

освітній проект ставить на меті: 

 покращити обізнаність мешканців Чернігова у питаннях історії, культури, 

національних традицій; 

 популяризувати народні ремесла і промисли та оптимально-сучасного їх 

застосування в сувенірній продукції; 

 ознайомити чернігівців з різними техніками декоративно-прикладного 

мистецтва: гончарство, декоративний та петриківський розпис, різьблення, 

різними види вишивки, писанкарство, декупаж, валяння, батик, декоративні 

техніки з різного виду матеріалів; 
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 ознайомити з комп’ютерним дизайном: проектування та створення поліграфічної 

продукції, розробка фірмової ідентифікації (логотип, товарний знак, сувенірна 

продукція, рекламна продукція), розробка проект-дизайнів інтер’єрів. 

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 

Орієнтовна 

вартість 

(брутто), грн. 

1 Матеріали для ремонтних робіт  

1.1 Грунтовка стін і стелі (грунтовка, 138 літрів) 2392 

1.2 Штукатурка стін (сипуча суміш, 244 кг) 1264 

1.3 Шпаклівка стін і стелі (сипуча суміш, 639 кг) 4092 

1.4 Фарбування стін і стелі (сніжка біла, 267 кг) 15396 

1.5 Наливання підлоги (суміш для наливки, 1943 кг) 22918 

1.6 Покритті підлоги керамічною плиткою  (плитка, 330 м
2
) 87856 

1.7 Монтаж плінтусів і порогів (400 м.п.) 8400 

1.8 Заміна електропроводки та установка освітлювальних приладів 24560 

1.9 Монтаж конструкцій із ГКП (24 листів) 29481 

1.10 Придбання та установка дверних блоків (11 шт.) 40800 

1.11 Встановлення метало пластикових вікон (14 шт.) 58324 

Разом ремонтні роботи 295483 

2 Придбання меблів  
(столи та стільці аудиторні, шафи для дизайнерських конструкцій та 

навчальних засобів, мольберти) 

128897 

Разом придбані меблі 128897 

3 Придбання технічних засобів  

3.1 Комп’ютер з комплектацією: 20652 

Процесор (Процесор INTELCore™ i5 7400 (BX80677I57400)  5467 

Материнськая плата (Материнськая плата MSI H110M PRO-VD)  1568  

Оперативная пам’ять (1 x Модуль пам’яті для ком’ютера DDR4 16GB 2133 

MHz GOODRAM (GR2133D464L15/16G)  

4971  

Відеокарта (1 x Відеокарта ASUS GeForce GTX1050 Ti 4096Mb CERBERUS 

Advanced (CERBERUS-GTX1050TI-A4G) 

6325  

Жорсткий диск (1 x Жорсткий диск 3.5' 1TB Western Digital (WD10EZEX)  1356  

Корпус (Корпус Vinga CS105B-450W)  965  

3.2 Монітор (Монітор  Philips 43" BDM4350UC/00) 22242  

3.3 Комп’ютери  з комплектацією (3 шт.)  26394 

Процесор (Процесор INTELCore™ i3 6100 (BX80662I36100) (3шт.) 3 698х3=11094 

Материнськая плата (Материнськая плата MSI H110M PRO-D) (3шт) 1503х3=4509 

Оперативная пам’ять (1 x Модуль пам’яті для комп’ютера DDR4 4GB 2133 

MHzeXceleram (E40421A) (3шт.) 

1276х3=3828 

Жорсткий диск (1 x Жорсткий диск 3.5' 1TB Western Digital 

(WD10EZEX) (3шт.) 

1356х3=4068 

Корпус (Корпус Vinga CS204B) (3шт.) 965х3=2895 

3.4 Монітор  24" LG 24MP68VQ-P  (3шт.) 5300х3=15900 

4 Оплата роботи лекторів, адміністратора, фахівцям декоративно-

прикладного мистецтва та дизайну, премії запрошеним гостям 

(визначним митцям) 

80000 

5 Матеріали для проведення майстер-класів  20000 

http://soberisam.com/catalogue/U0221837_7193/
http://soberisam.com/catalogue/U0144978_3111/
http://soberisam.com/catalogue/U0170736_4497/
http://soberisam.com/catalogue/U0170736_4497/
http://soberisam.com/catalogue/U0278637_21930/
http://soberisam.com/catalogue/U0278637_21930/
http://soberisam.com/catalogue/U0018669_59/
http://soberisam.com/catalogue/U0240450_18329/
http://soberisam.com/catalogue/U0112486_1449/
http://soberisam.com/catalogue/U0112486_1449/
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6 Поточні витрати (канцприладдя, дидактичні матеріали, поліграфічна 

продукція) 

10000 

7 Інформаційна підтримка (реклама) 10000 

Разом технічні засоби 85188 

Всього 629568 

 

 

 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 

пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 

тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою 

обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси   

angeli@i.ua  для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської 

ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 

громадськості.  

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   

mailto:angeli@i.ua
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План проекту 
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