
 
ПРОЄКТ №1 

 

Номер та назва навчального закладу 
Рівненський економіко-правовий ліцей 

Ідентифікаційний номер проєкту 
 

 

 
ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 
Інформація про автора/авторку чи команду авторів проєкту: 
 
Ім’я та Прізвище 
автора/авторки 
або представника від 
команди 

Маліщук Арсен 

Клас навчального закладу 10-А 

E-mail Arsenmalishchuk2408@gmail.com 

Контактний номер 
телефону 

0977100190 

Підпис   

Імена та прізвища 
учасників команди проєкту Коваль Кіра,  Тарара Олександра,  Семенюк 

Анастасія, Семенюк Діана.  

 
1. Назва проєкту (не більше 15 слів): 
Коворкінг зона для учнів 
 
2. ПІБ автора/авторки або команди авторів проєкту: 
Маліщук Арсен  
 
3. Сума коштів на реалізацію проєкту: 44 899 грн.  
 
4. Тематика проєкту: 
Покращення закладу загальної середньої  освіти та його території 
 
5. Місце реалізації проєкту (адреса, територія навчального закладу, 
приміщення, кабінет): 



Рівненський економіко-правовий ліцей, приміщення бібліотеки 
 
6. Мета та цілі проєкту (не більше 50 слів ): 
  
Мета: створити і обладнати простір, для роботи та відпочинку учнів в 
позаурочний та міжурочний час.  
 
Цілі:  

• створення мультифункціональної зони європейського формату в 
стінах навчального закладу; 

• створення умов як для індивідуальної, так і для ефективної 
командної роботи; 

• створення простору для зняття психоемоційної напруги та 
комфортного релаксу. 

 
7. Потреби яких учнів задовольняє проєкт: 
 
Проект задовольняє потребу усіх учнів навчального закладу. 
 
8. Часові рамки впровадження проєкту (скільки часу потрібно для 
реалізації): 
 
До 08.09.2022 р. 
 
9. Опис ідеї проєкту: 
Coworking - місце для позакласної роботи, куточок саморозвитку, кімната, де 
можна знайти однодумців. Саме такими визначеннями ми оперуємо коли 
говоримо про нашу ідею для покращення ліцею! Таке покращення нашого 
навчального закладу може вирішити проблеми комунікації дітей, адже тут 
нас об'єднуватиме співпраця, взаємодопомога та спільні інтереси. До того ж 
це буде простором, де можна буде сконцентруватися і підготуватися до 
роботи у класі. Приємні кольори та модерний інтер'єр створюватимуть 
затишок і дозволятимуть відпочивати з користю. 
 
10. Очікувані результати від реалізації проєкту: 
 

• Створення дружньої атмосфери в стінах закладу; 
• Підвищення рівня продуктивності учнів;  
• Створення безпечного середовища, та можливості корисного 

проведення вільного від уроків часу. 
 
 
11. Коментар/Додатки до ідеї проєкту (за потреби): 
____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
12. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх 
орієнтовна вартість) 
 

№ 
пор. 

 

Найменування 
витрат 

  

Одиниц
я 

вимірю-
вання 

  

Кіль-
кість, 

од. 
  

Вартість за 
одиницю, 

грн 

Всього, 
грн 

1. Крісло-мішок Smile Enjoy 
(жовтий) 

штука 2  1095 грн 2190 грн 

2. Стіл на колесах з 
регулюванням висоти WellMart  

штука 2  899 грн 1798 грн 

3. Диван кутовий Light MatroLuxe штука 1  8633 грн 8633 грн 

4. Ковролін New Way 
виставковий сірий 4м 

М2 12 660 грн 660 грн 

5. Стелаж-соти (під індивідуальне 
замовлення) 

штука 1 6000 грн 6000 грн 

6. Полички стелажного типу (під 
індивідуальне замовлення) 

штука 2 2500 грн 5000 грн 

7. Шпаклівка Knauf HP START 30 
кг 

Мішок 2 160 грн 320 грн 

8. Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 
кг 

Мішок 2 140 грн 280 грн 

9. Грунтівка глибокопроникаюча 
Ceresit СТ 17 5 л Cвітло-жовта 
(CR947520) 

Літр 20 606 грн 606 грн 

10. Шпатель малярный 600 мм 
MASTERTOOL 19-3560 

Штуки 2 93 грн 186 грн 

11. Шпатель малярный 300 мм 
MASTERTOOL 19-3530 

штука 2 45 грн 90 грн 

12. Малярний валик з ручкою для 
фарбування стін Синтекс 

Штука 2 105 грн 210 грн 



13. Монтаж фасадних ДСП плит 
шафи  (резерву книг)  

  2500 грн 2500 грн 

14. Робота майстра маляра-
штукатура 

  5000 грн 5000 грн 

15. ДСП плита ламінована СВІСС 
КРОНО 2800х2070х16 мм ясен 
шимо світлий  

Штука 2  560  грн 2240 грн 

16. Ручки меблеві Falso Stile PK-
896 білий матовий 

штука 20 86 1700 грн 

17 Петля накладна з газовим 
амортизатором DC 

штука 40 26 грн 1040 грн 

18. Пакети для сміття METRO 
Professional з затяжкою 120л 
20шт  

штука 4 80 грн 160 грн 

19. Мішки для будівельного сміття 
50 шт 830x550 мм поліпропілен 

штука 1 
 

252 грн 
 

252 грн 
 

19. Фарба акрилова 
водоемульсійна для стін 
Sniezka Sniezka Eko матовий 
білий 

літр 20 800 грн 800 грн 

20. Комод IKEA KULLEN на 6 
шухляд 

штука 1 2700 грн 2700 грн 

21. Освітлення штука 1 1000 грн 1000 грн 

22. Клей для ковроліну Primus 
Extra Fix 13 

літр 13 910 грн 910 грн 

23. Ролета День Ніч TyulPan 
37.5x170 см Білий 

штука 2 312 грн 624 грн 

Всього: 44899 
 
 
13. Чи потребує проєкт додаткових коштів на утримання об’єкта, що є 
результатом реалізації проєкту (наприклад, витрати на прибирання, 
електроенергію, водопостачання, поточний ремонт, технічне обслуговування)? 
Ні 
 
Короткий опис та оцінка суми річних витрат: 
____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
14. Додатки (фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення, 
додаткові пояснення тощо), вказати перелік: 
 
Додаток 1.1. Макет дизайну коворкінг зони  
Додаток 1.2. Кольорова гамма проекту 
 
 
 


