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Назва проекту «Modern lobby»

Тип проекту У великий □ малий

Мета проекту

створити багатофункціональний та сучасний 
простір у вестибюлі для забезпечення 
комфортного перебування у закладі учасників 
освітнього процесу

Завдання проекту

- підвищити рівень комфорту і модернізувати 
матеріально-технічний стан вестибюлю 
школи;

- розширити можливості використання холу 
(для збільшення місця для рухової 
активності);
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- сприяти залученню учнів до культурно- 
просвітницької діяльності;

- створити емоційний клімат шляхом зміни 
кольорів -  з холодних на теплий.

Стислий опис проекту

Проект спрямований на покращення умов 
перебування учнів у вестибюлі за рахунок 
створення функціональних зон:

- облаштування зручної зони для зміни взуття 
та одягу учнів школи;

- зона інформаційних локацій (в школі наявний 
лише один стенд, який знаходиться на 
третьому поверсі, його ефективність низька. 
На нашу думку, інформаційний стенд 
необхідно облаштовувати у доступних для 
дітей та батьків місцях, де кожен зможе 
почерпнути необхідну інформацію.

- велике значення має кольорова гамма 
приміщення, адже кольори впливають на 
емоційний стан учнів;

- реставрувати мозаїку та стелу Д.І. 
Менделєєва з метою збереження історичного 
минулого школи;

- провести демонтаж підлоги.

Очікувані результати

Реалізація даного проекту дозволить створити 
універсальний вестибюль (для переодягання, 
очікування дітьми батьків, для проведення 
організаційно-масових заходів під час перерви 
(флешмоби, майстер-класи, виставки). Даний 
проект буде корисним для вчителів, учнів, батьків 
закладу.

Ключові заходи 
проекту

- демонтаж старого обладнання;
- поточний ремонт вестибюлю;
- придбання сучасних лавок;
- конкурс серед учнів на кращий дизайн 

інформаційного стенду;
- підготовка і розміщення інформаційного



куточку

Період реалізації 
проекту

до 01.09.2021 р.

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

299,19461 тис. грн.

Учасники реалізації 
проекту

Учнівський та педагогічний колектив КЗ 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 
ім. Д.І. Менделєєва ВМР», підрядна організація

Коментарі Відсутні

Наявність презентації Наявна

Наявність фото Наявне

Наявність
відеоматеріалів

Наявні

Автори проекту: Марія Шелепало (9-В), Фікс Софія (9-Г), Худенко 
Ангеліна (10-В)

Директор закладу < Галина Загородня
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Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість,

од.
Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього,
грн

Зведений 
кошторис (за 
локальним 
кошторисом)

266.654,08 266.654,08

Розробка ПКД 33.333,33 33.333,33
ВСЬОГО: 299.987,41 299.987,41

Дата 31.03.2021 р.

Автор проекту: Марія Шелепало (9-В), Фікс Софія (9-Г), Худенко Ангеліна 
(10-В) 0 ^ ^ .

Директор закладу Галина Загородня
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№
п/
п

Види
робіт

Найменування витрат Один 
и ці 

вимір 
У

Кількі
сть

один
иць

Всього

1
Ремонт
підлоги

Демонтаж цементного покриття 
підлоги

100м2 1,37 7 247,03

Улаштування цементної стяжки, 
настилу з дощок під покриття підлоги

100м2 1,37 22 133,06

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток, а також улаштування 
плінтусів з керамічних плиток

100м2 1,55 97 038,38

2
Ремонт
колон

Очищення вручну внутрішніх 
поверхонь колон від фарби

100м2 0,226
2

607,94

Шпаклювання колон шпаклівкою та 
поліпшене фарбування акриловими 

фарбами колон

100м2 0,226
2

3 857,13

3
Ремонт

стелі

Очищення вручну внутрішніх 
поверхонь стель від вапняної фарби

100м2 1,68 3 971,15

Шпаклювання стель шпаклівкою та 
поліпшене фарбування 

водоемульсійними сумішами стель

100м2 1,68 33 619,52

Навантаження та перевезення сміття 1 363,78
Разом будівельні роботи 169 837,99

Загольновиробничі витрати ( в 
тому числі вартість матеріалів, 

виробів та конструкцій, заробітна 
плата) згідно локального 

кошторису

36111,39

Сума капітального ремонту 
приміщення вестибюлю 

(за локальним кошторисом)

205 949,38

Вартість проектно-кошторисної 
документації

33 333,33

Кошти на покриття 
адміністративних витрат 

будівельних організацій, 
кошторисний прибуток та ПДВ

60 704,70

Всього по зведеному розрахунку: 299 987,41


