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Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадської організації, що 
подає конкурсну пропозицію

Громадська організацій 
«Жінок ветеранів, інвалідів, 

учасників /VI О «1»!'І’КІ ПНЯ»
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1 Іазва проекту «ДОНВАС. Радість і йти 2014-2020» 
(Принди* ім ж п н я історія написана 

наш ими героями)
1 і  ідповіді і іеть п роекту опера Ш В І І ИМ 
цілям, завданням та заходам Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року
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Опис проекту 
для реалізації у 2022 році 

«ДОНБАС. Радість і біль 2014-2020»
(Правда, новітня історія написана нашими героями)

(назва проекту) 

Громадська організація « Ветеранів жінок, інвалідів, учасників АТО 
«БЕРЕГИНЯ» 

1. Загальна інформація про громадську організацію:

- дата створення 2016 рік
- предмет діяльності громадська організація
- структура та чисельність 10 осіб
- джерела фінансування членські внески, міжнародні грантові програми
- наявність ресурсів для виконання проекту маємо
- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів маємо.
Одним з основних завдань нашої громадської організації є:

брати активну участь в установленому порядку в організації 
виховання у  молоді та підлітків високих морально - етичних якостей, 
патріотизму, готовності до захисту України.

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту
2.1. Мета проекту

Наша громадська організація «Жінок ветеранів, інвалідів, учасників АТО 
«БЕРЕГИНЯ» має відповідний досвід проведення інформаційно- 
просвітницьких заходів з патріотичного виховання молоді та підростаючого 
покоління на високих морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до 
захисту рідної України.

Вже 7 рік триває на сході російсько-українська війна, наші захисники 
протягом всіх цих років боронять кордони на сході суверенітет та 
Незалежність країни постійно ризикуючи своїм життям та здоров”ям.

У зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та 
проведення антитерористичної операції на Сході України, з 2014 року на 
вирішення військових конфліктів залучено численну кількість 
військовослужбовців Збройних Сил України та військових за призовом під 
час мобілізації.

За роки війни з фронту повернулись більше 360 тисяч військових, з них 
від 30 до 50% отримали, крім фізичних, психологічні травми різних ступенів.

Діапазон впливу факторів війни на людину надзвичайно широкий. 
При цьому набагато більший масштаб мають пом’якшені та відстрочені 
наслідки війни, що впливають не тільки на психофізичне здоров’я 
військовослужбовців, а й на їхню психологічну врівноваженість, свідомість 
тощо. Учасники бойових дій, часто навіть не усвідомлюючи цього, несуть у
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собі тягар болю довгі роки. Одні, в силу особистісних якостей, можуть 
подолати ці проблеми самостійно. Іншим необхідна психологічна допомога і 
підтримка протягом усього життя. Тому виявлення шляхів, які допоможуть 
учасникам ООС(АТО) краще, швидше реадаптуватися до життя після війни, 
стає все більш необхіднішим та актуальнішим. Учасники бойових дій 
переживають ряд симптомів, що ускладнюють їм повернення до цивільного 
життя: неможливість зосередитися на роботі, що часто призводить до 
безробіття; безсоння і нічні кошмари; залежність від наркотиків чи алкоголю; 
напади гніву та депресії і, навіть, самогубства.

Соціально-психологічно реадаптація учасників ООС(АТО) 
характеризує тенденції соціального і психологічного розвитку особистості в 
умовах, коли вона повторно звикає до суспільства після участі в бойових 
діях. При цьому слід врахувати, що побудова державою системи 
забезпечення реадаптації учасників ООС (АТО) потребує суттєвого 
вдосконалення та пришвидшення темпів її практичного впровадження.

Метою нашого проекту є те, що одним з методів вирішення цих 
проблем як соціально-психологічної реадаптації учасників ООС(АТО) є 
патріотичне виховання молоді, шляхом формування у суспільстві 
однозначного позитивного образу ветерана, взірця героїзму та патріотизму 
через поширення друкованих видань серед учасників АТО/ОСС про події в 
яких вони самі безпосередньо брали участь, таким є видання збірки Романа 
Коваля «ДОНБАС. Радість і біль 2014-2020».

Українсько-російсько війна 2014-2020 p.p. в збірці представлена через 
долі її учасників, у книзі опубліковані спогади учасників війни.

Поширення у суспільстві цінностей патріотизму, «героїзації» наших 
захисників на конкретних історіях, прикладів жертовності, відданості та 
любові до України через демонстрацію реальних життєвих історій людей, які 
стали на захист країни та боронять її дотепер Видання та поширення збірки 
про героїв російсько-української війни, серія презентацій та зустрічей зі 
співавторами книги та учасниками АТО/ООС в Голосіївському районі 
м.Києва в рамках проекту.

2.2.Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю)
Чоловіки, жінки ветерани АТО/ООС, учасників бойових дій, інваліди АТО, 
члени сімей загиблих, яких вКиєві налічується вже більше 50 тисяч осіб, 
переселенці зі сходу і Криму.

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
Враховуючи те, що в Голосіївському районі налічується значна кількість 
учасників АТО, членів їх сімей, родини загиблих, для яких це видання 
Романа Коваля «ДОНБАС. Радість і біль 2014-2020» буде корисне і 
необхідне, оскільки вони самі були безпосереднім учасниками цих подій, це 
допоможе їм більше згуртуватись, зустрітись, обговорити. 
Цей проект сприятиме поширенню у суспільстві цінностей патріотизму, 

жертовності, відданості та любові до України через демонстрацію реальних 
життєвих історій людей, які стали на захист країни для захисту від 
інтервента. Видання та поширення книг про героїв російсько-української
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війни, відбудеться серія презентацій серія та зустрічей в 10 районах зі 
співавторами книги в м. Києва ( загально-освітні заклади, зустрічі 
побратимів ветеранів АТО/ООС) до Дня захисників і захисниць 14 жовтня 
2022 року.

Радість і біль пронизують серце, коли читаєш про лицарів цієї війни -  
Ігоря Коцюбинського (правнука письменника Михайла Коцюбинського), 
десантника Петра Коваленка (земляка Василя Стуса), командира танкової 
роти Олександра Лавренка, навіки сімнадцятилітнього Степана Чубенка із 
Краматорська, Вадима Сухаревського, який розпочав новий етап Визвольних 
змагань: 13 квітня 2014 р. під Слов’янськом він -  попри категоричну 
заборону начальства -  відкрив убивчий вогонь зі- свого БТР по російських 
бойовиках Ігоря Гіркіна. А капітан Лавренко, діставши важкі поранення і не 
бажаючи потрапити в полон, 21 липня 2014 році підірвав себе в бойовій 
машині.
З хвилюванням слухаєш настанови, які залишив нам у спадок комбат 11 -го 
батальйону тероборони “Київська Русь” Олександр Гуменюк. Запилюжений, 
обвітрений, спокійний і небагатослівний -  таким побачила комбата на горі 
Карачун у Слов’янську журналістка Віолетта Киртока. Коли вона почала 
говорити з ним, зрозуміла, що треба записувати кожне його слово. “Чим 
більше дбаєш про товаришів, тим міцніший колектив, -  казав він. -  Головне, 
щоб політики не заважали нам виконувати свій обов’язок перед Україною”.
І згадується Юрій Липа. “Тут виросте велика історія, -  писав він. -  Лишень 
треба визволитися від змови істориків”. “І політиків”, -  додає комбат 
Гуменюк.
Упевнений, що до такого висновку дійшов мій давній товариш Олександр 
Корнієнко, керівник Козацького братства бойового звичаю “Спас-Сокіл”, -  
про нього пречудову розповідь написав Павло Вольвач. Ось уривок. 
“Стандарти рукопашу на війні -  зовсім інші, -  каже Олександр. -  Наприклад, 
2014 рік, село Уткіне. Чищу пістоль Макарова. Дивлюся: до хлопців, що 
контролюють дорогу, під’їжджає невідоме «тєло» на мопеді. По жестах бачу, 
що починає щось втирати. Я підходжу тихенько. По ходу аналізую: одяг, 
мопед -  ніби місцевий. Але... Він наче щойно вийшов із перукарні. Хіба 
одеколоном не пахтіло. І постійно стає так, що хто б із нас не відкрив вогонь
-  зачіпає і своїх. «Хто такий? Звідки?» А він намагається зі мною 
зближатися. Кажу: «Стій на місці!» Знову щось розповідає і знову 
зближається. Коренастенький такий. Щоб не дьоргався, даю наказ: «На 
коліна!» Не стає... Продовжує триндіти, хто ви такі, тири-пири. Дістаю 
пістолет, стріляю біля його ніг. Цивільна людина хоча б зіщулилася. А цей -  
ні. Я чітко розумію, хто це. І він відчув, що я зрозумів. На прийняття рішення
-  частки секунди. Ну, я діяв швидше і жорсткіше, уклав його. Як з’ясувалося
-  воєнспец російський”.
“Війна -  це наш зірковий час”, -  ствердив і словом, і ділом Олександр 
Корнієнко.
А ось мужні обличчя бійців 93-ї ОМБр “Холодний Яр” Юрія Шумейка- 
“Британця”, Володимира Цірика-“Оси”, Юрія Коваля та воїна 95-ї 
Житомирської аеромобільної бригади Дмитра Писанки, які зі зброєю в руках
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творили традицію лицарського служіння Батьківщині. У Володимира Цірика 
в соцмережах статус був: “Чим точніший постріл, тим спокійніша совість”. 
Гортаючи сторінки нашої збірки, читач із вдячністю згадає вояків 81-ї 
Окремої аеромобільної бригади Василя Кіндрацького-“Кіндрата”, Ярослава 
Бондаря-“Фестиваля” та снайпера 92-ї ОМБр ЗСУ Олега Чепеленка- 
“Хакера”, який, щоб не потрапити до полону, підірвав себе і сепаратиста. 
Розповіли ми й про вірних синів Грузії -  лицарів українсько-російської війни 
Гіоргі Хвічіа, снайпера Сандро та Гіоргі Саралідзе-“Гюрзу-2”, які ще раз 
ствердили непорушність українсько-грузинської дружби.
“Сандро -  гордість України і Грузії, -  пишу я в розповіді про грузинського 
добровольця “Карпатської Січі”. -  «Карпатська Січ» і кавказькі витязі 
повернуть рідні землі. Сандро одружиться. І ми заспіваємо на його весіллі 
пісні про дружбу Карпат і Кавказу. І Кримські гори візьмемо у своє 
товариство. А кобзар Тарас Силенко заспіває про відродження слави велетнів 
з гірськими хребтами, про дружбу витязів, які перемогли Росію”.
Поки пишу, Сандро -  вже в лавах 93-ї ОМБр “Холодний Яр” -  продовжує 
свій двобій з Росією, нищить її живу силу. Час од часу пише в месенджер 
Олегові Куцину, своєму “командіру”: “Я сегодня выстрелил только 2 раза”. 
Це означає: двох московських чортів уже немає.
У книжці “Радість і біль. 2014 -  2020” читачі зможуть прочитати про героїв- 
айдарівців Андрія Юркевича-“Грізлі”, Руслана Бобурова-“Німця”, Василя 
Сліпака-“Міфа”, Іллю Василаша, В ’ячеслава Буньовського, Геннадія Тому, 
“Сепаратиста” (Олега Михайлова), “Горця” (Віталія Мороза), “Сорокового” 
(Ігоря Філіпчука), Василя Андріюка-“Німця”, Євгена Войцехівського-“Чеха”, 
Павла Герасименка-“Доцента” (члена УНСО), Вадима Жеребила-“Діджея”, 
Назара Крупку, Руслана Кашаюка та 19-річного Василя Пелеша, якому 
сепаратисти відрубали праву руку з витатуйованим тризубом, а він не просив 
пощади, а вигукував крізь біль: “Слава Україні!”
Пишаюся дружбою з айдарівцями сл. п. Русланом Бобуровим-“Німцем”, 
вільним козаком з Катеринополя, Євгеном Городничуком-“Грицем”, 
нащадком чорноліського повстанця Андрієм Луб’яним “Чорним” (про якого 
ще напишу) -  читачами моїх книг ще з передвоєнних часів.
Чимало у збірці розповідей і про героїв-добровольців ДУК “Правий сектор” -  
Георгія Тороповського, Володимира Васяновича-“Шурупа”, Владислава 
Шемуровського-“Маестро”, Андрія Лепехіна-“Пастора”, друга “Казаха” 
(Віктора Матюхіна), друга “Хитрого” (Мар’яна Корчака), Геннадія Дощенка- 
“Доща” та Володимира Статія-“Білого”, який, щоб не потрапити в полон, 
підірвав себе гранатою.
“Незлим тихим словом” співавтори книжки згадали добровольців ОДЧ 
“Карпатська Січ” Мирослава Мислу-“Мисливця”, Юрка Васильєва, вояків 
батальйону “Донбас-У країна” Марка Паславського-“Франка”, Дмитра 
Кузьміна-“Миротворця”, Євгена Бурбу, козака “Вінницю”, який, втративши 
ногу під Іловайськом, продовжує на передовій захищати Батьківщину.
А ось стрільці батальйону ОУН Олег Богачов-“Ківі” і веселий Михайло 
Стрижка, за ними бачу хлопців з батальйону “Азов” Владислава Дюсова- 
“Дюса” і Марка Мельника.



Експерти стверджують, що у війні переможе сторона, яка має сучасніше 
озброєння, а Марко Мельник має свою думку: “У цій війні переможе не 
зброя, а дух, культура і мова, -  каже він. -  Говори і стріляй українською”. І 
на думку спадає вислів драматурга Миколи Куліша: “Найкращий спільник 
той, у кого зброя по-вкраїнському говорить”.
Про те, що до арсеналу боротьби треба долучати українську мову і культуру, 
зрозуміли чимало воїнів. Це засвідчують долі російськомовних захисників 
нашої Вітчизни, які вже на фронті збагнули вагу мови і культури.
“До війни Микола Воронін був космополітом, -  розповідає Наталя Мостова.
-  Йому було байдуже, де жити. Навіть хотів оселитися в Росії. Мало того, 
захоплювався Путіним, вважав його лідером, який-зможе об’єднати слов’ян у 
єдину державу. Але коли побачив, кого він прислав на Донбас і що вони там 
коять...” Раптом Микола “збагнув, що в Путіна і російської педерації не було 
б жодного шансу зробити те, що вони скоїли в Криму і на Донбасі, якби там 
цінували Україну, нашу мову і культуру. Жодного шансу! Розумієте?! Ніхто 
б не загинув із тих, хто пішов до небесної бригади. Не гинули б діти, не 
руйнувалися б міста і долі. Працював би Донецький аеропорт. Русня не 
захопила б і метра нашої землі -  якби нас захищали наша мова і культура”. 
Інша історія підтверджує цей висновок. “Хлопці, з якими мій чоловік воював,
-  розповідала Світлана, дружина Геннадія Дощенка-“Доща”, -  казали, що 
завдяки йому вони теж почали читати Ліну Костенко”. Справді, якби 
мільйони мешканців Донбасу і Криму захоплювалися поезією Ліни Костенко, 
ми б не втратили рідні території.
Перед читачем нашого видання промайнуть незабутні образи 
сімнадцятилітнього партизана Жеки (Максима Громова), капітана Сергія 
Шкарівського, кулеметника Ігоря Брановицького-“Натрія”, командира 
батареї протитанкових ракетних комплексів “Штурм-С” 44-ї артбригади 
Олексія Семиженка, військових лікарів Ірени Ломаківської, Тараса Лісевича- 
“Дока”, Олександра Данилюка-“Смайла”, волонтера Леоніда Мухи 
(кулеметника дивізії “Галичина”) та юної козачки Свдокії Кулинич, іменем 
якої назвали танк.
Капітан Сергій Шкарівський геніально розкрив формулу безстрашшя. “Щоб 
позбутися страху, -  сказав він, -  треба думати не про себе, а про інших”. 
Співавтори згадали добрим словом свободівців, які полягли за волю України, 
Євгена Лоскота та нащадків повстанців доби УНР -  Віктора Голого й Антона 
Цедіка. Антон Цедік-“Еней” уважав книгу теж зброєю і в останній похід у 
серпні 2014-го узяв мого “Отамана Зеленого”. Антон загинув 29 серпня 2014 
р. під Іловайськом. Вічна слава отаманові Зеленому та його духовним 
нащадкам!
Перед очима читача проходять лицарі 3-го полку спецпризначення Євген 
Подолянчук (вихованець Пласту із Черкас) і Вадим Довгорук. Попри втрату 
ніг і руки, Вадим вижив. Вступив до університету. Навчається на психолога. 
А щоб не впасти в депресію, він, кавалер ордена “Народний герой України”, 
вчиться набивати м’яч.
Вшановано теплим словом командира зенітно-ракетного взводу 4-ї бригади 
Нацгвардії України Олександра Марківа-“Чумака”, воїна 10-ї гірсько
стрілецької бригади Антона Моспана-“Тигра”, чорного запорожця 12-і ОМБр



Павла Висоцького, а також легендарних снайперів -  Василя Романенка- 
“Діда” (68-річного козака із Чорної бригади!), Богдана Здебського та Едуарда 
Пінчука, на бойовому рахунку якого 104 підтверджених убитих вороги. 
Богдан та Едуард здобували славу в лавах 79-ї аеромобільної бригади. 
Олександр Марків захоплювався історією доби УНР, був реконструктором. 
Не раз брав участь у зйомках фільмів про Визвольну боротьбу, у 
реконструкціях подій доби УНР, презентаціях книжок про Визвольну 
боротьбу, зокрема й Історичного клубу “Холодний Яр”. Коли з родиною 
приїжджав у Трипілля до пам’ятника отаманові Зеленому, говорив, що з 
тими людьми, .які приходять на нашу землю як окупанти, “треба чинити так, 
як чинив отаман Зелений”.
“Ви чуєте ці кулі? Це народ промовляє”, -  писав великий Юрій Липа. Отже, 
книжка ця про український народ, який гідно промовляє до російського 
загарбника.
Наприкінці цієї короткої передмови закликаю учасників реконкісти писати 
про свою війну з агресором. Якби кожний офіцер чи козак написав хоча б 
епізод до історії своєї частини -  якою багатою стала б наша історична 
пам’ять, скільки з ’явилося б вояцьких аргументів на право українського 
народу жити у своїй національній державі!
“...Ти встань і прочитай, -  писав Юрій Липа, -  Одне святе є в світі -  кров 
людей хоробрих, Одні живуть могили -  вірних Батьківщині”.
Саме про таких людей , наших героїв і є ця збірка.

Навіть після смерті своєї вони залишаються нашими вчителями та 
оборонцями. “Ніхто нам нашої землі не подарує, -  говорили вони своїми 
вчинками і тихо додавали: -  Народ існує тільки під час війни”.

Друзі, у трагічній історії нашого народу достатньо підстав для агресивного 
оптимізму. “Якщо воювати, -  нагадую слова комбата Гуменюка, -  то все своє 
забирати. Дайте мені очолити військо, і я доведу його до Москви!”

Слава козакам і козачкам України, яка бореться!

2.4. План заходів з реалізації проекту
*

Етапи реалізації
Опис заходів 

для здійснення етапу Строк реалізації етапу

Відповідальний 
виконавець 

(прізвище, ім’я та 
посада)

1 2 3 4

Підготовка матеріалів 
збірки 

«ДОНБАС. Радість і 
біль 2014-2020»

Додрукарська підготовка 
збірки та організаційні 

заходи для проведення ряду 
просвітницьких заходів в 10 

районах м.Києва 
(бібліотеки, ЗОСШ, 

ветеранські організації)

. 02.2022-03.2022

Мельник М.Ю. член 
правління організації 

Губська В.П -  
голова ГО

Друк накладу збірки 
«ДОНБАС. 

Радість і біль 2014-2020»

Друкарська накладу збірки 
та організаційні заходи для 

проведення ряду
04.2022-06.2022

Мельник М.Ю. член 
правління організації
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просвітницьких заходів 
)

Губська В.П -  
голова ГО

Проведення 10 заходів та 
поширення збірки 

«ДОНБАС. 
Радість і біль 2014-2020»

Презентаційні просвітницькі 
заходи у різних освітніх, 

громадських, культурних в 
10 районах м.Києва 
(бібліотеки, ЗОСШ, 

ветеранські 
організації)безкоштовна 

передача примірників 
( бібліотеки, ЗОШ, 

ветеранським організація, 
тощо) до 

Дня захисників і 
захисниць 14.10.2022 

року

10.2022

Мельник М.Ю. член 
правління організації

Губська В.П -  
голова ГО

Інформування 
громадськості щодо 
проведення проекту

Інформування про 
проведені заходи, 

опубліковані прес-релізи та 
фотозвіти, логістика та 

передані у фонди освітніх та 
культурних установ 

ветеранським організація, 
тощо)

10.2022

Мельник М.Ю. член 
правління організації

Губська В.П -  
голова ГО

Підведення підсумків 
виконання проекту, 

фінансування звітування

Підготовка фінансової 
звітності по проекту

Листопад-грудень2022
Губська В.П -  

голова ГО

2.5.Участь громадського об’єднання в реалізації проекту (людські, 
фінансові ресурси тощо).

Маємо 10 членів нашої організації,, які мають відповідний досвід 
проведення міжнародних проектів. Серед членів організаціє є учасники АТО, 
члени родин загиблих, інваліди АТО/ООС.
В нашій ГО «Жінок ветеранів, інвалідів, учасників АТО «БЕРЕГИНЯ» є 
наявна частина оргкоманди, готова працювати на волонтерських засадах, під 
час організації семінарів тренінгів є : фотограф, піар-менеджер, відео- 
оператор, координатор по роботі з партнерами, дизайнер, модератор,. 
Наявність офісного обладнання: 1 компьютер, 1 принтер, робочі телефони. 
Власними силами громадської організації буде здійснюватиметься підготовка 
інформаційних матеріалів та популяризації проекту «ЖІНОЧЕ ЩАСТЯ БЕЗ 
ВІКУ», поширення інформації серед цільової аудиторії проекту. Завдяки 
власним напрацюванням та партнерським зв'язкам є можливість висвітлення 
подій на міському рівні в ЗМІ, сторінках ФБ І ТЕЛЕГРАМ.
Партнерські громадські організації, що братимуть участь у реалізації проекту 
БО «Чисте небо», ГС «Ветеранський простір» ГО Голосіївська родина, 
«Родини ветеранів АТО», жіночі громадські організації, організації 
ветеранів, інвалідів, учасників АТО/ООС, волонтери та інші громадські 
партнерські організації м.Києва.

8



В рамках проекту також будуть залучені відомі фахівці, активні громадські 
організації м.Києва та запрошені фахівці підпорядкованих підрозділів 
КМДА
Департамент праці та соціального захисту населення Київської міської 
державної адміністрації)
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної 
адміністрації)
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)
Районні бібліотеки як локації для проведення зустрічей з учасниками 

АТО/ООС)
КН «Центр допомогу учасникам АТО/ОСС КМДА

Жіночі громадські організації, організації ветеранів, інвалідів, учасників 
АТО, волонтери та інші громадські партнерські організації всіх районів 
ім.Києва.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА КЕРІВНИКА ПРОЕКТУ 
Мельник Марк Юрійович

Член відокремленого підрозділу громадської спілки «ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР» 
Заступник Голови (Президента) ГО «Історичний клуб «Холодний Яр» з питань видавничої 
діяльності
Освіта Вища. Спеціальність «Економіст-менеджер». ІП «Стратегія», закінчений у 2012 р. 

Досвід роботи
Військовий, водій машини «швидкої допомоги» (ОЗСП Національної гвардії «Азов») 
Засновник, головний редактор і дизайнер верстки газети ОЗСП «Азов»
Командир взводу військових журналістів у складі ідеологічної служби полку «Азов» у 
2015 році.
Видавець, власник інтернет-книгарні markobook.com (приватний підприємець) з 2016 р. 
Начальник видавничого відділу Цивільного Корпусу «Азов» (2016-2017 pp.)
Засновник і керівник видавництва військових-добровольців та волонтерів «Орієнтир» 
( 2 0 1 6 - 2 0 1 8  p p . )

Власник і керівник видавничого сервісу Book Express (bookexpress.com.ua) (з 2017 р.) 
Заступник Голови (Президента) ГО «Історичний клуб «Холодний Яр» з видавничої 
діяльності (з 2018 p.).

Громанська діяльність
Чотовий Самооборони Майдану (15 сотня) під час революційних подій 
2013/14 р .

Засновник і керівник міської організації (сотник) самооборони ГФ «Жовта сотня»
Голова Студентської ради інституту (обраний двічі)
Заступник голови Молодіжної ради при Виконкомі міської ради 
Додаткові відомості
Автор книги воєнних мемуарів «Жадання фронту», співавтор книг «Широкинська 
операція» та «День провокатора»
Режисер документальних фільмів про війну на Сході України «Маріуполь. Звільнення» 
(2015) та «Війна заради миру. Мир ціною війни» (2015).
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2.6. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні 
кількісні та якісні результативні показники)

Презентаційні просвітницькі заходи до Дня захисників та захисниць -  
14 жовтня 2022 року у середньо-освітиих закладах м.Києва, культурних 
установах, бібліотеках, ветеранських просторах і громадських об’єднаннях 
у кількості орієнтовно 10 заходів, безкоштовна передача 1000 примірників 
збірки «ДОНБАС. Радість і біль 2014-2020» в ці установи будуть слугувати 
досвідом і прикладом для нового поколінні українців в їх патріотичному 
вихованні та  ̂захисту національних інтересів України, охопить аудиторію 
близько 2000 осіб. Додаткова буде залучена аудиторія чисельністю від 1000 
до 5000 читачів та відвідувачів наших онлайн та офлайн-заходів.

Після проведення цих заходів цільова аудиторія проекту матиме цілісне 
уявлення та стійкий ідеологічний конструкт, який дозволить усвідомити 
масштаби, причини, наслідки російсько-української війни, яка триває 
дотепер на сході.

2.7.Можливість поширення досвіду реалізації проекту

Успішній досвід реалізації проекту може бути нами поширений на інші 
10 районів м.Києва та інші міста України. Наші залучені фахівці, 
представники ГО готові ділитись досвідом виконання успішних проектів, які 
розрахований не лише на жіночу цільову групу але й чоловіків. Завдяки 
власним напрацюванням та партнерським зв'язкам є можливість висвітлення 
подій на районному міському рівні в ЗМІ, сторінках ФБ І ТЕЛЕГРАМ.

Інноваційність нашого проекту
Розробка видання передбачає вміщення QR-кодів з динамічними 
посиланнями на наш власний сервер, який ми наповнюємо обновлюваним 
контентом.
Таким чином, вже надрукована книга буде зможе постійно оновлюватись та 
отримувати нові фото- , відео- та інші матеріали для створення 
комунікаційного каналу між авторами видання та її читачами.
Тобто видання продовжуватиме жити далі і наповнюватись новим змістом а 
читачі зможуть отримувати нову інформацію.
Обгрунтування послуг і товарів.
Кількості послуг та товарів та витрат на виконання проекту «ДОНБАС. Радість і біль 2014-2020» нашою 
ГО є обґрунтованою в тому числі й тих, що нами будуть залучені додаткові кошти будуть із інших джерел, 
як спонсорська і благодійна допомога від представників бізнесу та за рахунок власного внеску організації з 
урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного 
витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

Збірка «ДОНБАС. Радість і біль 2014-2020» це є унікальний формат.
Кожне інтерв’ю — це життя конкретного українця, який встав на захист рідної Держави, які боронять нас, 
українців і тепер перебуваючи на передовій.
Про видання збірки «ДОНБАС. Радість і біль 2014-2020
Наклад 1000 примірників, папір офсет, друк офсет, формат 60 х 84 х 1/16, обкладинка повноколірна, 
палітурка тверда.
Друк 1000 штук х 117.00 грн/шт. =117 000,00 грн.



З.Кошторис проекту

№
п/п

Назва статті витра т на реалізацію 
проекту

Кількіст
ь,

Одиниці

Ціна за 
одиницю, 

години 
грн..

Вартість,
гри.

1. Витрати на реалізацію програми 
(проекту, заходу)

1. Оплата послуг залучених спеціалістів 
(плата за договором про надання 

послуг), що передбачаються тільки для 
оплати послуг спеціалістів, які 

залучаються до підготовки, реалізації 
проекту або проведення заходу на 

підставі цивільно-правових договорів 
(не більше 20 % загального обсягу 

бюджетних коштів фінансової 
підтримки, які призначаються для 

реалізації програми (проекту, заходу))

-

1.1 Спеціаліст з до друкарської 
підготовка макетів збірки 

«ДОНБАС. Радість і біль 2014-2020»

1 200М400 
за годину

28000,00

1.2. Бухгалтер 1 200 \200 
за годину

40000,00

Всього: 68000,00
2. Оренда обладнання, оргтехніки (чи 

плата за користування ними) (перелік та 
технічні характеристики)

2.1 Оренда приміщення для проведення 
заходів 59 м2)

1 12x1000,00 12000,00

Всього:
12000,00

3. Послуги зв’язку та поштові витрати 
(перелік)

3.1. Мобільний зв’язок(безлім) 1 12 x250,00 3000,00
(власний внесок ГО)

Всього: 3000,00
(власний внесок ГО)

4. Оплата поліграфічних послуг збірки 
(перелік та технічні характеристики)

4.1. «ДОНБАС. Радість і біль 2014-2020» 
Наклад 1000 примірників, папір офсет, 

друк офсет, формат 60 х 84 х 1/16, 
обкладинка повноколірна

1000 117,000 117000,00

Всього: 117000,00
Оплата , канцтоварів і харчування 

учасникам проекту (які залучені до 
виконання програми (проекту, заходу)

5.1. Папір офісний о
Э 85,00 255,00

5.2. Картрідж Ітр 1азег]еІ 1020 1 1700,00 1700,00
Всього: 1955.00

Всього за статтею: 198 955,000
2 . Адміністративні витрати на 

організаційне та матеріально-технічне 
забезпечення громадського

1000
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об’єднання для виконання (реалізації) 
програм (проектів, заходів)*

1. Оренда нежитлових приміщень у разі 
відсутності власних приміщень 
громадського об’єднання або наданих їм 
безоплатно відповідно до статті 20 
Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”

1.1 Офіс (40 м2) 12 40 х25,00 12000,00 
(власний внесок ГО)

Всього: 12000,00
(власний внесок ГО

2. Оплата праці (матеріальне заохочення) 
для кожного з не більше трьох штатних 

працівників у розмірі не більше 
середньої заробітної плати по Україні за 

минулий рік
Керівник проекту 12 4170,00 50 040,00

(власний внесок ГО)
оІ. Нарахування на оплату праці 22% 22% 917,40x12 11000,00 

(власний внесок ГО)
■* Всього: 61040,00

(власний внесок ГО)

Всього за статтею
Сума коштів з міського бюджету 198 955,000

Власний внесок організації 76 040,00

Загальна сума: 274 955,00
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