
Заява 
про участь у міському конкурсі з визначення проєктів 

«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» 

Найменування інституту громадянського 
суспільства 

Київська організація 
Національної спілки 

письменників України  

Назва проєкту Видання книги «Чорнобиль — 
очима жінок». Інтерв’ю з 
атомною катастрофою.  

Пріоритет, завдання, визначене 

Організатором конкурсу на розв’язання 
якого спрямовано проєкт (словами, 
зазначити лише один напрямок) 

Ця книга може бути 

інформаційним джерелом, про 
вселенську атомну  катастрофу 
ХХ ст. та попередженням Світу 

про небезпеку, що  несе в собі 
атом, який вийшов із під 
контролю, не тільки для 

нинішнього покоління, а й для 
нащадків.  

 

Загальна сума кошторису на здійснення 
витрат проєкту 

225 000 гривен   

Очікуване фінансування від Департаменту 
суспільних комунікацій 

160 000 гривен (1000 
примірників) 

Строк виконання проєкту До 26 квітня 2020 року — Дня 
пам’яті про трагедію на 

Чорнобильській АЕС   

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

організації, місце знаходження організації, 
телефон, факс, e-mail 

 Київська організація 

Національної спілки 
письменників України.  
Керівник — Мороз Марія 
Миколаївна. 
м/т 097 3183840 01024 
Київ. Вул. Банкова, 2.  

Прізвище, ім’я, по батькові та посада 
керівника проєкту, поштова адреса, 
телефон, e-mail 

Житня Людмила — письменниця. 
Лауреат мистецько-
літературної премії Олександра 
Білаша. 

Київ. Бульвар Перова, 24-а,  
кв. 5, м/т 067 421 88 48  
e-mail: stella.grand@i.ua   



  

Форма 

опису проєкту 

Проект ____________________________________________________ 

Видання книги «Чорнобиль — очима жінок». Інтерв’ю з атомною 
катастрофою.______________________________________________     
                                          (назва проєкту) 

Найменування інституту громадянського суспільства ____________ 

Київська організація Національної спілки письменників України 
______________________________________________________ 

Напрямок, за яким буде виконано проєкт  

Сприяння в реалізації заходів спрямованих на поліпшення 
спортивного-культурного та просвітницького розвитку жителів 
міста.________________________________________________________ 

Актуальність проєкту  

Під серцем України — золотоверхою столицею Києва сталася 
вселенська атомна катастрофа, що потрясла світ. За 100 км від 
столиці України існує Зона відчуження та місто–привид 
Прип’ять, як свідок того, що людина безсильна перед атомом, 
що вийшов із  під контролю. 

Тема Чорнобильської  катастрофи буде актуальна доти, доки 
буде існувати пам’ять про неї. В книзі 135 спогадів живих свідків 
трагедії. Підуть з життя люди, а їх спогади залишаться для 
майбутніх поколінь, як 
попередження!..____________________________________________ 

Мета проєкту________________________________________________ 

Донести до сучасників, зокрема, молоді, пам’ять про трагедію 
віку. Адже вони є господарями Землі! Вони планетяни! Планета — 
їх дім. І від них залежить, який лад буде в цьому домі!  

Потрібно не тільки читати літературу про Чорнобиль, а й 
побувати там в Зоні відчуження, щоб побачити результат дії 
«мирного атому», що вийшов із під контролю… 



Читати, бачити, щоб  такого не  допустити в майбутньому! 
___________________________________________________________ 

Завдання проєкту  

Чорнобильська трагедія сталася на нашій рідній українській 
землі. І кому, як не нам, потрібно знати все, про це вселенське 
лихо. Зоною відчуження цікавиться ввесь світ. Все більше і 
більше іноземців цікавляться екстремальною (як не дивно 
звучить) туристичною зоною. А наша молодь не так багато про 
неї знає. Хотілося б, щоб про Чорнобиль не тільки знала молодь, 
яка зацікавлена в пізнанні проблем світу, а й в школах давали 
дітям цю інформацію. Чим більше про це лихо знають, тим 
більше людей думатимуть, як такі катастрофи попередить! 
Сьогодні діти, — а завтра народ! Ми народ України, і це лихо 
сталося на нашій землі! Тож нам мудрувати, як діяти далі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма  

кошторису витрат на виконання проєкту 

1. Кошторис витрат на виконання проєкту згідно з Таблицею: 

№ Стат
тя 

витра
т 

Розрахунок 
витрат 

Сума 
коштів, 

очікувана від 
Департамен

ту 
суспільних 

комунікацій, 
грн 

Сума 
коштів з 

інших 
джерел, 

грн 

Власний 
внесок 

організац
ії, грн 

Загальна 
сума 

коштів на 
виконання 
проєкту, 

грн 

1 2 3 4 5   6 7 

    Друк книги 
в 

поліграфіч
ній фірмі 

ГРЕТА 
(кошторис 
розрахунку 
додається 
на 160 000 

гривен) 

160 000  
гривен 

Іншого 
фінансуван
ня не було. 

Особисті 
кошти 
автора 
книги – 
50 000 
гривен 

( внесені) 

 225 000 
гривен 
(враховуючи  
проведення 
презентації 
книги) 

  

  

  

  ВСЬОГ
О: 

160000 
гривен 

Кошти від 
департамен

ту підуть на 
друк книги 

(1000 
примірників) 

 

  50000 
гривен 

15000  
презентація  

книги 
(телебачен
ня, преса, 

радіо) 

  РАЗОМ: 

 

        225 000 
гривен 

 

 

 



План виконання проекту згідно з Таблицею: 

Етапи виконання Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк 
виконання 

етапу 

 1 етап - Робота над 
книгою: інтерв’ю з 
жінками 
евакуйованими та 
ліквідаторами, 
робота з 
документацією(фото, 
архівні дані, друк, 
сканування, ксерокс, 
корекція та 
літературна редакція 
книги) 

 2 етап - Верстка 

3 етап-виготовлення 
макетів. 

4 етап – Видання книги 

 

 

          I етап 

-Робота з документацією 

 проводилася автором книги 

за персональні кошти: 

-Друк, сканування, ксерокс, 

монтаж, друк фотографій. 

-Корекція та редагування 

книги. 

- Поїздки  в Зону відчуження 

           2 етап 

- Верстка проводилася в 

видавництві «Стелла- 

Гранд», за кошти автора 

книги. 

         3 етап 

- Виготовлення пробних 

макетів(4 екземпляри)  

здійснювалося у  

поліграфічній фірмі 

«ГРЕТА» 

          4 етап 

- Видання книги в 

поліграфічный фірмі 

«ГРЕТА» 

 

   1 етап 

Грудень2016- 

грудень 2019р.р. 

 2-етап 

Проводився 

паралельно 

текстовій 

роботі над 

книгою 

Травень 2019- 

грудень 2019 

  3 етап 

Виготовлення 

пробних макетів 

грудень 2019- 

січень 2020 

   4 етап 

Видання книги- 

бажаний 

термін- квітень 

2020 рік(26 

квітня) 

Очікувані результати виконання проєкту 

Ідейно-патріотичне виховання молоді, думки якої спрямовані в 
майбутнє без атомних війн і катастроф, спричинених «мирним» 
атомом. 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проєкт 

Проект спрямований на широку аудиторію небайдужих читачів: 
школярів та студентів, педагогів, науковців, лікарів, митців, 
політиків, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, 
евакуйованих із зони відчуження, всіх тих, хто вболіває за 
майбутнє планети Земля! Не тільки українців, на території яких 



Чорнобиль лежить болючою раною, а всіх небайдужих землян, що 
вболівають за мир і благополуччя на планеті Земля. Така книга 
повинна бути переведена на інші мови світу! 

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання 
проєкту (зазначаються назви засобів масової інформації, строки та 
методи інформування 
громадськості)__________________________________________________ 

Організації, які планується залучити до співучасті у виконанні проєкту 
(назва організації, адреса, телефон, спосіб співучасті, які заходи в 
рамках проєкту виконує, які ресурси 
надає)_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
________________________________________ 

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для виконання 
проєкту________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

  

Керівник інституту громадянського суспільства  ___________________   

_______________________________________________________________  

                              (прізвище, ім’я, по батькові)            

 

М.П.                                                                       ______________ 
___________ 2020 року                                                  (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 


