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1.

мшшроскт

1. Анотащя мшшроекту (не бгльше 2 сторшок; на окремих аркушах).
Д1джитал1защя музейноТ справи

"Сьогодш, ми з однокласниками провели щкавий день. Коли нам сказали, що ми йдемо
до нашого музею, то ми зрадтли лише тому, що шшли туди на останньому урощ, краще
погуляти, ашж сидки за партою. Жшка в музеТ, нам запропонувала розд1лити я на 2
групп, ми так 1 зробили. Вже нав1ть на шюр! в!дчули пю нудну екскурс1ю, яка на нас
чекала. По'Нм нас запитали чи хочемо ми пройти квест за допомогою смартфошв, не
довго думаючи, ми погодилися. Одну трупу повели кудись, а ми залишились у першому
примшденнг Просканувавши перший к'юар код, нам вщкрилося завдання пройти в зал
№1 та знайти синю картину, жовту та червону та з Тх назв скласти слово-ключ який
треба ввести для шшого завдання. Коли зайшли до залу на нас чекала иеспод1вана, бо
картин в Н1й нс було. Коли ми згпяковши, на стпп ув1мкиувся проектор 1 з нами
заговорив голос чоловжа який представився “розумним музеем”. Вш показав нам фшьм
про художниюв нашого М1ста, лише пот1м запросив до галере'!, розшифрувавши
перейшли до шшого залу, а закодоване слово було "фортеця" саме до не! ми 1
спрямували. Коли зайшли до зали ув1мкнулося св1тло, заграла приемна музика та, голос
музею почав розповщати за юторно М1ста. Пот^м були пшп завдання. Ми бшали сам!,
без дорослих, нам музей сам казав, що робити, розпов!дав юторп та показував фшьми,
пот1м пояснив, що все регулюе вш, розумний музей. Так зал за залом 1 година пролетша
дуже скоро, нам хотыося ще пригод та квесНв! Скыьки нового ми дззналися про наше
М1сто! Нам повщомили, що через швроку квести будуть шшими, ми вже домовилися з
класним кер!вником, що прийдемо сюди навесш!" - саме така реакщя Д1тей може бути
июля екскурсп сучасним та д1джитал1зованим простором Первомайського краезнавчого
музею.
Зазвичай ми бачимо лише одну сторону роботи музею це проведения екскурсш та
зовс1м не бачимо шшу, це науково дослщницька робота, збереження, накопичення
фондгв, та робота над створениям нових експозицш. Вш ш пронеси потребують
матер1альн1 ресурси, час та людей, як! ним займаються. 3 розвитком технологш ми вже
давно вщстали вш тенденцш та зупинилися десь у 90 роках. Для того щоб дати мгсту
сучасний музей потр1бно починати з Д1джитал1защТ - перехщ роботи в цифровий
формат та за допомогою цифрових технологш. Тому наш проект максимально
забезпсчить музей сучасними цифровими технолопями, за допомогою яких будуть
створюватися нов! виставки, нов1 формата для екскурсш, нов! можливост! обробки та
збереження фонд1В.
Щльова трупа та бенефщ1ари мшшроекту:
Мешканщ м!ста 30 тис ОС16, серед них 3000 тис. Д1ти шкшьного В1ку, мешканщ
району 15 тис. ос1б., потенцшю туриста.
Заходов мшшроекту;
1) Проведения тендерних процедур на закушвлю техшки та обладнання;
2) Укладам ня договор 1 в
3) Придбання техшки та обладнання:
4) Монтажш та налагоджувальнл роботи;
5) Перех1д на новий р1вень роботи закладу (перюд адаптацй);
6) Створення ново! виставки з д1джитал1зованними екскурс1ями;
7) Створення штерактивних екскурсш-квеспв, за допомогою цифрового
обладнання.
очпсуваш результата мшшроекту;
1) Музей отримав р1зномаштну технику та обладнання: 3 комп’ютери для вс!х
сшвробптшкгв, один з яких оснащений великою кпгькютю пам’я'п для збершання

велико! 1<1лькост1 оцифрованих файл1в фонду музею. Фотообладнання та
скануюч! пристро! для обробки фашпв та створення електронно! бази фонду
Первомайського музею. Найсучасшшу технику отримас виставковий процес за
допомогою яко!
створить аудюв1зуалып виставки: проектор, теле, аущо
апаратуру, лазерне шоу, прожектора для створення ефективних цифрових
екскурсш та заходтв, як! будуть керуватися системою “розумний Д1м”. Музей сам,
з
М1шмальним
втручанням
людини
зможе
проводите технолопчш
екскурсн-квести, для дггей та розумш екскурсп для дорослих, не просто космос
для таких маленьких заклаш'в у провшшйних кистах. А сучасна техника з
широкоформатного друку допоможе нам змпповати виставки досить часто,
готувати писав! заходи, та рекламувати !х роздруковуючи афиш.
2) За допомогою нового обладнання музей створюе дщжитальш продукта, що
шдвищуе як1сть роботи закладу.
3) Шдвищилася якють заходов збшьшуе кшькють в1дв1дувач1в, почали з’явилися
туриста.
4) Змшено формат роботи музею на цифровым, створено сайт, ефектившше
ведеться науково-дослщницька Д1яльшсть.
Загальна вартють проекту складае 299,95 тис.грн., в т.н.:
- обласний бюджет - 149,98 тис.грн.;
- мюцевий бюджет - 134,98 тис.грн.;
- кошти громадсько! оргашзацп «МОУШН+» - 14,99 тис.грн..

2. Детальный опис мпппроекту.
Планом економ1чного розвитку мюта передбачено ЕуспГ (подювий) - туризм.
Музей та його справа с одшею з ключових ролей у цьому процес!. Сьогодш пращвники
культури активно розвиваються, с учасниками багатьох програм, так, наприклад, влггку
2019 року стали переможцем проекту «Азимут культурного розвитку», в рамках
программ “Навчаиня. Обмши. Резиденцп. Дебюта'’ фантового конкурсу Украшського
культурного фонду та за тдтримки Харювсько! обласно! ради. П1д час треншпв було
повнютю переосмислено роботу закладу. Музей - це важливий мехашзм, який веде
повсякденну роботу з пошуку юторичних факт1в, вшстежуе життя мюта сьогодш,
зберФае його та демонсгруе людям. На жаль, ця робота велася не завжди. 1 сьогодш е
ц!л! пробши в юторп нашого мюта та краю. Наренгп, ней процес запушено, 1 ютор!я
стала важливою. Ведеться досл1’дницька робота, 1 кожного року музей готус нов1
експозицп, як1 е новыми для сприйняття, щкавг громад! та майбутшм туристам.
Процес розвитку туризму починаеться з дослщження ютори, перед нами сто!ть
величезна М1С1Я, залучити експер'йв та досл!дити наше мюто, а допоможе нам у цьому
дшжиталлзащя - оцифрування та використання цифрових технолопй в музейшй справь
Сьогодш важко уявити роботу з зошитом та кульковою ручкою, але Первомайський
музей приблизно так 1 працюе.

2.1. Опис проблемы, на розв’язання яко! спрямовапо мпппроект (не бшьше 2 сторшок).
Первомайський красзнавчий музей один 1'з заклад1в культури, який с економ1чно
затратним для мюта. Його фшансування с значним, а економ1чного ефекту В1Д закладу
замало. Тому музей вимушепий шукати нов! шляхи розвитку закладу, щоб залишитися в
мють Музейн! фонды нал1чують бшьше шж 16 тысяч предметов, 1 ця цифра поступово
зростае, М1сцев1 мешканий постшно передають в музей нов1 експонати. 31 зб1 лишениям
предмепв, виникас необхщнють створювати нов1 виставки та доповнювати юнуючт 3
розвитком цифрових технолопй прийшло багато можливостей для д1яльност1 закладу,
але музей в цьому питанш зупинився десь у 90 роках. Не задовольняють потреби

сьогодення юнуючий формат екскурсш, вш давно застар1в. Основна аудитор!я музею
Д1ти шкыьного вшу, нараз1 юнуе нагальна необхщшсть залучити дорослу аудитор1ю, як
мюцевих мешканшв так 1 турист1в. Кожей р1к музей та його вшзш заходи вщвщуе
близько 17 тис. ос1б. Для отримання економ!чного ефекту необхщно збыьшити
в1дв1дування саме музею. Музей постшно шукае кошти на виготовлення нових
експозицш, шукае нов1 штерактивш методи проведения екскурсш, перетворюючи
юторичну екскурс1ю на театрал!зован1 дшства-квести. Але всього цього замало, бо
економжа диктуе сво'Г правила. Музей повинен заробляти кошти на св1й розвиток.
11,я ситуашя з'явилася нешодавно, реформування освети. медицины чесе хвилто
скорочень та оптим1зацш. Тому музей почав замислюватися над своТм розвитком, та
м1сцем у громад!. В м1сп почали працювати з темою туризму, ми зрозум1ли що в нас е
шанс 1 нам потр1бно бшьше заробляти та поповнювати музей шкавими наративами,
фактами, 1стор1ями. Перетворити заклад музею у шось найкрупше в мюп, куди треба
сходили кожному, 1 не один раз. Адже розвиваючи туризм ми повинш запропоиувати
свш уникальный продукт в першу черту для мешканшв, яю навггь 1 нс знають про
юнування музею в мютт
В 2017 рощ М1сто запровадило проект "бюджет учасп" через який ми отримали
можливюгь створити експозицпо украТнсько! укршленоТ лпш з макетом Олекснвсько!’
фортещ. Сьогодн! в музе! пращоють молод! люди, яю вправно користуються цифровыми
технолопями, саме вони розробили проект макету та стендов, а пот1м його 1 зробили
своТми руками застосовуючи сучасш технологи, тобто, наш! фах1вщ, мають професшш
навички для розвитку музею, але надежна матер1ально-техшчна база вщсутня.
Первомайський краезнавчий музей готовий та прагне стати музеем майбутнього.
Вжс йде пронес передач! юторичноТ буд1вл1 на баланс В1дд1лу культури, в яку вже
плануе перебратися через юлька роюв музей, та на баз! якого створити "музей
майбутнього".
Сьогодш йде процес передач) юторично!’ буд1вл! на баланс вщдшу культури, в яку вже
плануе перебратися через кыька рок1в музей, та на баз! якого створити "музей
майбутнього".
Ми прагнемо створити свш "блакитний океан", 1 вийти на новий р1вень, поза
конкуренщТ, та типовосм пострадянських музеТв провшцшних мютечок та сш. За такою
формулою:
1) Скасувати традицшш екскурсп, кожна скскуршя - то под1я;
2) Зменшити кшыасть - людей у труп! до 10 ос1б;
3) Пщвищити ефектившсть робота закладу через д!джитал1зац1ю ус1х процешв
Д1яльност1 музею:
пошуково-науково-дослщницька д1яльнють;
збереження, обробка фонд1в;
створення експозишй, висв1тлення юторп, екскурсп, заходи.
4) Створити нов! Д1джитал1зоваш екскурсп-квести за допомогою цифровых технолопй у
нових експозищях, з можливютю шдивщуального вщвщування без обов’язково'Г
присутносп екскурсовода.
Основна робота музею: науково-дослщна, культурно-освггня д1ялыпсть, виставкова
робота, збершання та популяризашя фонд1в може вийти на новий р1вснь. Що дастъ
неймов1рн1 можливост! для розвитку. Перехщ музею на електронш бази фонд1в, значно
шдвищить науково дослщницьку Д1яльн!сть, бо матер1али завжди будуть шд рукою, це
дасть можливють ефектившше використовувати робочий час. А В1дпов1дно створеш
документы, факты, артефакты, швидко переходитимуть у в1зуал1защю та створення
нових выставок, онлайн екскурсш, популяризашю юторй та закладу. Музей може стати
усшшним об'ектом, але для цього потр1бне бачення та бажання, що в нас е. Наш проект
"Д1джитал1зац1я музейноТ справы" передбачае занурення роботы музею в св1т
технолопй, на вс1х етапах роботы.

Якщо ми нс почнемо розвивати музей, то громада почне на ньому скономити,
питания часу. Спочатку зменшиться кшыбсть сшвробпниюв, пот1м економити на
енергоресурсах. Пот^м громада може вир1шити зовс1М не фшансувати музей.
Сьогодш основна цшьова аудитория це д!ти цшльного вшу, доросл! та люди
похилого вису. К1льк1сть населения, що отримае прям! вигоди вщ усшшно'Г реал1зацп
мшшроскту Д1ти - 3000 тис., доросл1 - 1000 тис., це 11% населения. Музей працюс для
громади М1ста та району а це 45 тисяч людей, у яких с можливють В1дв1дувати наш
заклад. Територ1я, охоплена проектом мюто Первомайський та район, Олекспвська ОТГ,
область Харювсъка, бо музей стане яскравим прикладом розвитку для шших громад.
Музей це стратепчний об’скт в розвитку нашого мюта через туризм. Проект вщповщае
щлям “Программ м!сцевого економ!чного розвитку мюта Первомайського до 2021
року” затвердженого р1шенням 58 сесп 7 скликания вщ 25 кв1тня 2018 року №
1216-58/7, розвиток туризму, розвиток музею, створення нових експозицш та нових
форм роботи у музе'Г, створення нових 1сторичних об’ек'пв. Як наслщок шдвищеиня
культурного р1вня населения, що дасть можливють шдвищити яюсть життя та
позбавити М1сто статусу “депресивного”.
Мшшроект належить до номшацш Конкурсу - “Розвиток туризму та культурна
спадщина”
2.2. Мета та завдання мшшроскту (нс больше 1 сторшки).

Мета: Шдвищити яктсть музейноТ справи Первомайського краезнавчого музею,
через застосування цифрових технологий у дослщницькш, зберпаючш та виставковш
Д1ялыюст1 закладу, для ефективного впровадження плану економ1чного розвитку М1ста
- туризм та сталють роботи музею.
Завдання: Провести дшжитал]зашю ус1Х процеейв Д1яльност1 музею: пошук,
зберюання нових юторичних факт1в, оцифрування юнуючих арх1В1в; створити сайт
музею, наповнювати його юторичним картуванням мюта онлайн, в1ртуальпими
юторичними иодорожами мютом, щкавими фактами про м1сто. Виготовлеш матер1али
застосувати при проведены виставокта заходов: показ ф1льм1в, проведения презентаций,
створювати та виготовляти нов1 експозицп на сучасному цифровому обладнанш
(роздруювка стенд1в, ламшащя, виготовлення мерчу).
2.3. Основы заходи проекту (не быыпе 2 сторшок).
Заходи:
1) Проведения тендерних процедур на закушвлю техшки та обладнання;
2) Укладання договор1в
3) Придбання техшки та обладнання;
4) Монтажи! та налагоджувалып роботи;
5) Переход на новий р1вень роботи закладу (перюд адаптаций
6) Створення ново! виставки з Д1джитал1зованними екскуршями.
7) Створення штерактивних скскурсш квес'пв, за допомогою обладнання.

2.4. План-граф1к реал1зацп заход1в мшшроскту.
План-графп< повинен бути представлений у наступит форм].
Тривалють
Вщповщальш особи
Заходи проекту (п.п. 2.3.)
завдання
э
Ч
1
Павлова О.А. 1.1. Проведения тендерних процедур на
М1сяць I
начальник В1дд1лу
закушвлю техшки та обладнання
культури та туризму

1.2. Укладання договор]в

Мосяць П-Ш

2.1. Придбання техиоки та обладнання

Мосяць IV

3.1. Монтажно та налагоджувально роботи

Мосяць V

4.1. Переход па новий ровень робота закладу
(пероод адаптацп)

М1сяць V

5.1. Створення ново!’ висгавки з
доджиталозованними екскурсоями.

Мюяць VI- VII

6.1. Створення онтерактивных екскурсш
квестов, за допомогою обладнання.

Павлова О.А. начальник воддолу
культуры та туризму
Павлова О.А. начальник воддолу
культуры та туризму
Федорченко Л.В. керовник проекту,
о олова правд шня
“Моушн+”
Задорожна ЕЮ. Директор
Первомайського
краезнавчого музею
Задорожна ЕЮ. Директор
Первомайського
краезнавчого музею
Задорожна ЕЮ. Директор
Первомайського
краезнавчого музею

2.5. Подальший розвиток (сталють) та креативность мп-ппроекту (не быьше 1 сторонки).
3 появою цифровых технологий, музей почне злачно ефектившше працювати,
з'являються ново можливост1 розвитку, та зароботку закладу. А саме головне з'являться
нов1 можливост1 демонстращТ юторп. особливо для туристичного розвитку моста.
Сьогодш прим1щення музею знаходиться в не випдному мюцо, в примощенно
колишнього дитячого садочку на одному з мокрорайонов, тому зараз про нього мало хто
знас, а бували ще менше. Розвиток закладу на тому мосщ ми точно не плануемо. Тому
йде процес передано ново! буд1вл1 под музей. Це осторична буд1вля в юторичной частино
моста, неподалок вод залозничного вокзалу. Будовля знаходиться боля майдану де раноше
стояв пам'ятник Ленону, та знаходиться будовля райдержадмшютращТ. 3 появою музею в
той частино моста, стане можливость розвитку цоеТ територп. Сьогодш це В1дцалений
занедбаний район, але вон дуже популярный через залозничний вокзал, щодня туди
йдуть о о дуть сотно людей.
Музей розпочав грандюзну роботу з висвотлення остороТ в публочних мосцях нашого
мюта, так ми вже розмальовували бетонну стону в осторичний мурал на бетонному
паркано на залозничному вокзалЕ Под час роботи над муралом люди що проходили повз
нас щкавилися, подходили, питали, ми зрозумоли, люди не те що осторооо моста не
знають, багато хто про наявшсть в мост1 музею о не чули. Поява музею в такому
людному хоча 1 вшдаленому раноно, спонукае тих людей, дойти та дознатися про осторою
нашого моста.
Саме вод вокзалу почало розвиватися наше мосто, неподалок е селище Сиваш, там жили
помощики Лихачови, яко створили маеток та розвивали нашу територпо водразу посля
локв1дацп УкраТнськоТ укршленоо лонн. В Олексй’вськой фортещ служив Дмитро
1ванович Лихачов. Так в нашому мосто з’явилася династоя Лихачових. Саме так
називаеться зал1знична станцоя, яку побудували за сприянням династп.
У 2019 рощ експерт-науковець з юторичноТ спадщини Одена Жукова, приоздила до нас
з ознайомчим возитом. Оглянувши наше мосто, Олена одразу выявила ландшафтный
парк 19 стол1ття Мавринський, на честь Мавры ЛихачовоЕ За и думкою паркможливо

В1дродити 1 це може стати неймов1рним туристичним об’ектом. Для цього потргбно
робити науковг дослгдження, залучати експертгв, архгтектор1в, дизайнергв, працювати з
громадою. Тому ми вже плануемо “музей майбутнього” в юторичнш частит мюта та
вщроджувати ту гсторичну сгтадщину, яка нам залишилася до сьогодгп, через нов1
виставки, ви'Гзнг екскурсп, велотури ио (вторичным мюцям та проведениям фестивалгв.
Д1йсно, в М1СТ1 В1дсутня шфраструктура, але розвиваючи гсторгю, створюючи нов1
маршрута, локацн ми поступово привертаемо увагу бгзнеса, мотивуемо людей бъльше
прогулюватись мгстом
та розвивати велогнфраструктуру. 3 часом мгсто стане
ггривабливим. ми гючнемо чскати турист>в 1 пропонувати Тм свш туристичний продуктгсторгю нашоТ територп.
Музей майбутнього - це сучасний цифровий простгр, який змшюе не титьки свою
функцгю на публгчний креативный простгр, де проходять гнтерактивш заходи, а й
змшюе мгсто, ггеретвор гогочи його на туристично-привабливий репой. Поява
мультимедийного та офгеного обладнання вплине на стадий розвиток музею.
Музей, плануе свш розвиток, у нов1й буд1влг, створити "музей майбутнього" на це
потр1бнг значш кошти. Сьогоднц не чекаючи новоТ будгвлц ми залучаемо технпсу та
обладнання, все це буде перенесено. А тим часом ми почнемо створювати квеста,
виставки, гнтерактивш екскурсп, переходите на роботу з цифровыми технологиями,
створювати базу. Сьогоднг буд1вля "музея майбутнього" зайнята, але и планують
запишите вже дуже скоро, готуються вег необхщн! документы. Кошти на ремонт та
перегзд, плануемо залучати вегма методами: Гранта, краудфандинг, бюджет участи
власш надходження вгд проведених екскурсш. Тому власне обладнання для
виготовлення експозицш нам, ой як знадобиться в музег майбутнього.
2.6. Оч1кувагн кшькгегп та якгегп результаты вгд реал1зацн проекту
Пгдвищусться ефективнгсть роботи закладу, шдвищився ргвень задоволеностг
вгдвшувачгв, бо викликас ефект "\Уо\у", здивування. Д1ти краше занурюються в гсторгю
шд час штерактивних екскурсш, з'явилася нов1 формата розваг та залученость
Музей отримав найсучасг-пшг технологи для розвитку музею: комп'готери вегм
прашвникам, обладнання для скануваиня, фотографування та обробки фондгв музею,
в1деосп.остереження в залах, систему "розумний дгм" за допомогою яког, створювати
аудювгзуальнг шоу пгд час екскурсш, св1тове, та звукове обладнання, телевгзгйне
обладнання. Технгку для виготовлення стешв, афгш, ламшаци для переносних выставок.
Кшькють вгдвгдуваш’в збшьшилася удвгчг, а це 30 тысяч на ргк, больше ггемае понятая
сезон чи ггесезон, люди идут постшно.
2. БЮДЖЕТ М1Н1ПРОСКТУ

1. Загальний бюджет мпппроекту (форма № 1).

№
з/п
I1

Найменування заходгв мгнгпроекту
(зггдно п.п. 2.3.)
2

Вартгсгь витрат, грн

Придбання технгки та обладнання

1

299950,00

РАЗОМ

299950,00

2. Кошторис витрат на виконання мйппроекту (форма № 2).

№
з/п

Найменування

1

■>

К1ЛЬК1СТЬ

(шт)/обсяг (м)
7

Цгна, грн

Сума, грн

4

5

1.

Комп'ютер в збор1

2

20396,00

40792.00

2.

Комгг'ютер у збор1 з пам'яттю 4 тб

1

25648,00

25648,00

1

2780,00

2780,00

1

11500,00

11500,00

1

11470,00

11470,00

1

6570,00

6570,00

7 (ТВС409К)

1

790,00

790,00

8 Вщеоштатив Ус1Ьоп УЮеотаге 538/Е

1

2050,00

2050,00

1

2970,00

2970,00

10 (11Т83-0640К0К11)

8

293,00

2344,00

11 Телевизор Котза! 24НХ1950Т2

5

2410,00

12050,00

12 (УЕ8А400х400)

5

340,00

1700,00

13 Проектор Ерзоп ЕВ-ЗУ05

1

1252,000

12520,00

14 100" 8ЫТ-3 (152*203,4:3)

1

2070,00

2070,00

15 Точка доступу ТР-Ыпк ЕАР225

3

1980,00

5940,00

1

1445,000

14450,00

1

8100,00

8100,00

18 (20258)

1

2630,00

2630,00

19 Акустичиа система 8\’еп НТ-200 В1аск

4

2409,00

9636,00

1

600,00

600,00

4

525,00

2100,00

8

112,00

896,00

1

160,00

160,00

5

87,00

435,00

Планшетник ПК Р1хиз К1<1е 3(3 Пиа1

3.

81т В1аск

Ноутбук Асег Азрие 3 АЗ 15-42

4.

(КХ.ИНКЕ11.00С)
Цифрова фотокамера К1коп 1Э3500 +
АЕ-Р 18-55 Коп-УК К1Т

5 (УВА550К002)

Спалах КНсоп 8реес11ш111 8В-500
б (Е8А04201)
Сумка для фото САЗЕ 1..ОСЛС В1аск

Накопичувач взовжшнш НПО 2.5"
П8В 4.ОТВ 8еа«а(е Васкир Р1из
9 РогСаЫе В1ие (8ТНР4000402)

Флсш-накопчувач Ю8В3.0 64СЗВ
СЮОПКАМ Т'дчзСег Кес!

Кронштейн ХУаИгч 8-228В

Экран мобыышй з триногою \Уа1 Пх

Принтер АЗ Ерзоп Ю 300 Фабрика
16 печати С11СО81402

МФУ А4 ч/б Сапоп 1-8ЕК8У8 МЕЗО 10

+ картриджи 2хСКО725

17 (5252В034АА)
Ламинатор 1апмМАКК ргепиег 330

Диско Шар Лампа Ьес! Сгуз(а1 Ма^с

20 Ва111л§Ы с Пультом

Прожектор св1тлод1одний Евросвет
21 50\У 6400К 2750Л.М Е8-50-504 ВА81С
Мережевий фшьтр Махх(ег 5 розеток.

22 Зт, Огеу (8РМ5-О-ЮО)
ГЕпвка для ламшування ЫтпМАК.К

23 (50601), А4, глянцевая, 75мк, 100 шт
Пагпр 2оот, с!азз С, белизна 150%

24 С1Е, 80§/т2. А4, 500л.

Фотопашр РппГРго глянцевий 230г/м2
25 А4 50л (РСЕ230050А4)

4

167,00

668,00

26 Кронштейн стелевий для проектора

1

390,00

390,00

1

38200,00

38200,00

28 80§ 50М

3

310,00

930,00

29 Витратш матер1али картридж!

5

3800,00

19000,00

30 Система "Розумний Д1м"

1

40577,00

40577,00

1

19984,00

19984,00

Плоттер Сапоп 1та§еРК06К.АР
27 ТМ-300
Витратн] матер^али патр Сапоп АО

Система вщеоспостереження на 8
31 камер

299950,00

РАЗОМ

3. 1НФОРМАЦ1Я ПРО ПАРТНЕРСЬК! ОРГАН13АЦП

№
з/п

Повна назва
оргашзацп-партнера

!

о

1.
2.
3.

Харювська обласна рада

Первомайська мюька рада

Громадська оргашзащя
“МОУШН+”
РАЗОМ:

Кер1вник
(посада, пр1звище,
1м'я, по-батьковт)
3
Голова обласно'Г ради
Чернов С.1.

М1ський голова
Бакшеев М.М.
Голова правлшня
Федорченко Л.В.

4
149980,00

Частка
внеску,
%
5
50%

134980,00

45%

14990,00

5%

299950,00

100%

Сума внеску,
грн

4. ДЕКЛАРАЦИЯ КОНКУРСАНТА

Дшсним заявляю, що вся шформащя, яка мютиться в данш заявщ, е достов1рною
I надаеться для розгляду Конкурсного комитету обласного конкурсу мшшроскттв
розвитку територ1альних громад «Разом в майбутнс» без передач! трепм особам.
Гарантую, у раз1 перемоги мшшроскту, внесения заявлено! частки коптив
(не менше 5% вщ загально! суми мшшроскту) з боку Конкурсанта в сум1 14990,00
(чотирнадцять тисяч дев’ятсот девяносто гривень, 00 коп.)
(цифрами та прописом)
КОНКУРСАНТ
Громадська орг
Кер1вник М1Н1П[

Федорченко Л.В,

(пр1звище та пищали)

(печатка юридр

«29» лютого 2020 року

(дата заповнення мни проекту)

ВЫПИСКА
з Единого державного реестру юридичних ос1б,
ф1зичних ос1б-тдприемщв та громадських формувань
ГРОМАДСЬКА ОРГАН13АЦ1Я "МОУШН+"

1дентиф1кац1йний код юридично! особи:

42622174
Мкщешаходження юридично'1 особи:

64102, ХАРК1ВСВКА ОБЛ., М1СТО ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, М1КРОРАЙОН 4,
БУДИНОК 19, КВАРТИРА 92
Дата та номер запису в Единому державному рееспцн юридичних оыб, фгзичних
оыб-шдприемщв та громадських формувань:

12.11.2018, 1 478 102 0000 001002
ПрЬвище, 1м ’я та по батьковг осгб, як1 маютъ право вчиняти юридичнг ди в1д гмет
юридично! особи без довгреноспй, у тому числг тдписувати договори, та наявнгстъ
обмеженъ щодо представництва в'к) 1мен1 юридично'1 особи або фгзично'1
особи-тдприемця:

ФЕДОРЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИР1ВНА (в1дпов1дно до статуту) кертвник

Презвище, 1м гя та по батьковг ос!б, якг мають право вчиняти юридичш ди в!д 1меш
юридичшн особи без довгреноспй, у тому числг тдписувати договори, та наявшстъ
обмежень щодо представництва в!д 1меш юридичноТ особи або фЬичноТ
особи-шдприемця:

ФЕДОРЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИР1ВНА (вгдповгдно до статуту)
Дата та номер запасу про взяття на об.йк, назва та гдентифгкацшш коди оргашв
статистики, Мшдоход1в, Пенсшного фонду Украгни, в яких юридична особа
перебувае на облгку:

13.11.2018, ГОЛОВНЕ УПРАВЛ1ННЯ РЕГЮНАЛВНО1 СТАТИСТИКИ,
21680000
12.11.2018, 202818308347, Л031ВСБКА ОБ’СДНАНА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКО.ВА 1НСПЕКЦ1Я ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДФС У ХАРК1ВСВК1Й
ОБЛАСТ1 (ПЕРВОМАЙСЬКЕ В1ДД1ЛЕННЯ), 39900355 (данг про взяття на
облгк як платника податкгв)
12.11.2018, 10000001368493, Л031ВСБКА ОБ'СДНАНА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА 1НСПЕКЦ1Я ГОЛОВНОГО УПРАВЛ1ННЯ ДФС У ХАРК1ВСБК1Й
ОБЛАСТ1 (ПЕРВОМАЙСЬКЕ В1ДД1ЛЕННЯ), 39900355 (данЬ про взяття на
облгк як платника единого внеску)

Не пгдлягас постанови! на облгк в ПЕНС1ЙНОМУ ФОНД1 УКРА1НИ у
зв'язку з прийняттям Закону УкраТни вЬд 04.07.2013 № 406-411
"Про внесения змгн до деяких законодавчих актгв УкраТни у
зв'язку з проведениям административно! реформи"
Даш про основний вид економгчшн д!ялъноспй:

94.99 Дгяльнгсть Фнших громадських органгзацгй, н. в. 1. у.
Даш про реестрацшний номер платника единого внеску:

10000001368493
Клас професшного ризику виробництва платника единого внеску за основном видом
його економгчшн дгялъноспи:
В1ДОМОСТ1 вгдеутнг

Дата та час видачг виписки:

13.11.2018 15:28:59
Внесено до реестру:

Сформовано документ:

ПРОТОКОЛ №1
установчих збор1в засновниюв громадськоТ оргашзацп
«МОУШН+»
«03» вересня 2018 року

м. Первомайський,
мпсрорайон 4, буд. 19, кв.92

Присутш учасники збор1в(засновники):

1. Федорченко Людмила Володимир1вна
2. Бакшеева Тетяна Володимир1вна
3. Чумак Анастасия Олександр'шна

Реестр присутшх, як1 беруть участь в установчих зборах (додаеться).
ПОРЯДОК ДЕНИИЙ:

1.
Прийняття решения про обрання Головуючого та Секретаря збор1в.
2.
Прийняття решения про утворення громадськоТ оргашзацп 1з зазначенням мети
(ц1лей) и Д1яльност1 та мюцезнаходження.
3.
Прийняття решения про визначення повного та скороченого найменування
громадськоТ оргашзацп, власноТ назви оргашзацп шоземною мовою або мовою
нацюнально'Г меншини.
4.
Прийняття р1шення про затвердження Статуту громадськоТ оргашзацп.
5.
Прийняття ршення про обрання голови Оргашзацп, голови Правлшня Оргашзацп,
члешв Правлшня Оргашзацп громадськоТ оргашзацп в1дпов1дно до затвердженого статуту;
6.
Прийняття решения про визначення особи (ос!б), яка мае право представляти
громадську оргашзацпо для здшснення реестрацшних дш.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
1. Прийняття рппення про обрання Головуючого та Секретаря збор1в:

Слухали:

Федорченко Л.В., яка запропонувала обрати Головуючим Установчих збор1в засновник1в
Бакшееву Т.В., Секретарем - Чумак А.О.
Ви ступил и:

Чумак А.О. запропонувала шдтримати пропозицию Федорченко Л.В.
Голосували:

3 - «за»;
0 -«проти»;
•
0 -«утримались»
Р’шиення прийнято.
Ухвалили:

обрати Головуючим Установчих збор1в засновниюв Бакшееву Т.В., Секретарем - Чумак
А.О..
Прийняття р1шення про утворення громадськоТ оргашзацп 13 зазначенням мети
(шлей) ГТ Д1яльност1 та мКцезнаходження:
Слухали:

2.

Бакшеева Т.В, яка запропонувала утворити громадську оргашзацпо «МОУШН+» (дал! Оргашзащя), основною метою д'шльноспи всеб'тний региональный розвиток м'юта
Первомайський та Первомайського району у р'юномаштних сферах, що впливають на

розвиток реглону, через залучения швестицш, гранттв та населения до активних процессе
розвитку громади.
Мюцезнаходженням оргашзацп було запропоновано визначити адресу: м. Первомайський,
мжрорайон 4, буд. 19, кв. 92 .
Виступили:

Федорченко Л.В. запропонувала шдтримати пропозицпо БакшеевоТ Т.В.
Голосували:

3 - «за»;
О-«проти»;
О - «утримались»
Р1шення прийнято.
Ухвалили:

утворити громадську оргашзащю «МОУШН+» (дал1 - Оргашзащя), основною метою
Д1яльност1 яко'1 е всеб!чний репональний розвиток мюта Первомайський та
Первомайського району у р1зномаштних сферах, що впливають на розвиток репону, через
залучения швестицш, гранНв та населения до активних процес1в розвитку громади.

Мюцезнаходженням оргашзацп визначили адресу: м. Первомайський, мжрорайон 4, буд.
19, кв. 92 .
3. Прийняття рппення про визначення повного та скороченого найменування
громадськоТ оргашзацп, власноТ назви оргашзацп иноземною мовою або мовою
нацюналыюТ меншини:
Слуха ли:

Чумак А.О. , яка запропонувала, кр1м основного найменування громадського об'еднання
укра'Гнською мовою мати скорочене, та так само мати повне 1 скорочене англшською
мовою. В1дпов1дно вона запропонувала визначити найменування громадського об'еднання
наступним чином:
Повне найменування - Громадська оргашзащя «МОУШН+».
Скорочене найменування - ГО «МОУШН+».
Повна назва англшською мовою - поп^оуегшпепТ ог^атхаНоп "МОТЮИ+".
Окорочена назва англшською мовою - N60" М0ТКЖ+".
Виступили:

Бакшеева Т.В. запропонувала шдтримати пропозищю Чумак А.О.
Голосували:

3 - «за»;
О - «проти»;
О -«утримались»
Пшення прийнято.
Ухвалили:

Повне найменування - Громадська оргашзащя «М0УШН+».
Скорочене найменування - ГО «М0УШН+».
Повна назва англшською мовою - поп§оуегптеп1 ог§ашхаНоп "М0ТЮК+".
Окорочена назва англшською мовою - N00" М0ТЮ№".
4. Прийняття р1шенпя про затверджеппя Статуту7 громадськоТ оргашзацп:
Слухали:

Федорченко Л.В, яка запропонувала взяти за основу та обговорити запропонований нею
проект Статуту Оргашзацп 1 пюля обговорення прийняти в щлому, надавши проекту
статусу головного документа оргашзацп.
Виступили:

Бакшеева Т.В., яка зазначила, що проект Статуту Оргашзацп на п думку щлком лопчний 1
обгрунтоваиий, тому його можна приймати в щлому без особливих поправок. Зауважень
до нього немае.
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Голосували:

3 - «за»;
О - «проти»;
О -«утримались»
Ишення прийнято.
Ухвалили:

затвердити Статут громадсько‘1 оргашзацп «МОУШН+» та уповноважити головуючого
установчих збор1в засновниюв Оргашзацп Бакшееву Тетяну Володимирхвну та
секретаря установчих збор!в засновниюв Оргашзацп Чумак Анастас1ю Олександр1вну
шдписати протокол установчих збортв та шцп документа необхщш для проведения
реестрацшних дш.
5. . Прийняття решения про обрання голови Оргашзацп, голови Правления
Оргашзацп, члешв Правлпшя Оргашзацп громадськоТ оргашзацп вщповщпо до
затвердженого Статуту:
Слухали:

Бакшееву Т.В., яка запропонував обрати Головою Оргашзацп та Головою Правлшня
Оргашзацп Федорченко Л.В.. Людмила Володимир1вна згодна бути обраною Головою
Оргашзацш та Головою Правлшня Оргашзацп.
Виступпли:

Федорченко Людмила Володимир1вна запропонувала обрати Правлшня Оргашзацп у
складп Бакшеево’Г Тетяни Володимир1вни та Чумак Анастасп Олександр1вни.
Бакшеева Тетяна Володимир1вна та Чумак Анасташя Олександр1вна згодш бути обраними
до члешв Правлпшя Оргашзацп.
Голосували:

3 - «за»;
О -«проти»;
О -«утримались»
Ишення прийнято.
Ухвалили:

обрати Голову Оргашзацп та Голову Правлшня Оргашзацп Федорченко Людмилу
Володимир1вну (за п особистою згодоюГ обрати Правлшня Оргашзацп у склад!: Бакшееву
Тетяну Володимир1вну, (за п особистою згодою) Чумак Анастаспо Олександр1вну, (за п
особистою згодою).
6. Прийняття Р1ШСИНЯ про визначення особи (ос1б), яка мае право представляти
громадську оргашзащю для здшснення реестрацшних дш:
Слухали:

Бакшееву Т.В., яка запропонувала обрати Федорченко Л.В. особою, яка матиме право
представляти громадське об'еднання для здшснення реестрацшних дш.
Впступили:

Федорченко Л.В., яка дала згоду представляти Оргашзащю для здшснення реестрацшних
Д1Й.
Голосували:

3 - «за»;
О - «проти»;
О - «утримались»
Пшення прийнято.
Ухвалили:

Визначити Федорченко Л.В. особою, яка матиме право представляти громадське
об'еднання для здшснення реестрацшних дш.

Протокол № 1 установчих зборгв засновникгв громадсъког органгзаци «МОУШН+»
складено у двох прим1рниках.
Невгд’емною частиною Протоколу № 1 Установчих збор1в засновникгв громадсъког
органгзаци «МОУШН+» среестр осгб (Додаток 1).
Пщписи:

Головуючий установчих збор1в
Секретар установчих збортв

Додаток 1

Реестр ос1б яю брали участь в установчих зборах
громадськоТ оргашзацй «МОУШН+»
вщ 03.09.2018 року
№
п/
п

ШП особи

Дата
народження

1

Федорченко Людмила Володимир1вна

30.04.1988

2

Бакшеева Тетяна Володимир1вна

28.01.1982

3

Чумак Анастастя Олександр1вна

31.10.1981

Особистий
шдпис
^49
/7/

■

Головуючий установчих збор1в

Т.В. Бакшеева

Секретар установчих збор1в

А.О. Чумак

—ь ~

■■

\\

УКРАIНА
Первомайська мiська рада Харкiвсько'i областi
68 сесiя 7 скликання

РIШЕННЯ

вiд 30 сiчня 2020 року
М.Лервомайськuй

М1451-68/7

Про участь у обласному KOHKypci
мiнiпроектiв розвитку
терuторiальних громад
«Разом в майбутно> у 2020 роцi
проекту «Дiджuталiзацiя
музеЙноi· справи»

З метою подальшого розвитку мiсцевого самоврядування, визначення
ефективних шляхiв вирiшення проблем життезабезпечення територiально'i
громади м.ПервомаЙськиЙ, враховуючи рiшення Харкiвсько'i облаСНОlради
вiд 05 грудня 2019 року N~ 1123-УII «Про затвердження Положення про
порядок
проведення
обласного
конкурсу
мiнiпро€ктiв
розвитку
територiальних громад "Разом в майбутн€"», керуючись ст.25 Закону Укра'iни
«Про мiсцеве самоврядування в YKpa'iHi»,мiська рада
ВИРIШИЛА:
1. Схвалити про€кт «Дiджuталiзацiя музейноi" справи» та взяти участь в
обласному KOHKypciмiнiпро€ктiв розвитку територiальних громад «Разом в
майбутн€» у 2020 роцi.
2. В разi перемоги у обласному KOHKypci МIНшро€ктiв розвитку
територiальних громад «Разом в майбутн€» у 2020 роцi, передбачити
у мiсцевому бюджетi 2020 року для спiвфiнансування заходiв про€кту кошти
в cYMi 134 980 грн.ОО коп. (сто тридцять чотири тисячi дев'ятсот вiсiмдесят
гривень).
3. Контроль за виконанням даного Рlшення покласти на постiйну
комiсiю з питань бюджету, фiнансiв 'LaKO
,
г, ально'i власностi.
Мiський голова

Микола БАКШЕев

Комерфйна пропозифя
Постачальник: ПП Ткачук Михайло Васильович
Р-р Ц1А583515330000026000052313504, АТ КБ «ПриватБанк»,
код СДРПОУ 3064623798
Адреса: 64102, Харк1вська обл, м.Первомайський, вул. Космонавта Комарова 5/5
Покупець: Громадська орган1зац1я «Моушн+»
Специфжафя
№

Назва

Ктьюсть

Сума за 1 од

Загальна сума

1 Комп'ютер в збор|

2

20500

41000

2 Комп'ютер у збор| з пам'ятю 4 тб

1

25670

25070

3 Планшетный ПК Р|хиз К|бе 36 Оиа1 8|гп В1аск

1

3000

3000

4 Ноутбук Асег Азрке 3 А315-42 (ЫХ.ННЫЕи.ООС)

1

11510

11510

Цифр, фотокамера ЬПкоп 03500 + АЕ-Р 18-55
5 Ыоп-УК К1Т (УВА550К002)

1

11470

11470

6 Вспышка Ы|коп БреебПдб! ЗВ-500 (ЕЗА04201)

1

6570

6570

7 Сумка для фото САЗЕ 1 061С В1аск (ТВС409К)

1

1000

1000

8 Видеоштатив Уе1Ьоп У1беота1е 538/Е

1

2150

2150

Накопитель внешний НОО 2.5" 03В 4.ОТВ
Зеадайэ Васкир Р1из РоДаЫе В1ие
9 (ЗТНР4000402)

1

3000

3000

Флеш-накопитель ЦЗВЗ.О 646 В 6000РАМ
10 Т\мз1ег Рес1 (ЦТЗЗ-0640П0П11)

8

300

2400

11 Телевизор Потза! 24НХ1950Т2

5

2500

12500

12 Кронштейн \Л/а1Лх 3-228В (УЕЗА400х400)

5

340

1700

13 Проектор Ерзоп ЕВ-Ш)5

1

12550

12550

Экран мобильный с треногой \Л/а1Лх 100" ЗИТ-З
14 (152*203, 4:3)

1

2070

2070

15 Точка доступа ТР-Опк ЕАР225

3

1980

5940

Принтер АЗ Ерзоп 1_1300 Фабрика печати
16 С11СО81402

1

14450

14450

МФУ А4 ч/б Сапоп 1-ЗЕЫЗУ8 МЕ3010 +
17 картриджи 2хСК6725 (5252В034АА)

1

8100

8100

18 Ламинатор 1агтпМАРК ргегтнег 330 (20258)

1

2630

2630

19 Акустическая система Зуеп НТ-200 В1аск

4

2409

9636

Диско Шар Лампа Веб Сгуз1а1 Мадю ВаП Ь|дЫ с
20 Пультом

1

550

550

21

4

500

2000

сетевой фильтр Махх1ег 5 розеток, Зт, бгеу
22 (ЗРМ5-6-106)

8

120

960

23 Кронштейн потолочный для проектора

1

390

390

Пленка для ламинирования 1ат1МАРК (50601),
24 А4, глянцевая, 75мк, 100 шт

1

160

160

Бумага 2оот, с1азз С, белизна 150% С1Е,
25 80д/т2, А4, 500л.

5

87

435

Фотобумага РпгЦРго глянцевая 230г/м2 А4 50л
26 (Р6Е230050А4)

4

167

668

Светодиодный прожектор Тесго Т1_-Е1_-50В 50\Л/
6400К

Всього на сумму:

ПДВ(

182509

%)

Загальна сума з ПДВ

ПДВ не передбачено.

182509

Комерцшна пропозищя
Постачальник: ФО-П Демиденко Ярослав Леошдович

Р-р ИА393515330000026006052102764, АТ КБ «ПриватБанк»,
код СДРПОУ 2870617415

Адреса: 64102, Харкшська обл, м.Первомайський, 4м-н б уд.2/3
Покупець: Громадська оргашзащя «Моушн+»

Специфжащя
К1лыас
ть в

№

Назва

од.
ВИМ1ру

Комп'ютер в збор1

2

Комп'ютер у збор! з пам'ятю 4 тб

Шт.
Шт.

3

Планшетный ПК Р1хи$ Клбе 36
Оиа1 81т В1аск

Шт.

4

Ноутбук Асег Азрйе 3 АЗ 15-42
(НХ.ННХЕЦ.ООС)

Шт.

5

Цифр, фотокамера РНкоп В3500 +
АР-Р 18-55 Цоп-УКК1Т
(УВА550К002)

Шт.

6

Вспышка ЕНкоп 8реесШ§й1 8В-500
(Р8А04201)

Шт.

7

Сумка для фото САЗЕ Е061С
В1аск (ТВС409К)

Шт.

8

Видеоштатив Уе1Ьоп У1беота1е
538/Р

Шт.

9

Накопитель внешний НОВ 2.5"
Ц8В 4.ОТВ 8еа§а1е Васкир Р1из
РоПаЫе В1ие (8ТНР4000402)

Шт.

10

Флеш-накопитель 138В3.0 640В
ООСЮКАМ Т\У181ег Кеб (1ЛГ830640К0К11)

И

Телевизор Котза! 24НХ1950Т2

12

Кронштейн \Уа1Г1х 8-228В

Шт.

Загальна варткть,

ОДИ11ИЦ1О,

Од.вим

1

Ц1на за

без ПДВ. грн.

без ПДВ. грн.

2

20396,00

40792,00

1

25648,00

25648,00

1

2780,00

2780,00

1

11500,00

11500,00

1

11470,00

11470,00

1

6570,00

6570,00

1

790,00

790,00

1

2050,00

2050,00

1

2970,00

2970.00

8

293,00

2344,00

Шт.

5

2410,00

12050.00

Шт.

5

340,00

1700,00

(УЕ8А400х400)

13

Проектор Ерзоп ЕВ-Ж)5

Шт.
Шт.

14

Экран мобильный с треногой
\Уа1йх 100" 81ЧТ-3 (152*203, 4:3)

15

Точка доступа ТР-Ыпк ЕАР225

Шт.
Шт.

16

Принтер АЗ Ерзоп Ы300 Фабрика
печати С11СЭ81402

Шт.

17

МФУ А4 ч/б Сапоп 1-8Е1М8У8
МР3010 + картриджи 2хСКС725
(5252В034АА)

Шт.

18

Ламинатор 1аггпМАК.К ргепйег 330
(20258)

Шт.

19

Акустическая система 8уеп НТ200 В 1аск

Шт.

20

Диско Шар Лампа Ьес! Сгуз1а1
Ма§1С Ва11
с Пультом

Шт.

21

Светодиодный прожектор Тесго
ТЕ-ЕБ-50В 50У/ 6400К

Шт.

22

сетевой фильтр МаххТег 5 розеток,
Зт, Огеу (8РМ5-О-ЮО)

Шт.

23

Кронштейн потолочный для
проектора

Шт.

24

Пленка для ламинирования
1аш1МАКК (50601), А4, глянцевая,
75мк, 100 шт

Шт.

25

Бумага 2оош. с1азз С, белизна
150% С1Е, 80§/т2, А4, 500л.

Шт.

26

Фотобумага РппгРго глянцевая
230г/м2 А4 50л (Р6Е230050А4)

1

12520,00

12520,00

1

2070,00

2070,00

3

1980,00

5940,00

1

14450.00

14450,00

1

8100,00

8100,00

1

2630,00

2630,00

4

2409,00

9636,00

1

600,00

600,00

4

525,00

2100,00

8

112,00

896,00

1

390,00

390,00

1

160,00

160,00

5

87,00

435,00

4

167,00

668,00

Всього бенз ПДВ

ПДВ (

%)

Загальна суму з ПДВ

ПДВ не передбачено.

181259,00
-

181259,00

ПП «Б ест Пр шт»
02090, м. КиТв, вул. Алма -Атинська, 2/1, оф. 33
тел./факс: (044) 501 -31-98
м/уууу.Ьез1рпп1.иа

Увез/

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1тадеРВ06КАЕ ТМ 300
Устройства серии 1глад©РРОСРАР ТМ создавались
как
производительные
и
надежные
широкоформатные устройства для организаций,
которым требуется печатать небольшие тиражи в
высоком
качестве.
Устройства
обладают
компактной конструкцией и не производит много
шума при работе.
Серия 1тадеРНО(ЗКАЕ ТМ включает в себя
несколько разных моделей, ориентированных на
клиентов с небольшими и средними объемами
печати: три 36-дюймовых модели: 36 -дюймовых
модели:
ТМ-300;
ТМ-305
(со
встроенной
поддержкой НЭЭ и РОЕ); ТМ-300МЕР 1_36е1

Новая серия 1тадеРРО(ЗРАЕ ТМ призвана упростить решение творческих и сложных задач печати за
счет усовершенствованных программных средств. Программное обеспечение Ро81егАг1181 версии 3.0 для
создания плакатов помогает изготавливать плакаты с использованием более 900 выражений на 10 разных
языках и более 350 шаблонов и изображений, а средство Егее 1_ауои1 Р1и8предоставляет шаблоны для
создания складываемых плакатов.
В принтерах серии 1тадеРРООРАЕ ТМ используются пятицветные пигментные чернила Сапоп ШС1А
ТО. Эти уникальные чернила, включая матовые черные (МВК) с высоким поверхностным натяжением,
гарантируют плотные и четкие линии и текст с минимальным растеканием. А благодаря тому, чтомвнт
закрепляется ближе к поверхности носителя, чернила 1_1ЭС!А ТО также обеспечивают яркие, насыщенные
цвета. Это позволяет без больших затрат осуществлять высококачественную печать документов и плакатов
на недорогой немелованной бумаге.
Технические характеристики
Тип принтера

367914тт

Ширина печати без полей
(только рулон)

515 мм (ЛЗ В2), 594 мм (130
А1). 841 тт (130 АО), 10 ", 14",
17”, 24”, 36"

Технология печати

Сапоп ВыЬЫе]е1 оп Цетапс! 6
встроенных цветов (6 чипов на
печатающую
головку х 1 печатающая
головка)

Стандартные интерфейсы

Порт ЦЗВ В: встроенный
высокоскоростной ЫЗВ
ЕФегпе!: 1Л/1-Р1

Разрешение печати

2400 х 1200 т/д

Стандартная память

2 6В

Количество форсунок (сопел)

15 сопел 360 (5 сопел 120 МБК,
другие цвета по 2560 сопел)

Обычная бумага (рулон АО)

Точность линии

± 0,1% или менее

Емкость подачи носителя

Шаг сопла

1200 точек на дюйм (2 строки)

Медиа поток и вывод

Размер капли чернил

минимум 5 пл на цвет

Ширина носителя

Емкость чернил

Тип чернил

Совместимость ОС

Языки принтера

Чернила продаж: 130 мл / 300
мл
Стартовые чернила в
комплекте: 130 мл (матовый
черный) / 90 мл (черный,
голубой, пурпурный, желтый)
Пигментные чернила - черный,
матовый черный, голубой,
пурпурный, желтый
36 Каз1ег (5\мЙ Старые
Раз1ег), НР-СЬ/2, НР КТЬ,
ЗРЕ6 (версия ЦР1Е 1.02)

0:40 (режим быстрой экономии)
0:46 (быстро)
1:14 (стандарт)
Переключается вручную
пользователем
Рулонная бумага: один рулон,
верхняя загрузка,
фронтальный выход Отрезной
лист: верхняя загрузка,
фронтальный выход (ручная
подача с помощью рычага
блокировки носителя)
Рулонная бумага: 203.2 -917
мм
Отрезной лист: 203.2 -917 мм

Толщина носителя

РоП / Си1: 0,07 - 0,8 мм

Минимальная длина печати

Рулонная бумага: 203,2 мм
Отрезной лист: 279.4 мм

Максимальная длина печати

Рулонная бумага: 18 м
(Зависит от ОС и приложения;
Отрезной лист: 1.6 м

Максимальный диаметр
рулона носителя

150 тт

ПП «Б ест Пр 1нт»
02090, м. Ки Тв, вул. Алма -Атинська, 2/1, оф. 33
тел./факс: (044) 501 -31-98
м\муу.Ьез1рпп1.иа

№ I

Наименование

1

1тадеРК06КАГ ТМ 300

3

Бумага Салол АО 80д 50М

1

Цена с НДС
38 200,00

1

310,00

1

3 800,00

Кол-во

Расходные материалы (200т1)
1

РП-320 (300 т1) черный

2

РП-320 (300 т1) жёлтый

1

3 800,00

3

РП-320 (300 т1) красный

1

3 800,00

4

РП-320 (300 т1) синий

1

3 800,00

РП-320 (300 т1) матовий чёрный

1

3 800,00

5

Гарантия 12 месяцев
Цена включает доставку

1НТЕЛЛ1ДЖЕНТ СИСТЕМЗ
Товариство з Обмеженою Вадповадальнастю
Украина,03187,м.КиТв, пр.Глушкова 40. Корп. 4/1

7$

ТОТЕЬЫСЕКТ 8У8ТЕМ8
ЫтхЕес! ЫаЬШЬу Сохпрапу
40,61и2Ькоуа рг., 03187,Ку1У, Ыкга1пе

Телефон/Факс: (044) 526-6113,526-4453
Е-таП: уа15коу@18.к1еу.иа

РГюпе/Рах: (38 044) 526-4453, 566-6113
Е-таП: уаГ8коу@18.к1еу.иа

РАХУНОК-ФАКТУРА
N2022804
В!Д 28 лютого 2020 р.
Платник:
громадська органзац1я "моушн+"
Телефон:
Факс:
Менеджер:
НАЙМЕНУВАННЯ

N2

Ц|на

Сума

гривы

гривы

1

32080,00

32080,00

ШТ.

1

2975,00

2975,00

ШТ.

1

2975,00

2975,00

ШТ.

1

2975,00

2975,00

ШТ.

1

2975,00

2975,00

ШТ.

1

2975,00

2975,00

ШТ.

1

922,50

922,50

Од.
вим.

К|ЛЬН1СТЬ

ШТ.

Плотер Сапоп ТМ-300 АО
1
2

3
4
5
6

7

Картридж до Сапоп ТМ-300 РП-320 МЬк 300м.
Картридж до Сапоп ТМ-300 РП-320 Ьк 300мл
Картридж до Сапоп ТМ-300 РП-320 Суап ЗООк
Картридж до Сапоп ТМ-300 РП-320 Мад 300м
Картридж до Сапоп ТМ-300 РП-320 Уе1 300мл
Пап1р 36"х50т Сапоп 8Гапс1а11 Рарег 80дзт
1569В008АА ( 3 рулона в упаковщ)

47877,50

ВСЬОГО:

9575,50

ПДВ:
Загальна сума кошпв, що тдлягае оплат! :

Всього до оплати: П'ятдесят с!м тисяч чотириста п’ятдесят три гривы 00 котйок.
Терм1н оплати: 28 лютого
Термн виконання

замовлення: склад

Гаранля: 12мюяц1В
IВАN СА643808050000000026007495627

в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" м.КиТв.
МФО 380805, ОДРПОУ 31483152
ТОВ "1нтелл1джент Системз" е платником податку на прибуток

Директор ТОВ"1нтелл1джент Системз"
Шулежко М.М.

57453,00

Постачальник

Покупець

П пятник
Догов|р
Порядок оплати

Ф13ИЧНА ОСОБА-П1ДПРИСМЕЦБ
ШПАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
м. Дыпропетровськ, б-р Рубшовий, 6/134
п/р СА453052990000026003050296217
ДН1ПРОПЕТРОВСБКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК*
МФО 305299
СДРПОУ/ДРФО 3098004691
С платником единого податку
Громадська органзац1я "МОУШН+"
ТОЙ ЖР

Доповнення
100% передплата

Рахунок № 260220-1
вщ 26 лютого 2020 р.
№
1
2
3

4
5

Товар
Контроллер НАД/ауе И ВАКО Ноте Сеп1ег 2
Стерео пщсилювач мультирум |Еаз( АМ160
Н-модуль Соппес1Ноте - СН-501
Подв!Йне вставне реле ПВАРО
Налаштування системи

Од.
шт.
шт.
шт.
шт.

Цша
16550,00
6895,00
2235,00
1900,00

Сума
16550,00
6895,00
4470,00
3800,00
12686,00

Разом без ПДВ:

44401,00

К|ЛЬК1СТЬ

1
1
2
2

Всього до оплати:
Сорок чотири тисяч! чотириста одна гривня 00 котйок

Виписав:
ШпакХДгександр

Украина, Днепропетровск
ул. Ломаная, 19, 49000
+38 (068)641 96 70
+38(093)641 96 70
+38 (095) 641 96 70
за I ез@г~\\‘а уе. со т. и а

1ЖЯАШЕ

2-МАУЕ.С0М.11А
Умный дом без
ремонта и проводов

5 и р ро

Коммерческое предложение
Людмила +380990015408

2ДЛ/ауе Украина
26 февраля 2020

а V е. со т. и а

2-\Л/ауе
Мы предлагаем систему умного дома, построенную
на базе радиотехнологии 2~УМауе. которая активно
применяются во всем мире и получила огромную
популярность начиная с 2007 года.
Ключевые преимущества: безопасность,
расширяемость, гибкость и надежность.

О нас
В 2010 году наша компания первой в
Украине начала популяризацию и
внедрение умного дома 2ДЛ/ауе.
За это время мы установили данную
систему не только своим клиентам, но и
себе.
Только так мы можем быть уверены в
эффективности и удобстве предлагаемого
оборудования,
Мы занимаемся установкой по все
территории Украины,
Познакомиться ближе с предлагаемым
оборудованием вы можете в наших
шоурумах в Днепре и Киеве.

Без проводов?
Да. телефоны отказались от проводов, интернет
работает через ШИ1 беспроводные колонки и
наушники, бесконтактные платежи и даже
беспроводная зарядка. Список можно предо* +;атъ до
бесконечности.
Современный „умны дом" - умный дом без провс-дов.'

Безопасность
По желанию заказчика «умный дом»
может автоматически отправлять
81718-сообщения в случае возникновения
аварийных ситуаций, таких как:
задымление, затопление либо
несанкционированное вторжение.
Это позволит своевременнно
отреагировать и устранить возникшую
проблему.

Удаленный доступ
Возможность удаленного контроля
и управления системой позволит
быть в курсе всех событий,
происходящих в доме, даже если
вы очень далеко.

Энергосбережение
Система позволяет экономить электричество, газ и
воду. К примеру, на время вашего отсутствия:
отключит неиспользуемые электроприборы, снизит
энергозатраты на отопление или охлаждение,
закроет жалюзи, исключив перегрев помещений
солнечными лумами, перекроет воду.

Расширяемость
Важная особенность предлагаемой системы
- это легкое добавление новых опций.
Например, установив управление
освещением, в дальнейшем не возникнет
проблем добавить управление домашним
кинотеатром или солнцезащитой.

Доступность
Система построена на базе радиопередающих
устройств, вследствие чего не требует затрат на
прокладку проводки, а также исключает
необходимость проведения ремонтно-отделочных
работ.

Комфорт
Различные сценарии, обеспечивающие
управление светом, переключение
температурных режимов, изменение
состояний солнцезащитных роллет и многое
другое, сделают вашу жизнь более комфортной
и позволят ощутить все преимущества «умного
дома».

Управление может осуществляться как при
помощи современных портативных
планшетов, ИК-пультов, так и привычных
н астен н ы-х в ы ключателе й.

Быстрая установка
Все подготовительные работы производятся заранее,
а окончательная инсталляция будет выполнена в
кратчайшие сроки, без создания неудобств.

1ЛЛ/АУЕ.С0М.11А
11ККА1№

Фото

Количество, шт

Итого, грн

2

3 190

1729

2

3 458

6 346

1

6 346

1

15 990

Цена, грн

Название

Умный дом без
ремонта и проводов

Управление освещением

Двойное вставное реле ПВАРО Ве1ау
Ь
*

ЗууйсН

2x1,5 к\Л/ - Е1ВЕЕ65-222
(Е1В_Е68-221)

1595

Управление мультимедиа

ИК-модуль СоппесТНоте - СН-501

Мульти рум

Беспроводной стерео усилитель
мультирум |Еаз1 81геатАтр АМ160

М-П с поддержкой Ю8 и Апбго1С1

Контроллер умного дома

Контроллер 2-\Уауе Е1ВАЕЮ Ноте

15 990

СеШег 2 - Е1В_.НОМЕС2

Общая стоимость оборудования: 28 984 грн
Общая стоимость монтажа и настройки: 11 593 грн
Итого: 40 577 грн
1. Данное предложение является предварительным, т.к. отдельные позиции требуют уточнения по количеству
встраиваемых модулей.

2. В данном коммерческом предложении учтены все работы по настройке оборудования,

программированию, созданию необходимого колличества сценариев и любым корректировкам по
сценариям в течение года.

3. Гарантия на оборудование -1 год.

01.03.2020

1М6-Т9сс1с1сТ6с14асас7с59974Ьса8ЬЬ5Ь569-\/.]рд

Сметный расчет №745

[наименование работ и зз»>ра<11( наименованье обьех/па.1
||||||

с юимоссь: ма гериалум
Стоимость монтажных работ
Накладные расходы
Итого по смете
Составлен(а) в текущих (прогнозных} пенах на
№
лп

Наименование работ и затрат

1 Камера видеонаблюдения уличная

2 Видеорегистратор
3 Винчестер 1ТВ
4 Блок пи сания
5 Коробка монтажная/кронштейн для камеры
6 Разъем питания
7 Разъем ВИС
8 Кабель
9 Монтажные материалы
Всего по разделу

14 584

19894
Заказчик___ _ ________

2020с

Модель

Производитель

Н|к4з1ОП
Н|ку13ЮП
УУез1егп О!аИа(
РуНЕлегру
АТ15
КНР
РРС
НпМагк

цд

Кол.

Материалы
О8-2СЕ56В0Т-1РММЕ
О8-7208НОН1-К1
ЖИОРОЯХ
121/10А
АВ-О130
ВС клёмник
Сотргезэ
Р5967В\'-2х0.75 РОУ/ЕК

тш
грн
грн
грн
три
грн
грн
грн

630
3250
1650
900
80
18
35
12
480
грн

шт

грн
грн

370.00
750.00’

шт

гр±

10.00
грн

8
1
1
1
8
8
16
160
1

Шт ______
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт

8
1
160

ШТ

5040
3250
1650
900
640
144
560
1920
480
14584

Работы
1 Монтаж, подключение и насг ройка камеоы
2 Подключение и настрйка видеорегистратора
3 Прокладка кабеля
Всего по разделу

Н(фз://бПуе.доод1е.сот/йпуе/и/04о10егз/1Х02Нхгс1331Нсеп2177рр6АО|ИХУг1и0А

■

2960
750
1600
5310

1/1

Комерцшна пропозищя № 1034 вш 25 лютого 2020 р.
Замовник:

Обладнання та матер1али:
№
Код

I

7868

2

2642

э

3236

4

5070

5

6

318

7

310

8

3886

9

2920

10

2964

5085

12

327

13
14

2417

Курс: 1 1130 = 29,40 19АВ (безнал)
1 1130 = 24,50 С1 АН

0990015408 Людмила

Товар
Пбридний в1деореестратор А1Ю
Тесззг В16СН2АВ

Характеристика

I

Внутрйпшй жорсткий диск типорозм1ру 3,5
";Спещально оптихнзований для робота в
системах в1деоспостережения;Антикороз1йне
Жорсткий диск 1-10 Э 8еа§а1е
покриття корпусу;1нтерфейс ДАТА Ш:€мн!стю
ЗкуНа^к НОВ 2ТВ 5900грт
64МВ 8Т2000УХ008 3.5 ЗАТАИ! 2000 ГБ;Обсяг буфера 64 МБ;Швидк1сть
обертанпя шпинделя 5900 об / хв;Гарант1я 3
роки.
Купольна А1Ю видеокамера. Матрнця Бону
1МХ322 1/2.9". зйомка в режим! 2Мп {1080р).
Фшсований об'ектив з фокусною вшетанню 2.8
Видеокамера АРГО купольна Тссзаг
8
мм. Режим ГЧ-п1дсв1чування для зйомки вноч1
А1-ГОВ-20Г2М-ОШ 2.8 пип
на в1дстан1 до 20 метр1в. Материал корпусу
камери - метал. Стандарт захисту вш вологи та
пилу - ГР66.
Матер1ал:пластик;Ступшь
Коробка розподшьча ОВО Т-40
8
захисту:1Р55;К1льк1сть виход1’в:7;Кол1р:б1лий;
90x90x52 1Р55
Блок живлення Ей И Епегду
ВОМ-1215К.
Д1апазон робочих температур:-30° ~
+60°С;Робоча
1
Пластиковий корпус 2-90
волопсть:водонепрош1кна;Розм1ри:224 х 174х
80 мм;Гарант1я:12 м1сящв;
Кабель
250
Тип:коакс1альний;Наявн1сть екрану:так;
комбшований.К.6-59+2*0.5тгп,
Медь. 1п (Тпп1.х)
Матер1ал:ПВХ;Кол1р:б1лий;Стушнь
200
захисту :1Р44;Д1апазон робочих
Кабель-канал 16x16мм 220ТМ
телшератур:-40°С до +45°С;
Бренд: РЫНрк; Диагональ: 24 "; Тип матриц!:
МУА: Максимальна роздшьна здаппсть:
1920x1080; Порти 1 роз'сми: Г9У1, НОМ1. УСА
Мондор ТЕГ РН1ЫР8 23.6"
243У5ОНАВА/01 16:9 МУ А ОVI (1)-8иЬ); Тип поверхни матова; Кол1р: чорний;
Вбудований тюнер: 1Н; Вшношення сторш : 16:
НЭМ1 ММ В1аск
9; Вбудован! колонки: е; Вбудована веб-камера:
немас: Гаранпя: 24 м1сяцг.
Кабель СаЫехреП СС-1ЮМ14Ь-6 з
Кабель НПМ1-НОМ1 VI.4. 1.8м СаЫехреП
1
позолоченими контактами
СС-Н1ЭМ14П-6
вилка-вилка, 1.8 м
Мережевий фшьтр живлення
КЫьюсть розеток:3;Довжина кабелю:
МаххШг 8РМЗ-С-10С бший. 3 м
м;Кол1р:С1рий;
кабель. 3 розетки
Изьбовий Р-роз'ем, один з найпоширенппих
сполучиих роз’ем!в для систем тслебачення,
16
даний роз'см призначсний для використання з
коакс1альним кабелем КС-59.
Диапазон робочих температур:-20°С ~
+50°С;Робоча волопстыне бшьше
95%;Гарант1я:12 мюяшв:
Роз'см жпвлення-П+ПС350-3.5-2Р
Роз' см Ж) I вл ен н я - П+ОС350-3.5-2Р (перех 1 д н и к ) 8
(перехедник)

Менеджер проекту:
Шапочук Михаил

моб.: +38 (096)214-28-35
е-таН: §Ьарос1ю1<@$есиг.иа
мллдм.зесиг.иа

Стр 1/2

Цша без ПДВ

Сума без ПДВ

шт

4 042.50

4 042,50

шт

1 556,00

шт

857,50

6 860,00

шт

44,10

352,80

Кллылсть

188,65

шт

шт

254,80

254,80

м

7,84

1 960,00

м

8.82

I 764.00

шт

3 049,00

3 049,00

шт

53,90

53,90

шт

71,54

71,54

шт

39,20

шт

223,52

шт

19,60

Комерцшна пропозищя № 1034 В1Д 25 лютого 2020 р.
Замовник:

Курс: 1 ДЗО = 29,40 С1АВ (безнал)
1 ЫЗО = 24,50 11АН

0990015408 Людмила

Обладнання та матер^али:

№

Код

15

Товар
Монтажний комплект (дюбеля,
самор!зн. стяжки)

Характеристика

К1ЛЬК1СТЬ

8

шт

Ц1на без ПДВ

Сума без ПДВ

98,00

784,00

Разом:
Сума ПДВ:
Усього з ПДВ:
Послуги:
№

1

Къзьюсть [Дна без ПДВ
16 438,46
1
поел.

Найменування послуг
Монтажи) 11 пусконалагоджувалый роботи

Разом:
Сума ПДВ:
Усього з ПДВ:

21 356,71
4 271,34
25 628.05

Сума без ПДВ
16 438.46
16 438.46
3 287,69
19 726,15

Загалом:

Разом
Сума ПДВ
Усього з ПДВ

Менеджер проекту:
Шапочук Михаил
моб.: +38 (096)214-28-35

е-таП: 51тарос1тик@$есиг.иа
удлду.зесиг.иа

Стр 2/2

37 795,17
7 559,03
45 354,20

