
Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
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Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

ГО «Місцевий осередок молодіжної організації 
«Пласт – національна скаутська організація 
України» «Станиця Київ Пласту – національної 
скаутської організації України»

Київська м. Київ Пісеньки Лисички-Сестрички видання з мультимедійною складовою

ФОП Бєглов Володимир Мансурович Львівська Львів Джаз: музика вільних Освітня програма

Кам’янець-Подільський державний історичний 
музей заповідник

Хмельницька м. Кам'янець-
Подільський

Відтворення Старого Міста у 
віртуальному просторі гри Minecraft

Навчальна гра

Агенція сталого розвитку «АСТАР» Хмельницька Хмельницький Формування екологічної свідомості з 
використанням циркулярної економіки

Концепція креативного простору (хабу)

ФОП "Андрух Сергій Юрійович" Запорізька Запоріжжя Літній табір з кінодокументалістики як 
інструменту стимулювання суспільних 
змін для молоді ОТГ Запорізької області

Відеоблог
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"Культурно-освітня платформа "Сенс" Донецька м. Маріуполь Гра як інший світ Навчальна гра

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
ВІДРОДЖЕННЯ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Рівненська м.Острог Виставковий проект "Добрі святі" Виставка

Комунальний заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №26 Вінницької міської ради"

Вінницька міста Вінниця Невідоме про відоме Відеоролик

Комунальний заклад «Херсонська обласна 
бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» 
Херсонської обласної ради

Херсонська 
область

Херсон «Григорій Сковорода. MMS: Минуле. 
Майбутнє. Сучасне»

Навчальна гра

Анімаційна студія “ToonDrive” Київська Київ Правоосвітній РУХ «Справедливці» навчальна анімація
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ГО “Львівська відкрита лабораторія”/NGO “Lviv 
Open Lab”

Львівська Львів Перший науковий театр Перформанс

Майстерня думок Донецька Маріуполь "Український Супергерой рятує ..." Фестиваль

Департамент освіти та науки Хмельницької 
міської ради

Хмельницька 
область

м. Хмельницький Шкільний СТАРТАП ФЕСТ Фестиваль

ГО "Творчий дім" Київська Київ "Про що мовить театр? Формування 
діалогу з глядачами шкільного віку"

Методичні рекомендації з мистецької 
педагогіки

Студія онлайн-оствіти ЕдЕра (ГО "ЕДЮКЕЙШНАЛ 
ЕРА")

Київська область м. Київ Мистецтво - поруч Відеоролик
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організації
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ПО ЗО ЛIЦЕЙ ЕДЮКЕЙТЕР ("Educator") Київська обл м. Київ «Україною гуртом» Проект передбачає створення освітньої 
програми із інформаційною підтримкою 
у вигляді сайту

ГО "Форум видавців" Львівська область м. Львів Всеукраїнський конкурс дитячого 
читання “BOOKMINTs-Книгоманія”

конкурс

ТОВ "Фастбінд Україна" Київська область місто Київ СМАРТ СТУДІЯ "Креативна анімація" Навчальна цифрова студія з метод.
рекомендаціями(форм.,неформ.STEM 
освіта)Проєкт охоплює декілька ЛОТів: 
освітню прогаму,навчальну гру та 
медичні рекомендації

Громадська організація «Українська академія 
лідерства»

Київська Київ Перформанс-дослідження «Незручні 
питання»

Перформанс

«Мова — ДНК нації». «Мова — ДНК нації» — це 
волонтерський освітній проєкт, який заснувала 
команда з трьох людей. З 2014 року ми 
створюємо сучасні інтерактивні інструменти, щоб 
перетворити процес вивчення української мови на 
гру, а нудні правила на цікавинки.

Київська обл. м. Обухів Мобільний застосунок для вивчення 
української мови Mova 2.0

Мобільний застосунок (додаток)
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КИЇВСЬКЕ МІСЦЕВЕ ТВОРЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ 
УКРАЇНИ, КМТВ НСТД УКРАЇНИ

Київська Київ Освітня програма для 7-11 класів "4К: 
комунікація, критичне мислення, 
креативність, кооперація"

Освітня програма

Громадська організація "Алєм" Київська область місто Київ "Арзу" /"Мрія" Освітня програма

ФОП Коновалов Артем Володимирович Харківська обл. м. Харків Наукові пікніки online Фестиваль

ГО "Творчий вимірювач" Житомирська Житомир Школа кінестетичної освіти Методичні рекомендації з мистецької 
педагогіки, Освітня програма

Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» (надалі скорочено КЗ ЛОР 
ЛОІППО)

Львівська м. Львів Арт-лабораторія креативних ідей 
педагогічних практик для Нової 
української школи (надалі 
Артлабораторія креативних ідей)

цифрова навчально-освітня платформа
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Громадська організація "Культурна платформа 
Закарпаття"

Закарпатська Ужгород “БАРВА”: назад до школи Навчальний модуль

Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
"Національний студентський союз"

Львівська область м. Львів Трансформації: театральний 
експеримент

Вистава

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КОЛЕГІУМ АННИ 
ЯРОСЛАВНИ СХІД”

Донецька Маріуполь Фотовиставка-креативний простір «5 
Стихій»

Виставка, Відеоблог, Відеоролик, 
Концепція креативного простору (хабу), 
Перфоманс

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.
З.Ґжицького (ЛНУВМіБТ)

Львівська м.Львів Інновація в академічній освіті: програма 
"Реанімація підкови"

Освітня програма

Громадська організація Міський молодіжнй центр 
"Жменя"

Чернігівська м.Чернігів Антитоталітарна театральна візія 
української інтелігенції

Вистава
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БО "Благодійний фонд "Харків з тобою" Харківська м. Харків Підготовка та проведення дводенного 
Всеукраїнського фестивалю культур 
(свята українського календарного циклу 
та всіх культур, що мешкають в Україні) 
“Традиція - джерело натхнення”, із 
включенням форуму діячів вищої, 
позашкільної і неформальної освіти

Фестиваль

Громадська організація «Оупен Опера Юкрейн» Київська Київ Open Cross Education Освітня програма

Центр інноваційної освіти “Про.Світ” Львівська Львів Культмайстерка. Накрафтимо навички! Фестиваль Культмайстерка, після якого 
учасники, вчителі закладів повної 
загальної освіти, створять власні 
продукти для впровадження 
мистецьких практик в освітній процес. 
На основі цього Про.Світ розробить 
онлайн видання з методичними 
рекомендаціями та реальними кейсами 
для поширення серед освітян у всі 
заклади повної загальної середньої 
освіти в Україні.

Громадська організація “СКАЙДАЙВФІЛЬМ” м. Київ м. Київ DocLab. Юнацтво в умовах сучасної 
України

Методичні рекомендації з мистецької 
педагогіки та серія короткометражних 
документальних фільмів
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ФОП Шамшетдінова Т.В. Київська Київ "Сольфеджіо весело" (робоча назва), 
цикл україномовних навчальних 
відеопрограм

цикл відеороликів

Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької 
міської ради

Волинська 
область

м. Луцьк (Луцька 
міська територіальна 
громада)

«Культурні пікніки» Фестиваль

ФОП Марта Більська Львівська Львів Історія світової культури для дітей і їх 
батьків в оповідях і музиці

Аудіо-продукт в СД і можливості бути 
скачаним з офіційного посилання, 
програму якого можна демонструвати і 
безпосередньо "на живо" під час лекцій 
чи уроків"

ГО "ФУНДАЦІЯ ТАМАРИ КОЛОМІЄЦЬ"
НОВОТВІР""

Київська Київ СЕРІЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ "НЕОДИН 
ВДОМА"

Навчальна гра

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОМУНІКАТИВНА 
ПЛАТФОРМА «МІСТ.ОК»

Івано-Франківська 
область

м. Івано-Франківськ Конкурс коміксів "Легенди Карпат" Інтерактивний комікс
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Громадська організація "Щасливі діти" Закарпатська м. Ужгород, 
Закарпатська обл.

Інтерактивний краєзнавчо-освітній 
путівник для дітей молодшого шкільного 
віку - квест-книга «Мандри 
Саламандрика»

освітнє видання з елементами 
інтерактиву (навчальна гра, освітня 
програма, екскурсії-квести)

Бердянський державний педагогічний університет Запорізька 
область

м. Бердянськ Культурно-креативний простір 
«CreaZone «BORSCH»»

Концепція креативного простору (хабу)

Львівська міська громадська організація «Дитячий 
телевізійний театр «Юрашки»

Львівська м. Львів ШКІЛЬНИЙ ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР: 
впровадження театральних мистецьких 
практик в освітній процес початкових 
класів.

Освітня програма

"Запоріжжя. Платформа Спільних Дій" Запорізька Запоріжжя STEAM JAM-SESSION Освітня програма

Херсонська філія Комп’ютерної Академії “ШАГ” Херсонська Херсон Створення театралізованих VR-
відеоуроків з української літератури

Відеоролик
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"Культурний центр Україна-Литва" Херсонська Херсон Тягин: фортеця знань про різні культури Освітня програма

Громадська організація “Фонд “Професійний 
розвиток Запоріжжя””, вона ж платформа "Edison 
space social"

Запорізька Запоріжжя Моє тіло Вистава

Голос батьків Чернігівська 
область

місто Чернігів "Мистецтво інклюзії в освіти"" Вистава

Фізична особа підприємець - Нечидюк Андрій 
Віталійович

Рівненська с.Великий Житин АрхіКультура. Lego мандрівка Європою Освітній мультиплікаційний відеоролик 
- мандрівка визначними культурними 
спорудами та пам'ятками архітектури 
України та Європи

ТВЗК "Київський національний академічний театр 
оперети"

Київська Київ Шевченко Live (картини, які оживають. 
Зрима поезія і малярство Тараса 
Шевченка)

Перформанс
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ГО "Інститут місцевого розвитку територіальних 
громад"

Закарпатська 
область

м.Ужгород Майстерня краси Концепція креативного простору (хабу)

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім. Б. Лепкого

Тернопільська 
область

місто Тернопіль ШИР.ше: простір твоїх можливостей освітньо-культурний хаб

акціонерне товариство “Національна суспільна 
телерадіокомпанія України”

м. Київ м. Київ Документальний фільм «Пласт. Хто 
такий український скаут?»

Документальний фільм

Know-how Academy Запорізька 
область

Запорізька обл., 
Запорізький р-н, 
селище міського типу 
Малокатеринівка

Гейміфікований освітній відеокурс 
"Професійна траєкторія розвитку"

Гейміфікований освітній відеокурс

Громадська організація "Центр реабілітації 
інвалідів дитинства,сиріт "Зірка надії"

Волинська місто Луцьк Проект "Інклюзивна мистецька студія 
"Зірка надії"

Фестиваль



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

ГО "Всеукраїнська федерація середньовічного 
бою"

Київська область м.Київ "Інноваційна школа історії" Освітня програма

Громадська організація "Асоціація сталого 
розвитку громад"

Івано-Франківська Івано-Франківськ Молодіжна студія театральних мініатюр Студія

ТОВ «Контур плюс» Рівненська 
область

м. Рівне Інтернет-сервіс освітнього спрямування 
по моделі SaaS, на якому розміщений 
мультимедійний освітній контент, 
сервіси і технології для управління 
контентом, призначені для підвищення 
ефективності інноваційних форм 
навчання для потреб сектора 
креативної індустрії «Народні художні 
промисли» - творчі ремесла, 
декоративно-прикладне мистецтво, 
сучасний крафт тощо»

Освітня програма

ТОВ «КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ» Київська Київ Воркбук з української міфології 
“Чарівний світ”

Видання



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

Комунальна установа "Рівненський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти"

Рівненська Рівне Інтерактивна виставка «Ізми 
дискримінації»

Виставка

Благодійний дитячий фонд «Подаруй дитині світ» Черкаська м. Черкаси "До щасливої родини через 
усвідомлене батьківство"

Освітня програма

Хмельницький обласний академічний музично-
драматичний театр імені М. Старицького

Хмельницька 
область

Хмельницький Гастролі театру у селі Кліщинці на честь 
ювілею М.Старицького

Вистава

Мистецька Резиденція Карбон Київська Київ Carbon media art incubator 2021 Освітня програма

Комунальний заклад "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 18 Вінницької міської ради"

Вінницька Вінниця Музей-хаб з інтерактивною складовою 
“ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА МАШИНА 
ЧАСУ” (як людина удосконалювала 
годинники)

Креативний простір-музей з 
інтерактивною складовою та 
розробленими екскурсіями відповідно 
до віку відвідувачів



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

МГО "БУМЕРАНГ" Вінницька обл. Вінницька обл. Молодіжна Теле-Радіо студія "Skyline" Студія

Державний вищий навчальний заклад 
Ужгородський національний університет

Закарпатська обл м. Ужгород Віртуальний освітній хаб «»Молодіжні 
неформальні культурні та креативні 
практики»

Освітня програма

Національний технічний університет “Дніпровська 
політехніка”

Дніпропетровська 
область

Місто Дніпро Настільна природнича гра “Rock&Rocks” Навчальна гра

ГО "Центр розвитку Пангея Ультіма" Вінницька м. Вінниця Міжкультурна молодіжна студія Відеоблог

ФОП Бородіна Ганна Георгіївна, Арт центр 
"Студія творчого резонансу"

Київська Київ EcoArt Освітня програма



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

Міський комунальний заклад культури 
“Централізована система бібліотек для дітей” 
міста Дніпра

Дніпропетровська місто Дніпро Мій край_dp Видання

ГО "ВГО "Рушійна Сила" м. Київ м. Київ Кінодень у Києво-Воскресенському ліцеї Освітня програма

Український католицький університет Львівська м.Львів Як це працює? Освітня програма

ФОП Чаговець Олеся Владиславівна Харківська 
область

Харківська обл., 
Дергачівський район, 
смт Солоницівка

Відеоблог: «Про фізику з епіцентру 
подій».

Відеоблог

SAMI Production М. Київ М. Київ Освітній проєкт «Історія неочевидних 
українців»

Освітня програма



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

Громадська організація "Федерація Чирлідингу та 
Чирспорту України"

Харківська 
область

Харків «Освіта, культура, мистецтво, спорт – 
активна єдність»

Освітня програма

Громадська організація «Ти-Медіа» (You-Media) Львівська Львів Зрозумій та почуй Крим: руйнування 
стереотипів про кримських татар

Телепередача

студія мажорет-спорту "Lucky Dance" Київська с.Богданівка вул.
Окружна 9

Дитяче танцювальне благодійне шоу. Вистава

ФОП Марущак Леонід Михайлович Вінницька Вінниця "Музей відкрито на ремонт. 
Кроссекторальна співпраця"

Форум

Громадська організація "Кременчуцький 
інформаційно-просвітницький центр 
"Європейський клуб"

Полтавська м. Кременчук Активізація культурного життя 
новостворених об’єднаних 
територіальних громад через 
організацію мережі інтернет-радіо та 
онлайн-подкастингу в освітніх закладах 
Кременчуцького району

Освітня програма



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

ГО Архікідз Київ Київ Архікідз онлан Телепередача

ГО «Про.Про.Лаб» – Київ Онлайн-курс для освітян «Art + 
Engineering»

Онлайн-курс для освітян

Центр ініціатив сприяння соціальному та 
культурному розвитку в Україні

Львівська Львів Мальопис Шухлядки Комікс

ФОП "Сом Світлана Геннадіївна" Київська місто Київ «Карочє курс» Освітня програма

Громадська організація "Нація Талантів" Рівненська м.Рівне Телепрограма Фреш-шоу Телепередача



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

ГО “Освіта для успіху” Львівська обл. м. Львів Освітньо-культурний простір креативних 
індустрій Чигиринської громади

Освітньо-культурний креативний 
простір (коворкінг), його облаштування 
та напрацювання методичних 
матеріалів для місцевих шкіл для 
проведення уроків на базі коворкінгу.

ФОП Захарченко Микита Сергійович Київська м.Київ Стратегічна настільна гра "Україна: 
шлях до свободи"

Навчальна гра

Національний університет "Острозька академія" Рівненська м. Острог Інтерактивна мапа "Крим в українській 
літературі"

Віртуальна літературно-культурна 
карта

ГО "Поступовий гурт франківців" Івано-Франківська м. Івано-Франківськ Княжі столиці України в дитячих 
розмальовках

Дитяча розмальовка

ТОВ "Мережа шкіл Грін Кантрі" Київська Київ Easy Grammar (Граматика - це легко) Інфографічні таблиці, що можуть 
використовуватися як постери в 
навчальних класах, роздаткові 
матеріали, елементи навчальних 
програм для пояснення граматичних 
тем з допоповненнями у вигляді відео 
пояснень матеріалу.



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка.

Тернопільська 
область

м. Тернопіль Академічно-креативна медіастудія 
"Перехрестя"

Студія

Комунальний заклад "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" 
Запорізької обласної ради

Запорізька 
область.

м. Запоріжжя Навчальний посібник «Простір життєвих 
навичок» .

Видання

ГО "Центр розвитку соціального бізнесу 
"Ініціатива"

Запорізька 
область

м. Запоріжжя Культурне вираження через бізнес Освітня програма

Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів 23 Мелітопольської міської ради 
Запорізької області

Запорізька 
область

Мелітополь Мистецька кARTа Методичні рекомендації з мистецької 
педагогіки

Центр розвитку ініціатив "ІнСорс" Тернопільська село Великі Загайці STEZHA: пропіар свою громаду Відеоролик



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

Видавництво "Ранок" Харківська Харків Майстерня фейрітейлу Освітня програма

ГО Культурний Проект Київська м. Київ Безкоштовні освітні програми для 
школярів та студентів

Освітня програма

Запорізький муніципальний театр-лабораторія 
"Ві"

69017, м.
Запоріжжя, о.
Хортиця вул, 
Наукове містечко, 
35

м.Запоріжжя Театрально - освітній проект «Листи 
здалеку»

Вистава

Школа Мистецтв вільних та небайдужих (ФОП 
Шишак Марян)

Львівська область Городоцький р-н, 
місто Комарно

Художньо театралізоване дійство “Наш 
друг Тоторо”

Вистава, виставка дитячих малюнків, 
музичний концерт та відеозвернення до 
Хаяо Міядзакі

ФОП Субоч Борис Михайлович Київська Київ Настільна гра на основі подій Революції 
Гідності "Країна "У""

Навчальна гра



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

Громадська організація "НОВІ" (Новий Освітній 
Вимір Ідей)

Кіровоградська місто Благовіщенське “Літня школа майбутніх вчителів 
“TEACHER POWER”

Формат Літньої школи підготовки 
молодих вчителів з подальшою 
профпідтримкою

Громадська організація “Фонд “Молодість” Київська область Київ Всеукраїнський кінофестиваль 
студентського фільму “Скіфське Оленя”

Фестиваль

Благодійний фонд "Інститут розвитку освіти" Київська Київ Освітній відекурс "Тридцять 
миттєвостей України. 1991 - 2021"

відеокурс з 30 відеороліків

Молодіжний ініціативний центр Львівська Червоноград Розробка та впровадження інноваційних 
ігрофікованих навчальних продуктів у 
викладання предметів художньо-
естетичного циклу в начальних 
закладах

Освітня програма

Комунальний заклад "Обласний організаційно-
методичний центр культури і мистецтва"

Харківська м. Харків "Традиційне харківське коцарство - 
бренд, що народився разом з містом"

Відеоролик



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

ФОП Обиденна Марія Олексіївна, Студії 
"Український есей"

Чернігівська 
область

місто Чернігів. «Український есей», видання книги 
"Жанр есе. Як писати есе на різні теми"

Видання

Startup ProSteer Львівська м. Трускавець Освітня програма з залученням 
мистецьких практик "5D StartUP" для 
стартапів

Освітня програма

Музейний сектор Національного наукового центру 
«Харківський фізико-технічний інститут»

Харківська 
область

Харків Комікс «Атомний відчайдух» Комікс

Харківська обласна громадська організація 
«Харківський обласний гендерний ресурсний 
центр»

Харківська Харків Навчання гендерній рівності через 
дослідження культури дітонародження

Виставка

Маленьке серце з мистецтвом Київська Київ Мистецтво здоров’я Методичні рекомендації з мистецької 
педагогіки



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця

Харківська м. Харків Лінгвістична резиденція міжкультурного 
діалогу "Language & Culture"

Освітня програма

Школа менторів Київська м. Київ Школа Менторів 2021 Освітня програма

Громадська організація "Рух Олександра Педана 
"ДжуніорЗ""

Київська область м. Київ Новітня фізична КУЛЬТУРА Освітня програма

Громадська організація "Ю7 Убан студія" Вінницька м. Вінниця архітектурна резиденція "Демодернізм" Освітня програма

ГС "Центр Регіональний розвиток" Львівська область м.Новий Розділ Культурні розмови про ресурси Освітня програма



Назва організації
Область, яка 
відповідає 
юридичній 

адресі організації

Населений пункт, 
який відповідає 

юридичній адресі 
організації

Назва проекту Основний продукт, який буде 
створений під час реалізації проекту 

ТОВ "Інтелшкола" Київська м. Київ Створення освітньої програми з 
робочою назвою "Культура" для 
школярів початкової школи (6-10 років).

Освітня програма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР"

Київська Київ ChatBook Чат-бот хаб освітньої літератури

Фізична Особа Підприємець Левицька Iрина 
Романiвна

Київська область місто Київ ТАК і ТАК майструє всяк Концепція креативного простору (хабу)

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДМИТРІВСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дніпропетровська с. Дмитрівка, 
Петропавлівський 
район

Освітньо-культурний ХАБ EDU-CULT 
HUB

Концепція креативного простору (хабу)


