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КЗ"Володарська "ЗОШ І-ІІІ 

ст. №1"

капітальний ремонт приміщення (заміна 

вікон)-1146247,80грн.(Програма 

будівництва, реконструкції та 

модернізації об’єктів інфраструктури 

Київської області на 2012-2015 )    

капітальний ремонт приміщення 

(спортивний зал)-  250000 грн.                                                                     

придбання  електроплити  для 

харчоблоку-16893грн.

капітальний ремонт приміщення 

(утеплення фасаду)-  650000 грн.,                                                              

придбання та встановлення приладів 

обліку теплової енергії-42000грн.,                                             

придбання комп"ютерної, 

мультимедійної та оргтехніки-

198919грн.,                                                                            

придбання обладнання для 

харчоблоку (електром"ясорубка, 

морозильний лар, холодильник)-

28855грн. 

капітальний ремонт із заміною вікон-

300000грн.,                                                                 

придбання кухонних меблів та посуду-

39956грн.,                                                                  

придбання комплекту меблів НУШ-

49760грн.

КЗ"Володарська "ЗОШ І-ІІІ 

ст. №2 ім.В.П.Мельника"

капітальний ремонт приміщення (заміна 

вікон)-1036893,50грн.(Програма 

будівництва, реконструкції та 

модернізації об’єктів інфраструктури 

Київської області на 2012-2015 )    

капітальний ремонт приміщення 

(обмостка)- 60000 грн.,                                                                       

придбання електроплити  для 

харчоблоку-16893грн.

придбання комп"ютерної, 

мультимедійної та оргтехніки-

198552грн.,                                                                        

придбання обладнання для 

харчоблоку (електром"ясорубка, 

морозильний лар, холодильник)-

28855грн

придбання кухонних меблів-39318грн.,                                                         

придбання  комплекту меблів НУШ-

49760грн. 

КЗ"Гор.Пустоварівська 

ЗОШ І-ІІІ ст."

придбання електроплити  для 

харчоблоку-12699грн.

КЗ"Завадівський 

НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с"

встановлення металопластикових 

вікон- 40000грн. (6 шт.),                                                                       

придбання електроплити  для 

харчоблоку-13750грн.

придбання навчального 

комп"ютерного комплексу-134800грн.

КЗ"Лобачівський 

НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с"

встановлення металопластикових 

вікон- 39000грн. (6 шт.)                                             

електроплита  для харчоблоку-

12699грн.

КЗ"Пархомівський 

НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с"

капітальний ремонт приміщення 

(заміна вікон)-1476574грн.,                                                                                           

капітальний ремонт приміщення 

(внутрішніх вбиралень)-70000грн.                                                      

придбання навчального комп"ютерного 

комплексу-151580грн.,                                                           

придбання цифрової лабораторії 

"Ейнштейн" (біологія, хімія)-148362грн.,                                              

придбання цифрової лабораторії 

"Ейнштейн" (фізика)-98243грн.,                                                              

придбання мультимедійного 

обладнання (робоче місце вчителя)-

98240грн.,                                                    

придбання електроплити  для 

харчоблоку-12699грн.

придбання комп"ютерного обладнання-

110329грн,                                                                                                                        

придбання навчального обладнання 

для кабінетів біології, хімії-

84249,75грн.

Матвіїська філія  встановлення металопластикових 

вікон- 39300грн. (9 шт.)

Тарганська філія встановлення металопластикових 

вікон- 40000грн.  ( 9шт.)

КЗ"Рудосільський 

НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с"

придбання електроплити  для 

харчоблоку-12699грн.

КЗ"Березнянський 

НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с"

встановлення металопластикових 

вікон- 39970грн. (8 шт.)

КЗ"Гайворонський 

НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с"

КЗ"Косівський НВК"ЗОШ І-

ІІ ст.-д/с"

встановлення металопластикових 

вікон- 37999 грн. (9 шт.)

КЗ"Логвинський НВК"ЗОШ 

І-ІІ ст.-д/с"

встановлення металопластикових 

вікон- 36000грн. (7 шт.)

КЗ"Мармуліївський 

НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с"

встановлення металопластикових 

вікон- 39400 грн. (8 шт.)

КЗ"Рогізнянський 

НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с"

встановлення металопластикових 

вікон- 40000грн. (7 шт.)                                                                         

придбання електроплити  для 

харчоблоку-14000грн.

КЗ"Рубченківський 

НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с"

встановлення металопластикових 

вікон- 40000грн. (7 шт.)

КЗ"Тадіївський НВК"ЗОШ І-

ІІ ст.-д/с"

реконструкція приміщення (веранда)- 

50 000грн.

КЗ "Володарський ДНЗ 

(ясла-садок)"Пізнайко"

капітальний ремонт приміщення 

(утеплення) - 2832406грн.,                                                                                                                     

встановлення металопластикових 

вікон -19999грн. (4 шт.),                                                                                 

придбання пилососа- 7000грн.                                                     

придбання електроплити  для 

харчоблоку-17999грн.

капітальний ремонт приміщення (дах 

та покрівля) - 1413434грн.                                                    

придбання пральної машини - 

60000грн.,                                                             

придбання  обладнання для 

харчоблоку (морозильний лар, 

водонагрівач, електром"ясорубка)-

38630грн.

капітальний ремонт приміщення (дах 

та покрівля) - 1492789грн. 

КЗ "ВРЦТДЮ" Капітальний ремонт приміщення 

(хореографічний клас)-30000грн.

придбання та встановлення приладів 

обліку теплової енергії-32994грн.

КЗ "ВРДЮСШ" придбання та встановлення приладів 

обліку теплової енергії-29994грн.


