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I JЛЧЛJIЬНИI(У УI IРА ВЛIННЯ OC BI
вАсилькfuськоi пцIс ькоi рАди
ЛIJI I I  КОЗАК

нл 2ll22 I | АвчАJIьниЙ PIK

млlь нАимвI lувАt ня Ki; lbKic,rb Приблизна
BapTicTb

Прим lTKa

1.
Ремонт фасаду основноТ
(штукатурнi та ма,пярнi робс

iулiвлi школи
ги,)

1 3,5 млн. грн.

2, 3aMiHit паркану навколо TepI Topii шкоJIи 20 rvl 10000 грн.

J. JaMiHa KnaHiB хап.rобпrrкv 5 I I IT 6000 r,nH

4. Ремонт фасаду харчоблоку 1 150000 грн,

5. Ремонт даху харчоблоку S:бOOм' l50000 грн.

6.
Капiтальrпrй ремонт с

столярноi майстерень
шосарнсli ,I ,a S: [З4м' 500000 грн.

7.
Укомгlлектуван} ш слюсарн(
иайстерень

та столярно б00000 грн.

8. 3aMiHa свiтильникiв 50 шrт,. 18000 грн.

9.
Капiта_пъний ремонт cTiH

коридорах
та с,гелl у 2 коридори 500000 грн,

10,
Замiна пiд"ltоги 2 поверхи

S :340 м2

б00000 грн,

l1 Капiталыtий peMo11T спортиI Hoi зали ш1,, 500000 грн.

\ 2 Укрiп.ltеl* tя вiкогtних DaM 64 пlт, 40000 грн
13, 3aMiHa бачкiв у туалетi 6 шт. 3000 грн

т4. Придбання фацби дrrя пiдлот 4 20л l 8б00 грн

15. прилбання фарби для панел( й та дверей 40л 5200 грн

16. Валики, rцiтки, розчинник l l00 грн

| ,7, Эфiсний папiр 40 пачок 1000 грн

18. 'rотерний клас 1 шт, l 00000 гпн,
19. дадьццц_цqцI* цюLе!_ I I IT,. 35000 грн.



j \ tлlь нлЙп4Енувz ння Кi.пькiсть Приблизllа
BapTibTb Пр, MlTKa

20. Iрц цеэц J пlт. ] 4000 грн,2 Ксерокс lшт 10000 грн.
22. lащ]цqдqр

1 шт. 5000 грн.
2з. Цлtр каддд_дацri нув ання 3 па.rки 450 грн,
24. oN I 3160 5 набори 5000 грн
25. fitартриджi CANON МG Z 4U l комгtлект 2400 грн
26, Парти та стiльцi 5+ 90 б7500 грн
27. Шафи дJuI  наочностей 3 шт. 18000 грн
28, l,золяцiя труб теплопостачt н} Iя 200 м 5000 грн
29. ьlлизна "Oнlкс

40 шт.

ю;г
2000 грн

з0. Щезинфiкуючi засоби''ЛБ рiя  геJIь" l200 грrl
31. LIистячi засоби "Сама'' 15 ш,г. 900 грн

200 .р"
330.р;

з2, [ 1ральний пороI ] Jок 3кг
aaJJ. ?iдке мило 55л
з4. Клорантеitл

3 шт. t080 грrr

35, )енЗин 50л 2000 грн
36. Вiниl< и 0 rпт. 500 грн
37, Граблi 5 шт. 00 грrl
з8. I [ опа,ги шlтl.жовi 2 lпт,. 00 грн
з9. вiдра металевi I tIT. 50 грн
40. вiдра пластш< овi I I IT. 400 грн
4| , Вiдра для смiтгя з кришкам I I I1,. 100 грн
42, мiтлlл пласr:иковi

l tI ,1,. 500 грн
4з. иедикаменти 2000 грн
44. Апарат для вимiрюваI* Iя ти ку 3 rur,. 2400 грн
45, Папiр кольоровий двухсторr ннiй 5 ylaKoBclK 700 грн
46. Вапнсl 30 Kl, 300 грн

47, Рукавицi гумовi 20 пар 400 ryн
48. Рукав.ицi тряtтчаtri 10 пар 150 грrr

49. Пiдписка 4000 грн

50, Туале,гrrий папiр l5 упаковок 500 грн

51. Крейда 75 упаковки l0900 грrr

52, Електрлтчнi лампи 50 шт, 500 грн

53. Електри.lнi ламшл денного с liтла l0 rrr.,. 330 грrr

54, lампи денного cBiT; la 5 шrт. 650 грн

{
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лъ вiд

ПОТРЕБД ДО БЦ
влсилъкIвськоi здглл

НЛЧАЛЬНИКУ ВlДЦШУ ОСВIТИ
влсI l,Iькrвськоi MlcbKoi рлди
л.о. козАк

жЕту { 20р,2ц1 нлвчАльний rlK;
HoocBITHboi школи I  _ ш ступЕнlв лъ 7 .

м{ ь ндймвнувлнl lя КIЛЬКIСТЬ ПРИБЛИЗНЛ
BAPTICTb

прtlNI I tкА

l Ремонт фасаду основноТ i

(шryкатурнj та мшlярнi робс

)} дrвлl школи
tц) 1 3 млн. грн.

2. Замiна паркану навколо тер iTopii школLI 20м l0000 грн.
aJ. Замiна KpaHiB харчоблоку

8 8000 грн

4. Ремоrrг фасапу харчоблоку l 100000 грн.

5. ремонт даху харчоблоку S :600 м2 l 50000 грн.

6. Капiтальний ремонт с
сголяоноi майсгепень

Iюсарноl та S: l34M2 300000 грн.

7 Зафна свiтильникiв l00 шт 25000 грн

8 Ремонт cTiH та стелi у корлц )рах 2 корилори 400000 грн

9 замiна пiдлоги 2 поверхи

l0 Укрiплення вiконних рам 64 шт 20000 грн

1l Замiна бачкiв у TyalreTi бшт 3000 грн

12 Придбання фарби для пiдло. ,и l00 л 8000 грн

lз Прилбанrrя фарби для панел эй та дверей 30л 5000 грн

| 4 Валики, щiтки, розчинник l l00 грн

l5 Офiсrrий паrriр 30 шт З000 грн



{

/

lб Комп'ютерний кJIас | шт l 00000 грн
.

l,] Фарба для картриджiв 4 набори 3000 грн

l8 Картрrцжi бшт 9000 грн

l9 Парти та стiльцi 45+ 90 67500 грн

20 Шафи дrrя dаочноgгей 3шт l8000 грн

2l I золяцiя труб теплопостачан я 200 м 5000 грн

22 ьlлизна KUHtKc> > 40 шт l080 грн

2з Щезинфiкуючi засоби кЛазур ягель) 40 шт 600 грн

z4 чистячi засоби ксама> 5шт 450 грн

25 Пршrьний порошок кг I  20рн

26 рiдке мило 5л 3З0 грн

27 Хлорантеiн 3шт 080 гр,l

28 Бензин 40л l 080 грн

29 Вiники '7 шт 280 грн

30 Грабti 2 шт l00 грн

31 лопаr,и штиксlвi 2 шт 250 грн

з2 вiлра металевi 4шт 240 грн

зз Вiдра пластиковi 4шт 240 грн

з4 Медика,мснти 2000 грн

35 Палiр 20 шт 2000 грн

зб Вапно 30 Kг 200 грн

5l Рукавицi гумовi l0 пар 250 грн

з8 PyKaBиrti трягlчпнi l0 пар l50 грн
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J{ l561 вiд 0з.09.2019

ПОТРЕБА ДО I
вАсилькIвськоi здг,

НЛЧЛJIЬНИКУ
вАсилъкIв(
л.о коздк

[Ету QOýп020 нАвчАлы
оосвIтньоiшколиI I

BI /U{ IJIy освIти
]ъкоi MICbKoi рАд

{ иЙ PIK)
I I  сryпЕнIв лlt 7

} lb.I \ b НЛЙМЕНУВДН ня КIЛЬКIСТЬ ПРИБJIИЗНА
вАртIстъ прим lTKA

l. Ремонт фасаду основноi
(шryкаryрнi та MmL

укрiплення переlФиття

укрiппення перекриття
поверхами)

булiвлi школи
pнi роботи,
над вiкнами,
иiж I  та I I

2 млн. грк.

2. Замiна паркану навколо тер аторiI  школи 20м 1 0000 грн.
a
J. ремонт мийного, овочевоl

цехiв харчоблоку
о та м'ясного a

J 200000 lpH.

4. Ремонт фасаду харчоблоку l 200000 грн.
5. Ремонт даху харчоблоку S:бOOм2 300000 грн.
6. Капiтальний ремонт

сmлярноi майстеренъ
пюсарноТ та S: lЗ4м' 200000 грн.

l0. !ухова шафа I 20000 грн.

11. Посуломийна машина 1 l30000 грн.

12. Каструлi V40л,2
шт.

2400 грн.

l5. Чашки 100 шт. 2500 грн.

,5. Парти та стiльцi (15 +  30) 5

комплектiв 97500 грн.



НАЙМЕНУВАНr я КIЛЬКIСТЬ ПРИБЛИЗНЛ
вАргIсть примI , lкА

llб. [ lIоточниЙ рмонт коридорiв

l l eмmlb шtкiдна,2,8 кг;

i i ciйa.; ib а; iк iдна (бiла, гj iянлj

l l цемент Ш{  500, 25 кг П(

I  I  сн€жка yльтDа бiпа BHyTpi

l [ . валик СИНТЕКС 250 мм;

l l щlтка дерев'яна 2.5/63 мм;

l l Щiтка дерев'яна z.5u мм;
l l кюветка дIя розкатки ва
l l lrlд.
l l "u,: ,l 

.

l розрiджувач, 1 л;

|  ЕКО  САТЕН шпаклiвка

I

| 30 шт.
эъа),2,8 кт;  | 5 rilr.
)ЛМIН; lZ,r.
шня. 14 кп lt ur,.

| s u'r.

l? ,",.

| /  шт.
шка 350x320l2 шт.

l

I r

Рiнiшна, кг Jl О к.

б300 грн.
, , лл * .,__r r\ rv r ргr.
l80 грн.

300 гон.
225 трн.
28 грн.
24 грн.

4б трн.

43 грн.

70 грн.
| 7. Медикаменти 2000;йГ
l8. Апараr, для вимiрювання тис v 2 шт. t t000 грн.
l9. Замiна внутрiшнiх дверей; 7 шт. 22000 грн.
20 JaMlrTa вхiдчих лверей (rr.rlьц стпрона) t lrr
2l CTiHKa офiсна З шт. 22000 грн.
aa

1 lllL. aлa\лi{  * .r< r\ l\ l< l l Ро.
2з. дезинфекиочi засоби пля iпа bHI 4 пrт I400 rпн.
z4 .Щезинфекlточi засоби дLs

кабiнету
ц.fё п I rцшatгrr 4 rrrT_ l4OO гпц

) летiв (caHTpi 160 * r. 2200 грн.

Zб Вiдра метrrлев 25 шт. l750 грн.
27. вiлра пластмасовi 10 шт. 700 грн.
28. Рчкавички ryMoBi 24 пари 480 црн.
29. Вiники 7 шт. 400 грн.
?п

r lJWJ\ r i rrrт ?ОЛ * .,Jv tPrr

31 лопата штикова 4 urг. 3б0 грн.

5 Мi,гли вуличнi 1пластиковi.1 4 шт. 280 грн.

33. Совки для смiття 4 шт. I  60 грн.

з4. Корзини для смiття l0 шт. 700 грн.,,,,[
з5. Бензин для мотокоси А  95 ЗOл 900 грн.

36. Мастило двотакгне 2л 200 грн.
з7, волосiнь для мотокоси 20м l 40 1пн.
JU. 

| l lапtр для офiсноi технiки 20 пачок |  2В00 грн.

l;



Jsý НАЙМЕНУВЛН ttя кlлькIсть ПРИБЛИЗНА
BAmIcTb прим ткА

39. Картриджi чорнi 14 шт. 2400 грн.

40. Картриджi кольоровi 4 шт. 2600 грн.

4l. дорiжки бiля l шт. 50000 грн.

42. Замiна бачкiв унiтазiв 6 шт. 3000 грн.

з. стпахчвальна тчDистична cl ,стема б шт. 2600тпн.

44. Карабiн 12 шт. 3720 грн.
n< \ lIл*

leL< , L, Jл4 l ! р119 L ia,!a.B 9 Lriati.| 1q
1ftл .1 1(4п * ,,

bl< ./ ,| t t { tt.

46. Шафа медична HaBicHa 2 шт. 2700 грн.

4j. Зростомiр пiд_rrоговий з чtи l шт. l42) грн.

48.

49.

Стiл *  вiтрина

Вiтрина вiдкрита HacTiHHa

2 шт.

4 шт.

3000 грн,

8000 грн.

50. Стелаж бiблiотечний дерев'. ний 6 rшт. l2000 грн.

51. Стiл письмовий двоryмбовл и 2 шт. 6000 грн.

ý? Павпчки ня fiiпiкr ýо ], t ? tttT. 1ý..1} о тн
53. Холодилъник мп медич

малwй
Iого кабiнеry l шт. б000 грн.

54. Умивагtьник дIя медично
бачком для наповнення вод(

ю кабiнеry з
lЮ

l шт. 2000 грн.

li

,.Щпрекгор ш



Jtr 146 ви 01.09.2018

ПОТРЕБЛ ДО БЦ
ВЛСИ,ЬКIВСЬКОI  ЗЛГЛЛ

НАЧАЛЬНИКУ ВIДДIJIУ ОСВIТИ
вдсиJъкIвськоI  MrcbKoI  рдди
л.о. коздк

(20t8д01 9 нАвчлльний PIK)
BrTHboi школи I   пI  ступЕнIв J{ t 7

JYr.m НАЙМЕНУВДНI ] я KUьKIcTb ПРИЫIИЗНА
BAPTIcTb примI ,] ,кА

l. PeMorTT фасаду основноТ б

(lшryкаryрнi та маляr

ущрiплення перекриття I

укрirшення перекриття м
поверхаl,tи)

удiвлi школи
Hi робmи,
ад вircrами,
жIтаI I

2 м,.пн. грн.

2. 3шлiна паркаЕу навколо тери горii шкошr 50м 20000 грн.

3. Ремонт мийного, овочевог(

цехiв харчоблоку
та м яснопо

з 200000 грн.

4. Ремонт фасаду харчоблоцу l 200000 грн.

5. Ремокг даху харчоблоry S :600 м" 300000 грн.

6. Капiта.rrьний ремонт cJ

столярноi майстернь
юсарноi та S= 134M' 200000 грн.

7. Обробка rcрищ вогнетривка [  рзчином Фiлiя Ns 1, 2 150000 грн.

8. в сtънопгlеннJI  бл изкавкозахи 9ту 2 120000 rрн.

Пшта дIя харчоблоку 1 35000 грн.

,10.
Щlпсова шафа l 20000 rрн.

11. Посудомийна машина 1 l30000 грн.

lz. Каструлi V40л,2
шт.

2400 грн.

lз. Тарiшсr глибокi 100 шп. 3000 грн.

| 4. Тарiлки суповi l00 tшт. 3000 грн.

15. Чашюt l00 шт. 2500 rрн.

l5. Парги та стЬцi (15 +  30) 5

комплеrстiв 97500 грн.



NtJYr нлfu{ ЕI IувдIш lя шлькIсть ПРИБЛИЗНА
вАртIстъ примI гкА

lt0.
| Поточний ремонт коридоЙ

l емtшь а.пкiдна,2,8 кг;

|  емЁшъ агlк iдна (бiла, гJинI

l цемент ПЦ  500, 25 кг П

|  снежка ультра бiла BHyTpi

l валик СИНТЕКС 250 мм;

l щiтка дерев'яна 2.5/63 ммl щiтка дерв'яна 2.50 мм;
 кюветка дIя розкатки в€

мм;
 розрi.шкувач, 1л;
 Еко  сАТЕн шпак.гliвка

teм), 2,8 кг;
ЭЛМIН;
шнrI , 14 кг;

лика 35ох320

фiнiшна" кг

l30 шт.
15 r.
lZu,..

I '* ..
15 шт.
lZ * ..
2 шт.
2 шт.

1

l0ш

4140 грн.
845 грн.
132 грн.
300 грн.
225 rpH.
28 грн.

24 грн.
32 грн.

33 rрн.
70 грн.

7. Медикаменти
1200 грн.

l8. Апарат дlя вимiрюванЕя тис у 2 шт. l600 грн.
19. Замiна внутрiшнiх двереЙ; 7 шт. 20000 грн.
20. 3aMiHa вхiднlо<  дверей (тилц а сторона) шт. l0000 грн.
2l. CTiHKa фiсна шт. 22000 грн.
22. Витяжна шфа шlя Тдальнi 1 rrrг. 60000 грн.
23. дезинфекrлочi засоби лля Тrrо Iънt 4 шт. I40u грн.
24. ,Щезинфекуючi засоби Й

кабiнету
медичног0 4 шт. 1400 грн.

25. .Щезшrфещуючi засоби дJIя Ф
 гель)

шетiв (caHTpi 60 шт. l800 грн.

26. Bipa металевi 25 цrг. 1750 грн.
27. вiдра пластмасовi l0 шт. 700 грн.
28. } кавички гуrrrовi 24 парп 480 грн.
29. Вiники 7 шт. 400 rрн.
30. Граблi 4 шт. 320 грн.
31. лопата штикова 4 шт. 360 грн.
з2. Мiтли вуличнi (пластиковi) 4 цrг. 280 грн.
33. CoBrcl дtя смiття 4 шт. 160 грн.
34. Корзини для смiття 10 шт. 700 грн.
35. Бензин дIя мотокоси А  95 30л 900 грн.
36. Мастило двот€жтне 2л 200 грн.
37. Волосiнь дIя мотокоси 20м 140 грн.
38. Папiр дrя офiсноТ TexHilca 20 пачок 2800 грн.

l
I



l\ Гам" НДЙМВНУВАН ш кшьшстъ
d lar' I : IРИБЛИЗНА

BAPTIcTb приI } fi ткд39. картрIцжl чорнi
4 шт. 2400 грн.40.

4l.

лартриджt кольоровi
4 шт. 2600 грн.

t юлаштування пiшохiдноi
фiлiiJfэ 1

лорiжlсл бi.ти l шт. 50000 грн.

42. JaMtHa оачкiв унiтазiв 6 шт. 3000 грн.4з. Lтршryвалъна турпстична си )тема 6 шт. 2б00 ryн.14. .t\ apaolH
12 шrг. 3720 црн.45. уtотузка т} ?истшчна статичн 100 м 2560 грн.46. [лаФа медична HaBicHa

2 шт. 2700 црн.7. JpocToмlp пiдlrоrовий з вагаrv п 1шт. 1425 щl.48.

49.

LтLп _ вlтрина ,z 
шт. З000 грн.

ýlтрина вlдкрита HacTiHHa 4 щт. 8000 грн.
50. LтелФк оlолiотечний дерв'яп пй б шт. 12000 грн.51. Lтlл письмовий двотуrr,rбовий Z шгг. 6000 грн.52. JIавочки на фылыю ЛЬ 2 Z шт. I50Q грн.

,.Щпркrор ш

,i

furrФi* оu



Лi 67 ви 11.07.2016

шо,l,рfi]Бл ло t
BAclt rtbкrвсъкоI  здr,

НЛI IАЛЪНИКУ ВIДДШУ ОСВIТИ
влсилькIвсъкоI  Mrcbкoi рý]
JI .о. ко:} Ак

,у 
QOtбп01? шАвчлI Iъниfr нк1

)свIтнъоi шко.lltл I   ш стуI IшнIв Jý 7

J{ iль ндймпнувлrш tя шлъкIсть I IРИБJIИЗНА
BAPTIсTb прим] ткА

1. Ремонт фасалу основноТ |

(шrryкаryрнi та маJur

уlсрiплення перекриття над I

iулiппi школи
lHi роботи,
iкнаrtrи)

1 1 мпн. грн.

2. Замiна паркilry навколо TepI юрii школи 2l0 м 150000 грн.

3. Заrrлiна парк: lну нtlвколо
майданчику

сшортивною
107 м 75000 грн.

4. Асфаrьryвання подвiр'я Ti

майланчикч.
спортивного

S :2500 м2 100000 грн.

5. ,Щемонтаrrс застарiлого
встаrrоыtgння нового

обладнапня.
спортивноr0 6 50000 грн.

Ремонт мийного, овочевоп

цехiв харчоблоку
) та м'ясною

3 1 00000 грн.

7" Ремонт фасаду харчоблоку 1 70000 грн.

8. Ремонт даху харчобпоку S :600 м' 100000 ryн.
9. Капiтальний ремOнт с.

столяоноi майстеоень
ltocapнoT та S= l34M' 200000 грн.

,Щпрскгор ш


