
ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПУТАТІВ ЩОДО СПРЯМУВАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОТРЕБ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ М. ЖИТОМИР 

(за 2019 рік) 

№ за/п ПІБ депутата Напрямки використання коштів Сума, грн. 

1.  Блажкевич О.М. 

  

  

  

надання матеріальної допомоги 119 200 

ОСББ "Вацьківський,9": придбання матеріалів для 

ремонту козирка над під'їздом №3, придбання та 

встановлення дверей в тамбурних приміщеннях під'їздів 

№2 та №4 

15 000 

ОСББ "Східний-68": придбання та встановлення камер 

відео спостереження 

7 000 

ОСББ "Залізничник": придбання та встановлення вікон 

та дверей в під'їздах багатоквартирного житлового 

будинку 32/98 по вул. Івана Сльоти 

7 000 

ЖДНЗ №61: придбання холодильної шафи 21 800 

2.  Боровський М.М. надання матеріальної допомоги 170 000 

3.  Брокарєв В.Г. надання матеріальної допомоги 130 000 

ОСББ "Фонтан-10": придбання матеріалів для ремонту 

піддашків будинку за адресою: площа Польова, 10  
40 000 

     4. Величко О.Ю. 

 

надання матеріальної допомоги 60 000 

придбання охоронної сигналізації ліфтового відділення в 

під'їздах будинку з а адресою: вул. Грушевського,75/114 

7 500 

ПП «ВЖРЕП №8»:придбання фарби для фарбування 

квіткового паркану будинку за адресою: вул. 

Київська/69 

2000 

ОСББ "Грушевськог,78": придбання матеріалів для 

поточного ремонту інженерних мереж 

5 000 



Футбольний клуб "Освіта": участь у Чемпіонаті міста з 

футзалу 

5 000 

Всеукраїнське об'єднання ветеранів: придбання 

подарункових наборів 

1 500 

ЗОШ №19: придбання мультимедійного проєктора 7000 

ДНЗ №10: придбання матеріалів для ремонту кабінету 

соціального педагога 

15000 

ДНЗ №27: придбання принтера, канцтоварів та іграшок 6000 

ДНЗ №56:придбання іграшок та дидактичних посібників 

для логопедичної групи 

4000 

ОСББ «Михайла Грушевського 105а» придбання 

дитячого майданчика 

50000 

Придбання світлодіодних світильників для встановлення 

на фасаді будинку: вул. Київська,69 

2000 

Придбання матеріалів для квіткового паркану за 

адресою: вул. І. Мазепи,100 та вул. Східна,81 

5000 

    5. Горб В.М. надання матеріальної допомоги 90000 

ДНЗ №39: придбання спортивного та ігрового 

обладнання на майданчик 

50 000 

Товариство інвалідів Корольовського району: допомога 

в капітальному ремонті автомобіля 
10 000 

     6.  Губатюк О.В. надання матеріальна допомоги 29 000 

КП «ВЖРЕП №9»: придбання матеріалів для проведення 

робіт з ремонту м’яких покрівель будинків №12,14 по 

пров.Крилова 

19 800 



КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка»: придбання 

медичного обладнання для Міського центру ішемічної 

хвороби та некоронарогенних захворювань серця 

60 000 

виготовлення ПКД для проведення капітального 

ремонту віконних блоків у місцях загального 

користування житлового будинку за адресою: вул. 

Чорновола,6 

17 000 

КП «Лікарня№2»: придбання комп’ютерної техніки 44 200 

    7.  Єремейчук К.Ю. надання матеріальної допомоги  170 000 

    8. Жигадло Л.М. надання матеріальної допомоги 96 660 

ЖДНЗ №58: придбання текстильних матеріалів на 

оформлення музичного залу 

10 000 

ЖДНЗ №37: придбання телевізора СМАРТ 13 000 

ЗОШ №28: придбання ролетів 3 840 

ОСББ "Теплий стан": придбання матеріалів для ремонту 

покрівлі 

24 500 

ЖНВК №65: придбання дитячих костюмів для виступів 

дошкільників 

10 000 

ОСББ «Набережне-47»: придбання відеокамер 12 000 

  9. Забродський Г.О. надання матеріальної допомоги 62 000 

КП "Парк": придбання та встановлення елементів 

дитячого майданчика 

50 000 

ЗОШ №1: придбання металевих дверей в комп'ютерний 

клас 

10 000 

ЗОШ№1:заміна 5-ти дверей, які служать внутрішніми 

перегородками приміщень 

20 000 

ЗОШ №1: заміна 5 дверей в навчальних приміщеннях 20 000 



ОСББ "Соборний квартал": придбання керамічної 

плитки для ремонту під'їздів 

8 000 

    10. Кирилюк В.Л. надання матеріальної допомоги 72 628,99 

ОСББ "Вітрука,23": монтаж ліхтарів в під'їзді будинку 2 200 

ОСББ "Вітрука,23": придбання світильників 2 737,8 

Житомирська міська гімназія №3: придбання меблів 3 000 

ОСББ " Корольова 46а": придбання та встановлення 

камер відеоспостереження 

7 000 

ОСББ " Корольова 44":  придбання матеріалів з метою 

внутрішнього освітлення будинку 

8 000 

ОСББ " Корольова 46б": - придбання матеріалів з метою 

внутрішнього освітлення будинку 

8 000 

ТОВ КК "Коменерго-Житомир": придбання матеріалів 

для встановлення внутрішньобудинкового освітлення 

вул. Вітрука,13 

5613,81 

ОСББ"Вітрука,33": придбання та встановлення 

поштових скриньок 

8 000 

ОСББ "Вітрука 23" -придбання матеріалів для ремонту 

козирків над входами у під'їзди будинку 

7 168 

ОСББ "Корольова 44а": -придбання матеріалів для 

ремонту дитячого майданчика 

6 997 

ОСББ «Вітрука,33»: проведення благоустрою та 

озеленення прибудинкової території ОСББ (придбання 

садженців) 

4 980 

ОСББ «Корольова,44»: придбання матеріалів для 

ремонту дитячого майданчика 

6 997 



ТОВ КК «Коменерго-Житомир»:придбання матеріалів 

для встановлення внутрішньобудинкового освітлення за 

адресою: вул. корольова,46 

6 269,95 

Придбання поштових скриньок для будинку за адресою: 

вул. Корольова,44 

8 000 

ТОВ КК «Коменерго-Житомир»: придбання матеріалів 

для встановлення внутрішньобудинкового освітлення за 

адресою: вул. Вітрука,27 

9 404,45 

Придбання поштових скриньок за адресою: вул. 

Корольова, 46-б 

10 000 

  11. Колесник С.В. надання матеріальної допомоги 148 000 

КомЕнерго-Житомир: придбання та встановлення 

вхідних дверей в будинку 320 по вул. Кибальчича та 

влаштування огороджувальної конструкції прохідної 

арки будинку №19 по вул. Селецькій. 

10 076 

ОСББ "Селецька,21": придбання відеокамер 7 000 

Вул. Кибальчича,20: придбання матеріалів для 

поточного ремонту м’якої покрівлі 

4 924 

  12. Кропивницька Л.Г. надання матеріальної допомоги 47 000 

поточний ремонт (заміна вікон), проїзд Івана Богуна,10 45 995 

ДНЗ №38: закупівля будівельних матеріалів для 

проведення ремонту сантехнічного вузла для молодшої 

групи "Дзвіночок" 

2 000 

придбання та встановлення дитячого ігрового 

майданчика за адресою м. Житомир, вул. 

Старочуднівська,9 

25 000 

ДНЗ №6: придбання дитячих стільчиків для музичної 

зали 

11 120 



Придбання та встановлення дитячого ігрового 

майданчика за адресою: м. Житомир, проїзд Івана 

Богуна,4 

38 885 

  13. Кучик В.К. надання матеріальної допомоги 52 200 

КП "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту покрівлі майдан Короленка,2 

7 000 

КП "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту каналізаційної мережі по вул. Лесі 

Українки,14 

2 000 

ЖБК "Полісся": придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту під'їздів за адресами: вул.Чехова,10 

6 000 

ЖБК "Полісся": придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту під'їздів за адресами: вул. 

Перемоги,46 

2 000 

ЗОШ№6: придбання матеріалів для ремонту санвузлів 10 000 

 

ЗОШ №6 на придбання лінолеуму для 7-Б класу 3 000 

ВЖРЕП №5: придбання дитячого майданчика 32 000 

ТОВ "УК ВЖРЕП №5": вул. Володимирівська,17 

придбання рубероїду для проведення поточного ремонту 

покрівлі 

1 300 

КП "ВЖРЕП №5": вул. Лесі України, 4 на придбання 

матеріалів для проведення поточного ремонту 

каналізаційної мережі 

4 000 

ЖБК "Полісся": придбання матеріалів для облаштування 

паркану за адресою: вул. Короленка, 8 

3 100 



ЖБК "Полісся": придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту під'їздів за адресою: вул. Короленка, 

6 

3 000 

ТОВ "УК "ВЖРЕП №5": придбання труб для поточного 

ремонту холодного водопостачання за адресою: пров. 2-

й Чехова, 16 

3 000 

ТОВ «УК ВЖРЕП №5»: придбання матеріалів для 

облаштування паркану за адресою: майдан Короленка,2 

3 000 

ТОВ «УК ВЖРЕП №5»: придбання труб для поточного 

ремонту холодного водопостачання за адресою: пров. 2-

й Чехова,16 

5 000 

ТОВ «УК ВЖРЕП №5»: придбання дитячого 

майданчика за адресою: пов.2-ий Чехова,14 

22 400 

придбання матеріалів для поточного ремонту 

каналізаційної мережі 

3 000 

ТОВ «УК ВЖРЕП №5»: придбання щебню та кришки 

люку за адресою: майдан Короленка,5 

980 

ТОВ «УК ВЖРЕП №5»: придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту за адресою: 2-ий 

провулок Чехова,16 

7020 

   14. Леонченко Н.П. 

 

надання матеріальної допомоги 130 020 

ЗОШ № 16 2-А клас: придбання інтерактивної дошки в 

класну кімнату   

15 000 

ДНЗ №73: придбання проектора  11 300 

ЗОШ №14: придбання віконних жалюзі для 1-Д класу 3 600 

ЖЦРД №55: придбання стільчиків в актову залу 10 080 

  15. Манухін М.Л. надання матеріальної допомоги 161 000 



ЗОШ №22: підключення доступу до мережі інтернет, 

прокладання внутрішньої мережі   

9000 

  16. Мартинчук І.В. 

 

надання матеріальної допомоги 118 400 

ремонт ліфту (вул. Лук'яненка, 5, під'їзд №7)   3 600 

ЖДНЗ №3: придбання дитячих столів та стільчиків, 

жалюзі   

20 000 

ДНЗ №38: закупівля будівельних матеріалів для 

проведення ремонту сантехнічного вузла для молодшої 

групи "Дзвіночок" 

2 000 

Житомирське міське відділення всеукраїнського 

об'єднання ветеранів: придбання подарунків до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю 

1 000 

ТОВ "КК "Ком-Енерго-Житомир": - закупівля 

будівельних матеріалів для благоустрою прибудинкових 

територій за адресою: пров. Паперовий, 14, 16 

10 000 

Придбання матеріалів для поточного ремонту шиферної 

покрівлі за адресою: вул. івана гонти,98/1 

15 000 

 17. Махорін Г.Л. надання матеріальної допомоги 170 000 

 18. Мойсеєв Ю.В. надання матеріальної допомоги 18 000 

НВК №11: придбання холодильної шафи СМ110S  25 604 

НВК №11: придбання столів дитячих "Дзвіночок" (24 

шт.) 

13 824 

НВК№11: придбання та встановлення дитячого 

майданчику   

30 000 

НВК№11: придбання столів для старшої групи  10 000 



ЗОШ №1 придбання обладнання для кабінету соціально-

психологічної служби 

10 209 

придбання МФУ для 2-го класу НВК №11 3 400 

ОСББ "3-й Березівський": придбання дитячого ігрового 

комплексу 

46 400 

ЗОШ№1: придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту класу фізики 

12 563 

  19. Онищук С.В. надання матеріальної допомоги 88 300 

Придбання запчастин для ремонту ліфту (вул. Хлібна, 

під'їзду №39/19) 

1 700 

придбання матеріалів для ремонту під’їздів будинку за 

адресою: вул. Хлібна,39/19 

40 000 

ЖБК «Полісся»: придбання та встановлення камер та 

обладнання для відеоспостереження для будинку за 

адресою: вул. Хлібна,39/19  

13 400 

придбання та встановлення камер та обладнання 

відеоспостереження для будинку за адресою: вул. 

Степана Бандери,13 (ПП «ВЖРЕП №15 Житлової 

керуючої компанії), вул. Степана Бандери,15 (ПП 

«ВЖРЕП №15» Житлової керуючої компанії) 

26 600 

 20. Онопрієнко Т.М. надання матеріальної допомоги 58 000 

придбання силіконових браслетів для ГО "Стріт Воркаут 

Житомир"   

10 000 

ескізний проект Бульвар Польський в м.Житомирі  24 000 

ЖЦРД №53: придбання дитячих шаф для одягу 20 000 

ЗОШ №27: ремонт фронтону основного приміщення 5 000 



КП "Дитяча лікарня ім. В.Й. Башека": придбання 

будівельних матеріалів 

5 000 

ЖДНЗ №71: придбання ноутбука 7 580 

ЖДНЗ №71: придбання принтера 3 250 

футбольний клуб «Бульвар»: участь у Чемпіонаті міста з 

футзалу 

10 000 

Футбольний клуб «Бульвар»: участь у Чемпіонаті міста з 

футзалу молодіжної збірної (2019-2020)  

5 000 

Танцювальний клуб «Кристал»: участь у міжнародних 

змаганнях 

5 000 

ЖЦРД №53: придбання меблів для логопедичної групи 

«Добринка» 

7 000 

ЖЦРД №53: придбання металопластикового вікна для 

молодшої групи «Ромашка» 

5 000 

ЗОШ №7: придбання матеріалів для відновлення 

лакового покриття підлоги спортивної школи 

15 170 

 21. Пидюра С.М. надання матеріальної допомоги 98 060 

ДНЗ №38: закупівля будівельних матеріалів для 

проведення ремонту санвузла молодшої групи 

"Дзвіночок" 

2 000 

пров. 7-ий Соколовий,10: заміна вхідних дверей 1 та 3 

під'їздів 

28 000 

заміна вхідних дверей у 1 під’їзді за адресою: вул. 

Вільський Шлях,263а 

6 500 

заміна вхідних дверей у 3 під’їзді за адресою: вул. 

Вільський Шлях,263б 

9 300 

заміна вхідних дверей у 1 під’їзді за адресою: вул. 6 500 



Вільський Шлях,263 

ДНЗ№52: придбання дитячих ліжечок    19 640 

 22. Пучич В.Г. надання матеріальної допомоги 12 000 

КУ "Пластовий молодіжний центр": облаштування 

приміщення 

5 000 

КУ "Агенція розвитку міста": витрати для організації та 

проведення Європейського тижня мобільності   

30 000 

НВК №34: придбання ігрових споруд на майданчик 7 000 

НВК №34: придбання лінолеуму 10 000 

Гуманітарна гімназія №1: придбання проєкторного 

комплексу 

30 000 

КП ЖТТУ: придбання матеріалів для обслуговування та 

ремонту зупинок громадського транспорту 

28 500 

Дитяча лікарня ім. В.Й. Башека: придбання захисних 

ролетів у інфекційному корпусі закладу 

5 000 

ОСББ «Комфорт-Полісся»: придбання полікарбонату 

для ремонту зони входу в житловий будинок 

8 500 

НВК №34: придбання ігрових споруд на майданчик 4 000 

Житомирська гуманітарна гімназія №1: придбання 

навчального обладнання для кабінетів природничого 

циклу 

10 000 

КУ "Пластовий молодіжний центр": придбання 

туристичного спорядження 

9 765 

КУ "Пластовий молодіжний центр": придбання 

мультимедійного проєктора 

10 235 

 23. Ракович А.Ю. надання матеріальної допомоги 164 500 



КП "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту каналізаційної мережі за адресою: 

вул. Лесі Українки,14 

2 500 

ЗОШ №16 придбання жалюзі 3 000 

 24. Ракович О.І. надання матеріальної допомоги 56 400 

ЖНВК №38: придбання дитячих шафок молодшої групи 

"Горобинка"    

20 000 

ЖДНЗ №37: для придбання телевізора SMART    6 500 

ДНЗ №43: придбання телевізора для логопедичної групи 

"В" 
10000 

ДНЗ №35: придбання дитячих іграшок 4000 

ОСББ "Затишок-79": придбання матеріалів для 

утеплення системи теплопостачання в підвалі будинку 
10300 

ДНЗ №35: придбання ноутбука  15000 

ОСББ "Надія 88/90":придбання поштових скриньок  5000 

ОСББ "Сорочинці19": придбання матеріалів для 

виготовлення козирків над під'їздами 
16000 

ОСББ "Каштан-88": придбання та встановлення решіток 

на вікна 
9800 

ЗОШ№20: придбання телевізора 10000 

ОСББ "Надія 88/90":виготовлення та встановлення 

козирка на вхідні двері  
7000 

 25. Рибак О.Ю. надання матеріальної допомоги 132 000 

ЖНВК №34 "Гармонія": придбання ноутбука   13 000 

ОСББ "Космонавтів-50": придбання матеріалів 

виконання робіт по благоустрою прибудинкової 

території вул.Космонавтів, 50 

10 000 

ЖНВК №34 "Гармонія": придбання болейлера для 15 000 



підігріву води та матеріалів для його встановлення для 

дошкільної групи "Дюймовочка" 

 26. Рудь П.В. надання матеріальної допомоги 170 000 

 27. Савіцький В.В. надання матеріальної допомоги 152 000 

ЖНВК №38: придбання дитячих шафок молодшої групи 

"Горобинка"    

5 000 

КУ "Пластовий молодіжний центр": облаштування 

приміщення   

5 000 

ЖНВК №38: облицювання стін та встановлення 

рукомийників у туалетній кімнаті групи №22 

«Дзвіночок»    

5 000 

поточний ремонт віконних балок (перекриттів) за 

адресою пров. Сікорського,4  

3 000 

 28. Сахневич А.О. надання матеріальної допомоги 110 000 

придбання та встановлення спортивного майданчику за 

адресою: І.Сльоти,60,62,64 

60 000 

 29. Скоропад І.М. надання матеріальної допомоги 83 200 

ОСББ "Молочник": придбання та встановлення 

металопластикових конструкцій у житловий будинок № 

15 по вул. Народицькій    

24 261 

"Міжнародний благодійний фонд братів Кузьминих" - 

реабілітація учасників АТО -ОСС у Реабілітаційному 

центрі м. Житомира 

10 000 

ТОВ "Домком" благоустрій прибудинкової території 

просп. Миру,1 

10 000 

ПП "Керуюче підприємство ЖБК№ 2"   29 980 

ОСББ Вікторія: придбання матеріалів для ремонту 

ліфтової кабіни 1 під'їзду будинку за адресою: вул. 
2 500 



Перемоги,91 

 ОСББ "Теплий стан": придбання матеріалів для 

поточного ремонту електромережі будинку за адресою: 

проспект Миру,1-В 

10 059 

Тичина В.А. надання матеріальної допомоги 15 000 

КП «Міськсвітло»: закупівля матеріалів на встановлення 

ліхтарів зовнішнього освітлення по вул. Покровській 

між житловим будинком №120 та провулком Прудним 

155 000 

31. Фурлет І.В. надання матеріальної допомоги 34 425,73 

ОСББ Князів Острозьких,64-Б: матеріали для 

облаштування прибудинкової території 

8 400 

КУ "Пластовий молодіжний центр": облаштування 

приміщення 

5 000 

Розробка схеми ОДР на майдані Соборному 20 000 

ОСББ "Фортуна 136":придбання матеріалів для 

проведення ремонту ліфта 
13 501,77 

ОСББ "Юрка Тютюнника, 23": придбання матеріалів для 

проведення ремонту покрівлі 
14 170 

ОСББ "Домбровського, 45": придбання матеріалів для 

проведення ремонту покрівлі  
24 502,5 

КП ЖТТУ: придбання матеріалів для обслуговування та 

ремонту зупинок громадського транспорту 
50 000 

32. Хмілевський О.С. надання матеріальної допомоги 121 025 

придбання акустичної системи для підліткового клубу 

"Мрія" 

10 000 

заміна зовнішнього освітлення вул В. Бердичівська,55 3 068 



заміна освітлення Миколи Лисенка,6  15 363 

заміна освітлення Миколи Лисенка,4 11 362 

придбання світильників для зовнішнього освітлення 

Миколи Лисенка,3 

3 182 

ДНЗ №30: придбання принтеру для старшої групи 5 000 

ОСББ "Мистецький": придбання матеріалів для заміни 

водопровідних труб в будинку за адресою: вул. 

Пушкінська,30 

7 500  

 

ДНЗ №30 (молодша група): придбання дошки магнітної 

двобічної 
3500 

33. Цимбалюк Л.В. надання матеріальної допомоги 116 500 

ДНЗ №37: придбання телевізора Smart  6 500 

ДНЗ №38: закупівля будівельних матеріалів для 

проведення ремонту сантехнічного вузла для молодшої 

групи "Дзвіночок" 

2 000 

ОСББ "Трикотажник": реконструкція системи 

газопостачання за адресою: вул. Святослава Ріхтера,30 

15 000 

"Міська організація ветеранів": придбання постільної 

білизни 

3 000 

ЖДНЗ№35: придбання дитячих ліжечок в ясельну групу 3 000 

ОСББ "Перемога": ремонт внутрішніх комунікацій за 

адресою: вул. Перемоги,1 

5 000 

ЗОШ№6: ремонт стелі 2-б клас 5 000 

ЗОШ №32 придбання стільців для методичного кабінету 4 000 

ДНЗ №35: придбання меблів для ДНЗ №35 (ліжка) 10000 

34. Черняхович О.В. надання матеріальної допомоги 142 000 



ДНЗ №53: закупівля двох БФП 10 000 

ОСББ "Жито і мир": придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту електроосітлення 

житлового будинку по вул. Степана Бандери,12 

17 000 

35. Черняхович О.М. надання матеріальної допомоги 119 400 

ЖНВК №38: придбання пральної машини 20 000 

ОСББ "Вацьківський 9": придбання та встановлення 

дверей в тамбурному приміщенні 

10 000 

ОСББ "Вацьківський 9":придбання та встановлення 

дверей житлового будинку 
20 600 

36.   Чиж Н.М. надання матеріальної допомоги 159 000 

придбання та встановлення поштових скриньок у 

під’їздах будинку за адресою: вул. Корольова, 46а 

11 000 

37. Шевченко В.Р. надання матеріальної допомоги 62 000 

Придбання матеріалів для проведення поточного 

ремонту каналізаційної мережі будинку №71/105 

вул.Грушевського ОСББ "Грушевського 71" 

15 000 

ОСББ "Князів Острозьких,79": закупівля матеріалів для 

ремонту мережі водопостачання та водовідведення 

будинку ОСББ "Князів Острозьких 79" 

13 000 

ЖДНЗ №71:придбання елементів дитячого ігрового 

майданчику для молодшої групи №2 

10 000 

ЗОШ №35: закупівля меблів в навчальні аудиторії 15 000 

ПП"КВРЖЕП№8": закупівля матеріалів для ремонту 

дахів під'їздівпо вул. Грушевського.62 

10 000 

ОСББ "Князів Острозьких79": заміна аварійних труб 

водопостачання та водовідведення 

13 000 



1.   ЗОШ №17: закупівля проєктора 22 980 

2.   ОСББ "Князів Острозьких": закупівля матеріалів, 

необхідних для ремонту труб водопостачання та 

водовідведення в буд. № 79 по вул. Князів Острозьких 

9 000 

38. Шевчук В.Л. надання матеріальної допомоги 133 000 

ОСББ "Добробут": придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту інженерних мереж в житловому 

будинку за адресою: вул. довженка,64 

7 000 

ТОВ КК "Коменерго-Житомир": придбання матеріалів 

для проведення поточного ремонту за адресою: вул. 

Гагаріна,40 

5000 

ТОВ КК "Коменерго-Житомир": придбання матеріалів 

для встановлення лавок за адресами: вул. Гагаріна,38, 

вул. Гагаріна,40, вул. Бальзаківська,8 

4500 

клуб "Патріот": придбання новорічних подарунків 2000 

ТОВ "КК Коменерго-Житомир": придбання та 

встановлення гойдалки дитячої одномісної 
4500 

Житомирська міська гімназія №3: придбання 

спортивного інвентарю 
2000 

ТОВ "КК Коменерго-Житомир": придбання та 

встановлення гірки дитячої 
12000 

39. Шуст В.П.  надання матеріальної допомоги 170 000 

40. Юзвинський Ю.К. надання матеріальної допомоги 145 000 



ремонт 10 під'їздів будинку за адресою: проспект 

Миру,8 
25 000 

41. Янушевич М.В. надання матеріальної допомоги 19 500 

реконструкція території благоустрою з влаштуванням 

спортивного майданчика за адресою: м. Житомир. вул. 

Бориса Тена,104 

50 000 

ДНЗ №68: придбання Led-світильників  2 500 

ДНЗ№73: придбання принтера 2 500 

3.   

ДНЗ №51: придбання стільців 2 500 

4.   

ДНЗ №73 Придбання ноутбука 8 000 

5.   реконструкція території благоустрою з влаштуванням 

спортивного майданчика за адресою: вул. Бориса 

тена,104 

85 000 

42. Ярмоленко І.В. надання матеріальної допомоги 148 000 

Встановлення у під’їздах нових поштових скриньок вул. 

Князів Острозьких 131 ОСББ "Княже 131" 

5 000 

ЗОШ№27:придбання будівельних матеріалів для 

проведення ремонтних робіт 

5 000 

дитяча поліклініка ім. В.Й. Башека: придбання 

будівельних матеріалів 

5 000 



 

 

 

Начальник відділу  організаційного забезпечення  

депутатської діяльності Житомирської міської ради                                                                                        Г.В. Семенко                                                                                

ДНЗ №71:придбання спортивного інвентарю 7 000 


