
ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПУТАТІВ ЩОДО СПРЯМУВАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОТРЕБ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ М. ЖИТОМИР 

(за  2021 рік) 
№ п/п ПІБ депутата 

 

Напрямки використання коштів Сума, грн. 

1.  Гладка І.В. матеріальна допомога 103 000 

ОСББ "Мистецькі ворота 7" - придбання матеріалів для 

облаштування сміттєзбірного майданчику за адресою: 

вул. Мистецькі Ворота, 7 

5 000 

ОСББ "Корольова 46б": придбання та встановлення 

нових вхідних дверей за адресою: вул. Корольова,46а 

10 000 

ОСББ "Шкільний,3": придбання та встановлення вхідних 

дверей за адресою: пров. Шкільний,3 

10 000 

ОСББ "Ціолковського,7": придбання матеріалів та 

товару 

22 100 

ОСББ "Ціолковського,7": проведення робіт з поточного 

ремонту покрівлі будинку 

49 900 

2.  Горай О.С. матеріальна допомога 200 000 

3.  Гринчук С.О. матеріальна допомога 145 000 

Федерація кікбоксингу "ІСКА" 15 000 

ДНЗ №49 «Дивосвіт»: придбання меблів 20 000 

ДНЗ №30: закупівля комп’ютерної техніки 20 000 

4.  Гудзь П.А. матеріальна допомога 42 900 

ОСББ "Калина41": придбання матеріалів для 

благоустрою прибудинкової території за адресою: вул. 

Вітрука,41 

4 000 



ОСББ "Проїзд 2-й майдану Польового 3": придбання 

матеріалів для благоустрою прибудинкової території 

5 000 

ОСББ "Вітрука 45": придбання почтових скриньок для 

житлового будинку,  розташованого за адресою: вул. 

Вітрука,45 

6 400 

ОСББ "Сузір'я 2/48": придбання матеріалів для ремонту 

житлового будинку 

10 000 

ОСББ "Івана Огієнка1/34" - придбання матеріалів для 

благоустрою  прибудинкової території 

6 000 

Придбання матеріалів для благоустрою прибудинкової 

території будинку за адресою: вул. Л.Толстого,16 

20 000 

ТОВ УК "Полісся": придбання матеріалів для будинку за 

адресою: Івана Гонти,2 

10 000 

ОСББ "Калина 41": придбання матеріалів для 

благоустрою прибудинкової території за адресою: вул. 

Вітрука,41 

10 000 

ОСББ "Вітрука 45": придбання почтових скриньок для 

житлового будинку по вул. Вітрука, 45 

3 600 

ЗОШ №30: придбання матеріалів для ремонту кабінету 

26 

10 000 

Придбання матеріалів для поточного ремонту зупинки 

громадського транспорту за адресою: вул.І.Гонти,54 

49 500 

ЖЦРД №55: придбання технологічного обладнання для 

харчоблоку (електром’ясорубка) 

2 000 

ОСББ «Шкільний,3»: придбання поштових скриньок для 

будинку, розташованого за адресою: пров.Шкільний,3 

12 600 

ОСББ «Вітрука-23»: придбання матеріалів для 8 000 



житлового будинку 

5.  Євдокимов В.В. матеріальна допомога 59 350 

ГО "Асоціація футзалу" Житомирської області для 

відновлювальних зборів після Всеукраїнських змагань 

15 000 

ЗОШ№7: придбання будівельних матеріалів 22 850 

ЗОШ №19: придбання інтерактивного комплексу для 5-Б 

класу у складі: дошка 82", проектор короткоф, ноутбук, 

акустика 

49 900 

ЗОШ №5: придбання інтерактивного комплексу для 7-Д 

класу у складі: дошка 82"проектор короткоф., ноутбук, 

акустика 

49 900 

ЖЦРД №55: придбання технологічного обладнання на 

харчоблок (електром’ясорубка) 

3 000 

6.  Журавська О.Л. матеріальна допомога 88 000 

ЖСЗДО № 59: придбання воріт з фірткою 36 200 

ОСББ "Музейний двір" - придбання матеріалів для 

ремонту внутрішніх комунікацій в будинку за адресою: 

вул. Кафедральна, 6 

20 000 

ОСББ "Кафедральна-4": придбання матеріалів для 

проведення ремонту покрівлі в будинку за адресою: вул. 

Кафедральна,4 

20 000 

ЗОШ №12: придбання меблів в кабінет української мови 35 800 

7.  Зубко Л.М. 

 

матеріальна допомога 78 190 

КУ «Пластовий молодіжний центр» Житомирської 

міської ради: - придбання матеріально-технічних засобів 

для навчання молоді (туристичне спорядження) 

 

5 000 



Департамент освіти: організація надання транспортних 

послуг для поїздки у місто Київ працівників освіти та 

культури міста Житомира на виставку, що присвячена 

150-річчю Лесі Українки 

7 200 

Придбання мультимедійного коплексу для музичної 

школи ім. Святослава Ріхтера 

5 000 

Організація надання транспортних послугдля поїздки у 

місто Київ працівників освіти 

9 000 

Організація надання транспортних послуг для поїздки у 

місто Львів працівників освіти 

20 800 

Друк видання книги "Туристичний путівник 

Житомиром" 

5 000 

КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» - придбання 

пейджерів (4 шт.) та кнопок безпеки (30 шт.) для 

інфекційного відділення №1 стаціонару 

15 000 

ЗОШ №1: придбання матеріалів для оформлення 

кабінету соціально-психологічної служби 

4 310 

ЖСЗДО №59: придбання матеріалів для покращення 

матеріально-технічної бази 

10 000 

Департамент освіти: Участь Народного художнього 

колективу шоу-театр «КЛЕМ» ЦТДіМ у Міжнародному 

україно-грузинському фестивалі-конкурсі «Wonder Fest 

Georgia» з 09 по 13 грудня 2021 року (м. Яремче, 

Карпати) 

 

 

 

25 500 

Організація надання транспортних послуг для двох 

поїздок працівників освіти міста Житомира у місто Київ 

на виставу «Футуромарення» 

 

15 000 



8.  Іванкевич С.Л. матеріальна допомога 52 700 

ДНЗ №35: придбання дитячого ігрового комплексу 10 000 

ПП ВЖРЕП №15 ЖКК: купівля та встановлення дверей 

в під'їзді №6 будинку за адресою: вул. Домбровського,28 

 

20 450 

ОСББ "Музейний двір": придбання матеріалів для 

ремонту внутрішніх комунікацій в будинку за адресою: 

вул. Кафедральна, 6 

10 144,17 

ОСББ "Кафедральна -4": придбання матеріалів для 

ремонту частини покрівлі в будинку за адресою: вул. 

Кафедральна, 4 

9 999,40 

КУ "Агенція розвитку міста": закупівля 30 складних 

стільчиків та 10 м'яких пуфів з метою облаштування 

водонапірної башні 

26 640 

Ліцей №25: придбання комп'ютерного обладнання 14 152,72 

Ліцей №25: придбання меблів 5 887 

ПП "Керуюче підприємство" Житлово-будівельна 

компанія №2" придбання елементів дитячого 

майданчику вул. Львівська,11 

49 999 

9.  Карпінський Г.І. матеріальна допомога 3 800 

КП "Лікарня №2" ім. В.П. Павлусенка": 

офтальмологічний безконтактний тонометр 

100 000 

КП "Центр захисту тварин": придбання рентгенапарату 

для надання ветеринарних послуг 

96 197 

10.  Кварацхеліа Г.І. Управління житлового господарства: - придбання 

дитячого майданчика за адресою: вул. Крошенська,47 

100 000 



Поточний ремонт тротуарів по вул.Героїв Чорнобиля 100 000 

11.  Клімінський В.А. 

 

матеріальна допомога 74 132, 66 

ОСББ "Проспект Миру,12": придбання віконних  

блочних конструкцій 

48 812,26 

ОСББ "Перший Фабричний, 5" - придбання та 

встановлення вікон в місцях загального користування в 

будинку за адресою: пров. 1-й Фабричний, 5 

47155,08 

Житомирський міський ліцей №1 - придбання 

комп’ютерної техніки 

20 400 

Житомирський міський ліцей №1 - придбання 

комп’ютерної техніки 

9 500 

12.  Ковалюк Н.Д. матеріальна допомога 180 000 

ОСББ "Небесної Сотні 50": придбання світлодіодних 

ліхтарів для встановлення в місцях загального 

користування в будинку за адресою: вул. Небесної 

Сотні,50 

20 000 

13.  Колесник С.В. матеріальна допомога 176 000 

ТОВ "УК ВЖРЕП №5" - придбання матеріалів для 

поточного ремонту системи централізованого опалення 

за адресою: вул. Київська, 7/4 

5 000 

ТОВ "УК ВЖРЕП №5" - придбання матеріалів для 

проведення ремонту системи централізованого опалення 

в підвальному приміщенні за адресою: вул. Чехова, 2 

4 000 

ТОВ "УК ВЖРЕП №5" - придбання матеріалів для 

облаштування лавочок для відпочинку за адресами: вул. 

Л.Українки, 18, вул. Чехова, 10, вул. Перемоги, 11 

3 000 



ТОВ "УК ВЖРЕП №5" - придбання матеріалів для 

проведення ремонту мереж електропостачання за 

адресою: проїзд І.Богуна,4 

4 000 

ТОВ "УК ВЖРЕП №5" - придбання матеріалів для 

поточного ремонту системи холодного водопостачання 

за адресою: 2-ий пров. Чехова,12 

4 000 

ТОВ "УК ВЖРЕП №5" - придбання матеріалів для 

проведення ремонту мереж електропостачання за 

адресою: вул. Володимирська, 17 

4 000 

 

14.  Кропивницька Л.Г. матеріальна допомога 50 398 

Придбання матеріалів та проведення робіт по 

встановленню камер відеоспостереження в сквері 

"Музей каменю Житомирщини" та підключення до 

системи "Безпечне місто" 

21 602 

ГО "Стріт Воркаут Житомир": проведення спортивного 

заходу "IRON WILL" 

5 000 

Придбання та встановлення вхідних дверей у 5-му та7-

му під'їздах будинку за адресою: вул. Чуднівська,100 

34 000 

ОСББ "Чуднівська, 106" - придбання матеріалів для 

проведення поточного ремону внутрішньобудинкових 

систем холодного водопостачання в будинку за адресою: 

вул. Чуднівська, 106 

39 500 

ОСББ "Чуднівська-110" - придбання металопластикових 

конструкцій (дверей) 

 

49 500 

15.  Кучик В.К. 

 

матеріальна допомога 147 000 

ДНЗ №29 - на придбання телевізору 9 500 

КП "Лікарня №1" ЖМР - на потреби для інфекційного 15 000 



відділення. 

ЖБК "Полісся" - придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту під’їздів за адресою: вул. Короленко 

6-а (2 під’їзд) 

4 000 

ОСББ "Україночка 12" - на придбання матеріалів для 

проведення ремонту електрощитової за адресою: вул. 

Лесі Українки, 12 

4 000 

ОСББ "Кольоровий світ" - на придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту мережі 

електропостачання вжитлових будинках за адресами: 

вул. Небесної Сотні,41 та вул. Степана Бандери, 9 

4 000 

ОСББ "Короленко 4А" - придбання матеріалів для 

облаштування огорожі дитячого майданчика за адресою: 

вул. Короленка, 4а 

2 000 

ОСББ "Лесі Українки 38" - придбання матеріалів для 

проведення ремонту ліфта за адресою вул. Лесі 

Українки, 38 

5 000 

ЖСЗДО №59: придбання дитячих меблів (шаф) для 

роздягальні  

8 000 

ОСББ "Тетерів": придбання щебню м-н Короленка, 5 1 500 

16.  Леонченко Н.П. матеріальна допомога 111 130 

ТОВ "УК ВЖРЕП №5" - придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту системи холодного 

водопостачання за адресою: вул. Лесі Українки, 2 

4 000 

ТОВ "УК ВЖРЕП №5" - придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту системи холодного 

водопостачання за адресою: м-н Короленка, 2 

7 000 



ТОВ "УК ВЖРЕП №5" - придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту каналізаційної системи 

за адресою: вул. Тютюнника, 11-а 

5 000 

ТОВ "УК ВЖРЕП №5" придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту даху 

4 000 

ТОВ УК "ВЖРЕП 5": придбання дитячого майданчика за 

адресою: вул. Лесі Українки,10 

38 870 

Музична школа ім. Св.Ріхтера: придбання 

мультимедійного комплексу 

15 000 

ЖЦРД №55: придбання технологічного обладнання для 

харчоблоку (електром’ясорубка) 

5 000 

 

ГО "Стріт Воркаут Житомир": проведення спортивних 

змагань 

10 000 

17.  Ліскі В.І. матеріальна допомога  149 416,92 

ВДНЗ №3: придбання ліноліуму 41 850 

Організація надання транспортних послуг для поїздки у 

місто Київ для творчообдарованих дітей ЗЗСО на 

вистивку "Світ очима художників" 

7 500 

18.  Мартинчук І.В. матеріальна допомога 199 000 

ЖЦРД №55: придбання технологічного обладнання для 

харчоблоку (електром’ясорубка) 

1 000 

19.  Мойсеєв Ю.В. 

 

матеріальна допомога 36 966 

Житомирська початкова школа №11: придбання 

металопластикових конструкцій (для спальної кімнати 

середньої групи № 2) 

27 280 



ЖПШ №11 - придбання меблів для логопедичної групи 34 562 

ЖПШ №11- придбання металопластикових конструкцій 6 256,87 

ЖПШ №11 придбання багато-функціонального 

пристрою  Epson L3150 з Wifi 

6 034,98 

Житомирська початкова школа №11 - придбання 

телевізору 

9 450 

ЗОШ №1 - придбання телевізору 9 450 

Житомирська початкова школа №11 (логопедична 

група): придбання металопластикових вікон 

18 000 

Музична школа ім. Св.Ріхтера: придбання 

мультимедійного комплексу 

5 000 

ГО "Футбольний клуб "Меркурій-Житомир" 7 000 

ЗОШ №1: придбання телевізору 40 000 

20.  Молодецька К.В. 

 

матеріальна допомога 18 280 

Департамент освіти: СЗОШ №12 - придбання 

мультимедійного комплексу в кабінет фізики 

46 749 

Департамент освіти: ДНЗ №35 - придбання 

холодильного обладнання в харчоблок закладу 

9 500 

ДНЗ №57 - придбання картоплечистки для харчоблоку 10 000 

ОСББ "Шевченка-41": облаштування дитячого 

майданчика 

15 470,94 

Департамент освіти міської ради, ЗОШ №33: придбання 

спортивного інвентарю 

49 995 

ЗОШ №20 - придбання комплекту шкільних меблів та 

класної дошки в кабінет інформатики 

49 990 

21.  Онопрієнко Т.М. 

 

матеріальна допомога 29 000 

ЖДНЗ №52 - придбання москітних сіток (52 шт.) 10 000 



ЖЗДО №1: придбання телевізору для групи "Калинка". 7 200 

ЖЦРД №53: "АБВГДЕЙКА": придбання ноутбуку для 

старшої групи "Калинка" 

15 000 

Проведення та участь команд у турнірі з футзалу "Ліга 

Мрія" 

16 500 

ЗОШ №7 імені В.В. Бражевського 

- придбання та встановлення енергоефективного вікна у 

ресурсній кімнаті 

7 400 

Придбання татамі для ГО «Спортивний клуб карате 

ВАГР у Житомирській області»  

5 000 

ЖДНЗ №71: придбання комп'ютерної техніки 13 880 

ПП "Керуюче підприємство" Житлово-будівельна 

компанія №2" придбання ета встановлення спортивно-

ігрового комплексу на прибудинковій території за 

адресою: проспект Миру, 19 

90 000 

Музична школа ім. Св.Ріхтера: придбання 

мультимедійного комплексу 

3 000 

Управління культури міської ради,  

ГО «Центр хореографічного мистецтва ім. Наталії 

Скорульської» 

- проведення Міжнародної Хореографічної Асамблеї ім. 

Н.Скорульської-2021 

3 000 

22.  Павлусенко Л.В. матеріальна допомога 52 938 

КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка": придбання 

обладнання у фізіотерапевтичне відділення 

50 000 

ЖДНЗ №32 придбання матеріалів для облаштування 

дитячого майданчика для вивчення правил дорожнього 

20 000 



руху 

ОСББ "Миру, 34": придбання та встановлення елементів 

дитячого майданчика за адресою: вул. Миру,34 

18 562 

КП "Лікарня №2": придбання медичного обладнання 

(велотренажер) 

18 500 

ЖЗДО №1: придбання лазерного принтера XEROX 10 000 

КП "Лікарня №2": придбання медичного обладнання 

(спірограф) 

30 000 

23.  Пидюра С.М. матеріальна допомога 112 000 

КП "Центр захисту тварин": придбання будівельних та 

інших витратних матеріалів з метою облаштування 

вольєрів для утримання собак 

58 000 

ЗОШ №10: поточний ремонт благоустрою території 30 000 

24.  Півоварова С.І. матеріальна допомога 143 000 

Департамент освіти міської ради, ЖЦРД №5:  

- придбання матеріалів для облаштування навчально-

ігрового середовища для середньої групи №1 

«Капітошка» 

5 000 

ЖДНЗ №10 - придбання матеріалів для облаштування 

тіньового навісу 

 2 000 

ЖДНЗ №49: придбання двох каруселей 15 000 

ЗОШ №17: придбання ноутбука 10 000 



ОСББ «Велика Бердичівська 41» - придбання матеріалів 

для проведення ремонтних робіт інженерних мереж 

підвального приміщення будинку за адресою: вул. 

Велика Бердичівська, 41  

20 000 

ЖДНЗ №10: придбання тротуарної плитки для 

вимощення доріжки до ігрових майданчиків 

5 000 

25.  Порядін О.С. матеріальна допомога 200 000 

26.  Ражев А.В. матеріальна допомога 30 000 

ОСББ "Центральний Івана Кочерги": ремонт покрівлі. 22 000 

ОСББ "Шевченка 43": ремонт дитячого майданчика. 15 000 

ОСББ "Шевченка 12Б": закупівля матеріалів для 

проведення ремонту 

15 000 

Придбання матеріалів для встановлення дистанції для 

проведення змагань з веслування на човнах "Дракон" 

22 000 

ОСББ "Квартал-56: придбання поштових скриньок (вул. 

В.Бердичівська, 56/1) 

11 000 

Закупівля матеріалів для проведення ремонту покрівлі 

будинку №64 по вул. Князів Острозьких 

15 000 

ЖДНЗ №38 - виготовлення ПКД на влаштування 

протипожежної сигналізації з виведення на пульт 

управління 

10 000 

ОСББ "Велика Бердичівська 41": закупівля матеріалів 

для проведення ремонту системи електропостачання 

будинку за адресою вул. В.Бердичівська, 41 

15 000 

ОСББ "Ріхтера 46": придбання матеріалів для поточного 

ремонту даху в будинку за адресою: вул. С.Ріхтера, 46 

15 000 



ОСББ "Київська,88": придбання матеріалів для 

проведення ремонту каналізації в будинку за адресою: 

вул. Київська, 88 

10 000 

ОСББ "Автомобілістів 67" - придбання та встановлення 

вхідних дверей в будинку за адресою: вул. 

В.Бердичівська, 67 (2 під’їзд) 

10 000 

ОСББ "Добробут 64" - придбання матеріалів для 

усунення аварійної ситуації тепломережі в будинку за 

адресою: вул. Довженка, 64 

10 000 

27.  Ракович О.І. матеріальна допомога 77 000 

Друк видання книги "Туристичний путівник 

Житомиром" (автор Г.Махорін) 

5 000 

ОСББ "РІХТЕРА 46" -  придбання метаплопластикових 

дверей будинку за адресою: вул. С.Ріхтера, 46 

10 000 

ОСББ "Ріхтера 26" - придбання лічильників 3ф 50А 

380дин для встановлення в будинку за адресою вул. 

Святослава Ріхтера, 26 

10 000 

ОСББ "Гоголівська 15" - придбання будівельних 

матеріалів для проведення поточного ремонту у двох 

під’їздах будинку за адресою вул. Гоголівська, 15 

10 000 

ОСББ "Хмеляр" - придбання тамбурних дверей у під’їзд 

будинку за адресою пров. Тютюновий, 1 

10 000 

ОСББ "Сорочинці 19" - придбання вхідних дверей у 

під’їзд будинку за адресою вул. Гоголівська, 19 

14 000 

ОСББ "Київська88": заміна каналізаційної труби між 

будинком та колодязем за адресою: вул. Київська,88 

5 000 

Музична школа ім. Св.Ріхтера: придбання 27 000 



мультимедійного комплексу 

Ремонт в підвальному приміщенні систем 

водопостачання та централізованого опаення УК ПСП 

"Вертикаль" за адресою: вул. Довженка,39 

10 000 

Придбання будівельних матеріалів для облаштування 

дитячого спортивного майданчика ОСББ "ЖИТИЧІ" за 

адресою: м. Житомир, вул.Шевченка,35а 

10 000 

ЗОШ №20: придбання металопластикового вікна до 

методичного кабінету 

12 000 

28.  Розенблат О.С. матеріальна допомога 200 000 

29.  Самборський Ю.А. матеріальна допомога 193 000 

ТОВ УК "ВЖРЕП №5": придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту даху за адресою: майдан 

Короленка,2 

7 000 

30.  Скоропад І.М. 

 

матеріальна допомога 133 000 

ОСББ "Генерала Потапова 9": придбання матеріалів для 

потреб ОСББ. 

29 000 

ЗОШ №15: потреби для шкільної бібліотеки для 

проведення заходів до дня народження Лесі Українки, в 

тому числі для нагородження дітей-учасників таких 

заходів 

3 000 

"Центральна бібліотечна система": потреби бібліотеки-

філіалу №5 у будинку культури "Соколова гора" 

4 000 

ТОВ "Домком": виконання робіт з ремонту панельних 

стиків та швів будинку в районі стін кв.№144 по вул. 

Маликова,32 

9 000 



ОСББ "Київська15": придбання обладнання (мотокоси) 5 000 

Управління культури - видання "Екскурсії Житомиром 

Туристичний путівник" 

5 000 

ОСББ "Вікторія" - придбання та встановлення елементів 

дитячого майданчику за адресою: вул. Перемоги, 91 

10 000 

ОСББ "Лісове містечко": придбання матеріалів для 

встановлення антипаркувальних і обмежуючих 

елементів дорожнього руху біля будинку №12 по вул.  

Офіцерська 

2 000 

31.  Умінський А.В. матеріальна допомога 19 000 

ОСББ  Перемоги 48: придбання матеріалів для заміни 

системи освітлення в будинку та вхідної групи за 

адресою: вул. Перемоги,48 

25 000 

ЖБК "Полісся" - придбання та встановлення елементів 

дитячого майданчику за адресою вул. Охримова Гора, 

12/30 (гірка дитяча) 

15 000 

ЖБК "Полісся" - придбання матеріалів для 

облаштування огорожі навколо дитячого майданчика за 

адресою вул.Охримова Гора, 12/30 

5 000 

 

 

ОСББ "Чуднівська 100" - придбання матеріалів для 

проведення ремонту системи водопостачання та 

водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. 

Чуднівська, 100 

13 500 

ОСББ "Фортеця-20": придбання матеріалів для 

проведення ремонту ганку 3-го під’їзду житлового 

будинку за адресою: вул. Л.Качинського, 20 

5 000 

 

 



ОСББ "Фортеця-20" - придбання та встановлення 3-х 

лавочок біля під’їздів будинку за адресою: вул. 

Л.Качинського, 20 

7 200 

ОСББ "Перемоги 46А": придбання матеріалів для 

проведення ремонту системи водопостачання та 

водовідведення в житловому будинку за адресою: 

вул.Перемоги,46а 

15 000 

Управління житлового господарства міської ради, ЖБК 

«Полісся» - придбання будівельних матеріалів для 

проведення поточного ремонту в житловому будинку за 

адресою: вул. Короленка, 8 

10 000 

Управління житлового господарства міської ради, ЖБК 

«Полісся» - придбання будівельних матеріалів для 

проведення поточного ремонту в житловому будинку за 

адресою: вул. Короленка, 6 

10 000 

ЖБК "Полісся" - придбання будівельних матеріалів для 

проведення поточного ремонту в житловому будинку за 

адресою: вул. Короленка 6а 

10 000 

ЖБК «Полісся» - придбання матеріалів для 

виготовлення та облаштування вхідних дверей в 3-му 

під’їзді житлового будинку за адресою: вул. Короленка, 

6 

2 000 

ОСББ «Перемоги 52» - придбання багатосекційних 

поштових скриньок для встановлення в житловому 

будинку за адресою: вул. Перемоги, 52  

9 706 

ОСББ «Юрка Тютюнника, 23» - придбання матеріалів 

для проведення ремонту системи водопостачання та 

15 000 



водовідведення в житловому будинку за адресою: вул. 

Юрка Тютюнника, 23 

ПП «ВЖРЕП №15» - придбання багатосекційних 

поштових скриньок для встановлення в житловому 

будинку за адресою: вул. Домбровського,6 

10 000 

ПП «ВЖРЕП №15» - придбання багатосекційних 

поштових скриньок для встановлення в житловому 

будинку за адресою: вул. Домбровського, 4  

8 594 

ОСББ «Домбровського, 26» - придбання елементів 

дитячого майданчикудля ОСББ "Домбровського,26" 

20 000 

32.  Федорова В.Р. матеріальна допомога 5 057 

Департамент освіти: придбання ігрового комплексу для 

ДНЗ №73 

99 900 

Департамент освіти міської ради: Загальноосвітня 

спеціалізована школа I-III ступенів №16: придбання 

компютерної техніки 

94 943 

33.  Харченко О.А. 

 

матеріальна допомога 16 000 

ГО "Асоціація футзалу" Житомирської області для 

відновлювальних зборів після Всеукраїнських змагань. 

15 000 

ЗОШ №12": придбання модульних диванів у кількості 25 

штук для дооблаштування учнівських зон відпочинку 

49 900 

ГО "Асоціація художньої гімнастики в Житомирській 

області": придбання спортивної форми 

18 200 

ЗОШ №12: придбання багатофункціонального пристрою 

(1 шт.) 

4 850 

ЗОШ №12: придбання ноутбуків (3 шт.) 45 000 

ОСББ "Фортуна 31": придбання потових скриньок для 10 800 



встановлення в житловому будинку за адресою: 

проспект Незалежності,31 

ОСББ "Джерело 39": придбання поштових скриньок та 

LED світильників для встановлення в житловому 

будинку за адресою: проспект Незалежності,39 

24 900 

ОСББ "Затишок 37": придбання поштових скриньок для 

встановлення в житловому будинку за адресою: 

проспект Незалежності,37 

15 350 

34.  Цимбалюк Л.В. матеріальна допомога 161 500 

ЗОШ №17 - придбання смарт телевізора 10 000 

ЖЦРД №55: придбання технологічного обладнання на 

харчоблок (електром’ясорубка) 

2 000 

Друк видання книги "Туристичний путівник 

Житомиром" 

5 000 

Музична школа ім. Св.Ріхтера: придбання 

мультимедійного комплексу 

10 000 

ДНЗ №6: придбання телевізора 10 000 

35.  Чередніченко Л.В. матеріальна допомога  200 000 

36.  Черняхович О.М. 

 

матеріальна допомога 45 500 

ЖЦРД №5: придбання шафи для розвивальних 

посібників середньої групи №1 "Капітошка". 

2 911 

ОСББ "Вацківський 9": влаштування додаткових 

зливових мереж на внутрішньоквартальних 

прибудинкових територіях за адресою: 

пров.Вацьківський, 9 

25 481 

ОСББ "Мистецькі ворота 7": придбання матеріалів для 25 600 



ремонту м’якої покрівлі за адресою: майдан Мистецькі 

ворота,7 

ОСББ "Виставка-4": придбання матеріалів для заміни 

кранів,  вентелів, заглушок системи тепломережі 

будинку за адресою: майдан Мистецькі ворота,4 

12 300 

ЖЦРД № 55: придбання технологічного обладання для 

харчоблоку (електром’ясорубка) 

5 000 

ОСББ "Срібна Вежа 104": придбання матеріалів для 

заміни водовідведення будинку. розташованого за 

адресою: вул.Київська,104 

17 000 

КП "дитяча лікарня ім.Башека": встановлення 

світодіодних прожекторів. монтаж опор, прожекторів на 

існуючих опорах 

60 000 

37.  Шевченко В. Р. 

 

 

 

 

 

матеріальна допомога 119 500 

ЖЦРД №5: придбання розвивальних блоків Дьєнеша для 

групи №1 "Капітошка" 

2 000 

ОСББ "Моя оселя 18": закупівля матеріалів для ремонту 

козирків над вхідними дверями. 

6 000 

ЗОШ №17 - придбання телевізора 15 000 

ОСББ "Князів Острозьких 79": придбання матеріалів для 

проведення ремонту в будинку за адресою: по 

вул.Князів Острозьких,79 

22 500 

ОСББ "Острозьких" - придбання матеріалів для 

проведення ремонту в будинках за адресами: вул.Князів 

Острозьких, 80 та вул. Князів Острозьких, 82 

35 000 

38.  Шиманська Г.С. матеріальна допомога 34 900 

Департамент освіти: ДНЗ №57 - придбання 10 000 



картоплечистки для харчоблоку. 

Департамент освіти: ДНЗ №35 - придбання ноутбука. 14 600 

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття ДНЗ 

№39 

50 000 

Придбання телевізора для ДНЗ №70 15 000 

ЖДНЗ №42: придбання пральної машини 15 000 

ДНЗ №39: поточний ремонт асфальтобетонного 

покриття за адресою: пров.Кудрицького,3 

54 064 

Департамент освіти: влаштування майданчику із 

розміщенням контейнерів твердих побутових відходів на 

території ЖДНЗ №39 

6 436 

39.  Шевчук О.А. матеріальна допомога 200 000 

40.  Юрчук О.О. 

 

матеріальна допомога 90 853 

ДНЗ №35: -придбання спортивного інвентарю (лабіринт-

гусінь). 

11 250 

Департамент освіти міської ради 

- придбання мультимедійного комплексу в кабінет 

української мови для модернізації матеріально-технічної 

бази Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №12 з поглибленим вивчення іноземних мов ім. 

С. Ковальчука, що знаходиться в м. Житомирі по вулиці 

Старий Бульвар, 4 

46 950 

Придбання нових вікон та дверей у кабінет 321 

Житомирського міського колегіуму, що знаходиться в 

м.Житомирі вулиця Івана Мазепи, 18 

27 792 

Пластовий молодіжний центр: реконструкція приміщень 23 155 



адміністративної будівлі, пов'язана із створенням і 

забезпеченням функціонування ЦНАП, у тому числі 

послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий 

офіс" вул. Перемоги,55 (4 поверх. кімнати №419 та 

№420) 

41.  Янушевич Л.П. матеріальна допомога 106 500 

КЗ "Міські публічні бібліотеки" - виготовлення 

інформаційних листівок 

1 500 

ЖЦРД №5 - придбання розвиваючих ігор 3 000 

ЗОШ №17: придбання фабрики друку 5 000 

Придбання матеріалів для ремонту зупинки 

громадського транспорту селища Лісове 

15 000 

ЗОШ №15: для створення соціально-психологічного 

кабінету 

37 000 

Придбання матеріалів для ремонту зупинки 

громадського транспорту Тараса Бульби-Боровця, яка 

розташована по вулиці Вільський Шлях 

2 000 

ЗОШ №5: придбання мультимедійного комплексу у 

складі мультимедійного дошки та короткофокусного 

проєктора 

30 000 

42.  Янушевич  М.В. 

 

 

 

 

матеріальна допомога 4 300 

Придбання та встановлення дитячого майданчика за 

адресою: м.Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 4 

73 780 

ДНЗ №73: придбання дитячих гойдалок 21 840 

Придбання та встановлення дитячого майданчика за 

адресою: м.Житомир, вул. Шевченка, 85 

44 480 



 

 

Придбання та встановлення дитячого майданчика для 

ДНЗ №68 

38 181 

Придбання та встановлення дитячого майданчика для 

ДНЗ №68 

11 700 

 

ЖЦРД №55: придбання технологічного обладнання для 

харчоблоку (електром’ясорубка) 

5 719 


