
 

 

Інформація 

по використанню коштів НВК «ЗОШ №34» 

по бюджету розвитку за 2017 рік. 

1.Реконструкція  будівлі (Спортивний майданчик ): 

Підрядник ТОВ «Група Венето» договір № 129 від 29.06.2016р. на суму -

1121071,00 грн.: 

- фінансування в 2016р. на суму - 1080000,00 грн.; 

- фінансування в 2017р на суму -41071,00 грн. 

Виготовлення  ПКД  Реконструкція прилеглої території(спортивний 

майданчик) договір №14 від 19.07.2017р. ПП «Ларо 2010» на суму 7770,40 

грн. 

Технічний нагляд  за об’єктом «Реконструкція прилеглої території 

(спортивний майданчик)  ФОП Шпак договір №34 від 22.08.2017р  на суму -

20380,10 грн.  

 ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» договір №133 від 22.05.2018р. на 

суму-1641391,74 грн.: 

-фінансування  2017р.- 1598398,17 грн. не використані кошти по договору -

42993,57 грн. 

2.Реконструкція буділі  (заміна вікон)  

Підрядник ФОП Оліфер договір №2 від 24.05.2017р. на суму - 1390971,00 

грн.  

Тегнагляд  ФОП  Музика договір на суму - 24000,00 грн. 

3. Спортивний зал: 

Підрядник ТОВ  «А.І.Д.А.»  договір №1т від 21.08.2017р. на суму – 

12724227,93 грн. : 

 –фінансування 2017р.-7279160,00 грн.  

- фінансування  в 2018р. на суму -5445067,93грн. 

- в 2017р. оплачено аванс в сумі- 2183748,00 грн. 

Виготовлено  ПКД  ФОП Горпинко на суму 199990,00грн. 



 

 

 Оплачено за експертизу  ПКД -6595,20 грн. 

4. Капітальний ремонт будівлі  (санузли): 

 Договір  №09/11 від 09.11.2017р. з  ФОП Чабан Д.В.  на суму  533435,00грн. 

в т.ч.: 

- виконані роботи в 2017р.  на  суму -430946,00грн.; 

 - фінансування на 2018р. в сумі-102489,00грн. 

Технічний нагляд по Капітальному ремонту будівлі (санузли): 

ФОП Музика Т.Ф. договір №70 від 28.12.2017р. на суму -8112,00грн. в.т.ч: 

- фінансування в 2017р. -7514,36 грн.; 

- фінансування  на 2018р. -597,64 грн. 

Авторський нагляд по Капітальному ремонту будівлі (санузли): 

ФОП Чернуха І.В. договір №72 від 28.12.2017р. на суму -1080,00грн. в.т.ч: 

- фінансування в 2017р. -540,00 грн.; 

- фінансування  на 2018р. -540,00 грн. 

ПКД  по Капітальному ремонту будівлі (санузли): 

ФОП Чернуха І.В. договір №07/11 від 03.11.2017р. на суму -26468,11грн.  

5. Капітальний  ремонт прилеглої території:  

 ПП «БТК-ЛАД» договір №0089 від 21.11.2017р. на суму -1266142,00грн. 

-виконані роботи в 2017р.  на  суму -1037602,52 грн.; 

 -фінансування на 2018р. в сумі-228539,48 грн. 

ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК БУД»  технічний нагляд дог №22/17 від 

22.11.2017р. на суму 12231,60 грн.:  

 -фінансування 2017р. -10244,81 грн. 

 ФОП Кулініч Ю.В. ПКД договір №11/09 від 09.11.2017р. на суму  -54746,93 

грн. 


