
Інформація 

Яснопільщанського НВК 

про перелік товарів, робіт і послуг 

отриманих, як благодійна допомога в вересні 2017 року 

 

- ноутбук Acer Aspire в кількості 1 шт. на суму 9999,00грн 

- проектор Ben Q MW529 в кількості 1 шт. на суму 11070,99грн 

- екран Acer  в кількості 1 шт. на суму 1773,90 

 

Всього на суму: 22843,89 грн. 

 

 

Інформація 

Яснопільщанського НВК 

про перелік товарів, робіт і послуг 

отриманих, як благодійна допомога в жовтні 2017 року 

 

дезактин 2кг*312,75=625,00грн 

кран для води 1шт *95,00=95,00грн 

заправка картриджу -100грн 

миючий засіб «Сантрі» 4шт*22,00=88,00грн 

 

 

Всього на суму: 908,50грн. 

 

 

Інформація 

Яснопільщанського НВК 

про перелік товарів, робіт і послуг 

отриманих, як благодійна допомога в жовтні 2017 року 

підвіз учнів до закладу 30л*25,95=778,50грн 

замки, секрети в замки - 372,00 грн 

дезактин 2кг*312,75=625,50 грн 

миючий засіб «Хелпер» 8шт*14,00=112 грн 

пральний порошок «Уті-путі» 1пач.(3кг)*67,00=67,00 

мило рідке «Уті-путі» 5шт*12,00=60,00 грн 

вазони для квітів 12шт*25,00=300,00 грн 

 

Всього на суму: 2315,00 грн. 

 

 



Благодійна допомога від батьків у січні 2018 року 

Навчальному закладу було передано від батьків благодійну допомогу у 

вигляді 

заправка картриджу – 125,00 грн 

мило туалетне, засіб для миття поверхонь «Хелпер»-162,00 грн 

дезактин 2кг*300,25=600,50 грн 

кран для води - 45,00 грн 

бензин для підвезення учнів на конкурс  

за здоровий спосіб життя - 250,00грн 

 

Всього на суму: 1182,50 грн. 

 

 

Благодійна допомога від батьків у лютому 2018 року 

Навчальному закладу було передано від батьків благодійну допомогу у 

вигляді 

дезактин 2кг*300,25=600,50грн 

миючий засіб «Сантрі» 4шт*22,00=88,00грн 

піна монтажна 1шт*58,00=58,00 грн 

грамоти, канцтовари-62,25 грн 

миючий засіб для посуду «Хелпер»-56,00 грн 

розетки-36,00 грн 

шурупи, штапіки-127,00 грн 

електричний провід-196,00 грн 

 

 

Всього на суму: 1223,75 грн 

 

Благодійна допомога від батьків у березні 2018 року 

Навчальному закладу було передано від батьків благодійну допомогу у 

вигляді 

папір канцелярський-156,00 грн 

заправка картриджу-150,00 грн 

дезактин 2кг*300,25=600,50 грн 

миючий засіб для посуду «Хелпер» 4шт*14,00=56,00 грн 

пральний порошок «Уті-путі», мило туалетне -60,00 

клей для шпелер-60,00 грн 



паперові рушники-45,00 грн 

йоржики, мочалки кухонні - 62,00 грн 

Всього на суму: 1189,50 грн. 

 

 

 

Благодійна допомога від батьків у квітні 2018 року  

Навчальному закладу було передано від батьків благодійну допомогу у 

вигляді 

кран для води-45,00 грн 

папір канцелярський, файли, папки-165,00 грн 

заправка картриджа-125,00 грн 

секрет у замок 2шт*95,00=190,00грн 

крейда, вапно-60,00 грн 

сода кальцинована-157,50 грн 

дезактин 2шт*300,25=600,50 

миючий засіб для посуду «Хелпер» 4шт*14,00=56,00 грн 

насіння для огороду-110,00 грн 

грамоти, канц. книга-90,00 грн 

 

Всього на суму: 1599,00 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Благодійна допомога від батьків у травні 2018 року  

Навчальному закладу було передано від батьків благодійну допомогу у 

вигляді 

вапно - 64,00 грн 

папір канцелярський, файли, папки-170,00 грн 

миючі засоби, паперові рушники - 98,00 грн 

дезактин 2шт*300,25=600,50 грн 

заправка картриджу – 100.00 грн 

шпалери -1980,00грн 

 

 

Всього на суму: 3012,50 грн 

 

 

 

 

Благодійна допомога від батьків у червні 2018 року  

Навчальному закладу було передано від батьків благодійну допомогу у 

вигляді 

 Фарба для підлоги – 3125,00 грн 

 Фарба для вікон із зовні  І і ІІ поверху – 1430,00грн 

Фарба для фундаменту і порогів – 718,00грн 

Бензин для косіння території НВК – 1500,00грн 

 пісок – 1000,00грн 

 цемент – 1000,00грн 

 

Всього на суму: 8773 грн 

 

Благодійна допомога від працівників НВК у червні 2018 року  

Навчальному закладу було передано від батьків благодійну допомогу у 

вигляді 

Тюль – 2354,00 грн 

Монтажна піна – 588,00 грн 

Пісок – 1000,00 грн 

 

Всього на суму: 3942 грн 



 

 

Благодійна допомога від   ФГ «Новий мир»   

  у червні 2018 року  

Клей для плитки – 500 грн 

Цемент – 520 грн 

Фарба біла – 980 грн 

 

 

 

 

 

 

 


