
Оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків 
за 2019-2021 роки в закладах освіти



Ремонти харчоблоків в закладах загальної середньої освіти за 2019-
2021 роки

ЗЗСО ЗДО

2019

Капітальний ремонт 
харчоблоку ЗЗСО №70

3714,2 тис. грн.

2992,7 тис. грн.
Капітальний ремонт харчоблоку та 
приміщень ЗДО № 292

959,3 тис. грн.
Поточний ремонт харчоблоку ЗДО 
№647

906,2 тис. грн. Поточний ремонт харчоблоку ЗДО №11

2020

Поточний ремонт 
харчоблоку ліцею №38

456,2 тис. грн. 2499,8 тис. грн.
Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО 
№543

Капітальний ремонт 
харчоблоку «Універсум» 

1998,2 тис. грн. 2499,7 тис. грн.
Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО 
№26

2021

Капітальний ремонт 
харчоблоку ЗЗСО №169

3164 тис. грн.

Капітальний ремонт 
харчоблоку ЗЗСО №135

5278,8 тис. грн.

Капітальний ремонт
харчоблоку із заміною 
обладнання ЗЗСО №73

588,5 тис. грн.



Школа І-ІІІ ступенів № 70 (2019 рік)

3 436,0 тис. грн.
Було            Стало



Ліцей “Універсум” (2020 рік)  

1 992,0 тис. грн.



Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73 з поглибленим 

вивченням української мови, літератури та 

українознавства (2021) рік

588,0 тис. грн.

Було                                             Стало 



Школа І-ІІІ ступенів № 169 (2021 рік)            

3 170,0 тис. грн.

• Було                                                Стало



Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 135 з 

поглибленим вивченням англійської мови (2021 рік)

5 280,0 тис. грн.

• Було                                                Стало 



Придбання меблів для харчоблоку в закладах освіти за 2019-
2021 роки

ЗЗСО ЗДО

2019

545,6 тис. грн.

2020

582,9 тис. грн. 1030,4 тис. грн.

2021

584,2 тис. грн.



Оснащення харчоблоків



Придбання посуду для харчоблоку в закладах освіти за 2019-
2021 роки

ЗЗСО ЗДО

2019

34,6 тис. грн. 43,2 тис. грн.

2020

975,8 тис. грн. 2642,2 тис. грн.

2021

676,6 тис. грн.



Придбання обладнання для харчоблоку в закладах освіти за 
2019-2021 роки

ЗЗСО ЗДО

2019

17,4 тис. грн. (холодильник) 142,6 тис. грн. (інсектицидні лампи)

2020

2835,6 тис. грн. (з них 1257,6 за рахунок 
субвенції)

(Субвенція 26 параконвектоматів 2 плити 3 
посудомийні машини, місцевий бюджет 17 

холодильників 6 параконвектоматів)

1990,9 тис. грн
(75 холодильників, ваги електроні тощо.)

2021

74,5 тис. грн.
(параконвектомат)

113,6 тис. грн.



"МОДЕРНІЗАЦІЯ ХАРЧОБЛОКІВ"  

ЗДО №№: 11, 26, 543,  647, 292  


