
Звіт про використані кошти, виручені у ході 

 благодійного осіннього ярмарку 20.09.2018р. 

 

Згідно з поданими  заявами та пропозиціями станом на 7 листопада 2018 

року кошти вручені:  

 дитині – сироті:   

Аліні В.(випускниця 2018 р.ТСШ №3) – 10 000 грн. 

 дітям - напівсиротам: 

Арсену П. (випускнику 2018р. ТСШ №3)  - 5000 грн. 

Ірині П. (випускниці ТСШ №3) – 5000 грн. 

Катерині В. (4-А клас) – 5000грн.  

 Анні  Л.(4-В клас) – 3000 грн. 

Марті С.(6-В клас) – 3000 грн. 

Анастасії Ч. (2 -А клас)  - 3000 грн. 

Юлії  Я.(6-Б клас) – 3000 грн. 

Валерії Ц. (11-Б клас) – 3000 грн. 

 дітям – інвалідам: 

Вікторії Н.(6-А клас) – 4000 грн. 

Олександру С. (9-В клас) – 5333 грн. 

Ткачуку Сергію Васильовичу (ДЦП), 14.06.2003 р.н., вул. Тарнавського, 4 

     – 1000 грн. 

Ковалю Володимиру (ДЦП), 2014 р.н., вул Слівенська, 13 - 1500 грн. 

 дітям, батьки яких є учасниками бойових дій чи  інвалідами 

АТО: 

Ілля С. (4-А клас) – 3000 грн. 

Кароліна М.(1-Г клас) – 3000 грн. 

 одиноким престарілим: 

Опанасюк Марія Павлівна, 81рік, вул. Гагаріна, 6– 1500 грн. 

 вчителям - ветеранам педагогічної праці: 

(згідно зі списком) – 12 500 грн. 

Відповідальна - голова профкому Єгорова Н.Є. 



 інвалідам, членам товариства  слабозорих УТОС – 3000 грн. 

Відповідальна – Стасишен Л.С. 

 важкохворій дитині Христині Я. – 3000 грн. 

 овочі та фрукти у дитячий будинок «Малятко» - 1600 грн. 

 електросушка у кімнату гігієни – 4400 грн. 

 матеріали для новорічної інсталяції – 2200 грн. 

 Кодьману О.С., випускнику школи, звільненого з полону (на 

операцію) – 7000 грн. 

 студенту ТНПУ Руденському Ростиславу (згідно заяви) -  

   2000 грн. 

 онкохворим: Середа Віта Сергіївна (вихователь 

Тернопільського дитячого  садочка №16)  – 3000 грн. 

 

o Всього виручено коштів 97 927 грн. 

o Всього розподіллено відповідно до поданих заяв і внесених пропозицій –  

98033  грн.  

o Станом на 27.11.2018р. залишок коштів – 0 грн. 

 

Голова лічильної комісії Господарик І.М. 

 


