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IIpo на,,tання iнформаuii

Шановна панi Iрино!

У Дарницькiй районнiй в Micтi Киевi державнiй адмiнiстрацii у межах
повноважень розглянуто вiдповiдно до вимог Закону Украiни (про доступ до
публiчноi iнформаrriТ>, далi - Закон, Указу Презилента Украiни вiд 05.05.201l
Л! 547l20l1 кIlитання забезпечення органами виконавчоi влади доступу до
публiчноi iнформачii> Ваш запит на iнформачiю вiд 31.05.2021
(вх. Nч l01-105(з)) стосовно надання iнформачiТ та копiй документiв по збору
коштiв у фонл школи I-1II ступенiв Nч 309 [арницького району м. Киева (дшti -
школа J\Ъ 309). llpo шо повiдомлясмо.

!о пункту l запиr,у. Заявки на придбання товару на 2021 piK школи I-III
ступенiв М 309 ffарничького району м, Ки€ва вiд 21.01.202l JФ 03-04/10 та
iнформачiя про потреби у поточних аварiйних ремонтах на 2020 piк додаються.

!о пунктiв 2, 3 запиту. Бюджетом MicTa Киева на 202l piK, затвердженим

рiшенням КиiвськоТ Micbкoi ради вiд 24.|2.2020 Ns 24124 <Про бюджет Micтa
Киева>, на галузь <OcBiTa> для Дарницького району передбаченi кошти на

у,гримання закладiв освiти, в тому числi i на заклади загЕrльноi середньоi освiти.
Розподiл граничного обсяry видаткiв в першу чергу забезпечуе захищенi

стат,гi видаткiв - оплата працi з нарахуваннями, харчування дiтеЙ та учнiв, оплата
комунautьних послуг та придбання медикаментiв. Кошти, якi залишаються,
спрямовуються на утримання закладiв освiти.

[овелений граничний обсяг видаткiв не може забезпечити Bci наявнi заявки
закладiв освiти.

При формуваннi структури видаткiв управлiння освiти !,арнилькоi районноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстраuii мас визначити прiоритетнi напрями i

забезпечити належний стан матерiально-технiчноi бази закладiв освiти, пiсля
чого виконувати yci iншi заявки у межах коштiв, видiлених на утримання
бюджетних установ i закладiв освiти на поточний piк.

укрлiнл
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l{o пункту 4 запиr,у. Бухгалтерський блiк закладiв загальноi середньоi
освlти здlиснюеться llентралlзованою

о
б

складаеться по коду програмноi класифiкачii видаткiв 4111021 <<Надання
загальноi середньоi освiти закладами загальноi середньоi освiти>, тобто
загаJIьною сумою по BciM закладам загаlьнот середньоi освiти, а не окремо по
кожнiй ycтaHoBi на фiнансовий piK. Вiдповiдно бюджетний запит школи Ns 309
керiвником закладу не складався та не подавався на затвердження до
фiнансового улравлiння fарницькоi районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ. Бюджетний запит склада€ться по головному розпоряднику коштiв
(дарницькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii) вiдповiдно до
наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 06.0б.2012 Np 687 <Про затвердження
IHcTpyKrlii з IIir:lготовки бюлжетних запитiв>.

flo пунк,гiв 5,6 запиту, Копii кошторису на 2021 piK з розрахунками
додаються.

okpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частин першоi та третьоi cTaTTi
2З Закону рiшення дiТ чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть бути
оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження
рiшепь, дiй чи бездiЯльностi розпорядникiв iнформаuii до СУДу здiйснюються
вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.

!одатки: на 18 арк. у l прим.

ухгалтерlею
!арницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацi

З повагою

Перший заступник голови

€вгенiя Списовська
Ганна Лазоренко 562 62 67

управлlння освlти
i. Бюджетний запит

Микола кАЛАШнИк
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Затвердr<ениИ у суvi: :вадцять BiciM rriльйонiв тиста сiмдесят
Biciм тисяч сго грн. 00 коп.

28 з?8 |00,00
iФа, сrоOа!ч i tr!фрая{)

Нsчмьник упраэ.,liння ocвiтr Дариицькоi
адмlпl
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нs 2021 piк
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tкoa rз С.]РПОУ ta ýайY.lотsяя, бюsФоl у.таяови)

ДаDницький райош Micтs ки€вs
(яtйу.ку!шм чigв. раЕоху. обл9сгi)

Внд бюджст}, Мiсцевий

код 1& на]аа вйомчоi юlасиФiкацii BrulaтKiB та кредr _пъанн, б}олксг},

код та ва]ва програмtlоi класифiкацii видsткiв та кредит'ув;tяня державного бюдrксry

(код та llsзва прогрsмl]оi lспасиФiкацi' sиjlаткiв lа кредя1)ъалня мiсче8пх бю-пr(еl,iв (ко]1 та lIазва 'Гипово] програмIlоi класифlхацi) вилаT,кiв га
кред}rryваfiш rriсцеsих бюджgгiв / Тимчасовоi t!,.tsсифiкацii видаr,кiв та кре:rип,ваннr ,ъпя бюitжgгiв мiсцевоm спмоврядуsання. якl не
:l8стосов}тrтъ проФампо-цЙьоsою меm!у)* 4l l l02l - "1,1адаt{ня зага.rьвоi середньоi освtти ]аrсlалами tвгluыloi ссредIъоi ooвiти"

Олвпа еftхйро.вер?it

Усього lla Dix

ко]
lагёlьний Фон]

фонr

рА]о\1

I

tlА]|Хо;|it(ЕllfiЯ - ycbot о 2,1 008 205.00 4 ]б9 39J,00 28 ]78 l00,00
}lаlходженlrя KormiB iз загаrьпого фя.а бюахегу 24 008 205 00 24 008 205,00
Н&lхол;ксппя коштiв iз спецiмьного Фнду бюджстч, v mму числi 4 з69 895,00 4 ]69 895,00

Надхоltження вiд ллати :]а fiосrrym. що qадаються бюдкетIiими
устаноssми згiдllо iз заr<оrlодаsством

250l0000 2 047 900.00 2 (и7 900.00

lIлата ,]а tlос],lуги, xro ll&l|кугься бю.;1жс-п|}lми ycтat()Bavlt ,lгi-ll{o з i\
оспоапою ilя.jlь!| lcTK) 250l0I0t) l4]7100.00 l417 100.00

lllаrэ за opeя,Tt майна бю.цжстпих yaтa}loв,tllo зjliйсн!о(тьс, $i]llloвйHo
ло ЗакоIrу yKpaillи "[lpo орсtlлч дтжазпогота комчва-lьного vайна",

250l0300 6]0 800.00 бз0 Е00.00

iHmi доIодr (р}ппсrт& зi кодsмх клвсяфiкsцГlдоtодiв бюдк€ту) 2 з2l 995,00 2 з21 995_00
КоlUтя, шо llередаlсгься i] загальноm фндv бюIDкЕ, у^- ,io бюакеry рзsrпк}
(слецlальпого фонду)

60240000
2 з2I 995,00 2 ]2] 995.00

вltд,tтки тА нлд,{ння fiрЕ;lи1,Iв _ усього 24 008 205,о0 1 з69 895,оо
2000 24 0о8 2о5 00 2 м7 90а о0 26 о56 l05,0o

Оплаm прui 2l]0 12 269 600,0а 14 640,00 12 з 14 210 00
12 269 600,00 44 610.0о l2 з14 210 00

Грошовэ забеэпечеям вi сьховослужбовчia 2l l2
llrрsхувrяЕя {a оплАту прrцi 2l20 2 699 3!2,0а 9 820 00 э 709 lз2,00
Внкорнстаfiri ToB!piв i пос"rrл ]?()() 9 0з, 29з 0о i !95 1.!п 0л l0 5з! 7,Jз 0п
Прсдмсги, матерlали. обjlадfiаrвя та ifiBeHTap :]I() зJ з lO,а0 1359 670.00
Меликаменти та оерев'язуslцьнl матерlми :2]0 l0з 86l} 00
продукrr харчувапнл 2]]0 ] 1l9 79з 00 | |2? Еlо 00
Оплатд послуг (KpiM комунальн,х) 2240 2 12з 960,а0 50 8зO,а0
видатки на вiдрллfiеfi 

'
7250

В{латки ]а захоли сllецiмьного лря]яачення 2?,60
Оп_lrrr Koitls\|bH|lI лос.|)t Iя енерго{осiТв zz10 2 582 900,00 l з2 600.00 2 715 50а 00
оплата lеп-ллlмmчаянл 22] l I ,0б 500 а0 5: 000 0а l /'6з 50а (п)

о gmа sооопоспачоння по боdоаовеоення -,_,-.] 226 зо0,00 J8 l00,011

бо.l l00 0а lз 100.00 бl| 8о0 00
Омаmа hрuроdно?о ?азу 2 274

e|epzoHocil' па i''ulua хаuунеънч' посrr? 16 а00.00 2з 800,0о 69 8о0,00
Оmапа eHep?oceryi.r' 22?6
дос,ilдженн, i рзробки, oKpcмi з.rодli fiо р.!лiirцiilер:rБiпГ
(рtгiон!льпнI) про.рsм

|l розвumФ* п.) р.а\iзоцll

(rрн,)

28 з78 l00 0а

_' --б jal] /],]

l _16 280 00 ],l0 ltO,a0
2 547 бзз,Oо
2 !71 79о,оо

26J .tqo 00

22Е0
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оJьга Тимоull,-l{ко
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27l0вlплrri пенсiп l допомоrи
2,120стяпе
21з0Iншi вrматн нrселсltню

49,000.00495 000,002Е00I UJi поrочнi видатхя
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зА-I,вЕрlDкЕно
Нах8з I!'l lнlстсрýrва фlнаясlв Уtраlнl4
28 сiчл, 2002 року JФ 5?
(у рсдsхцii наrlrу мifiiсrерсгва фirшuв ykpаltll

м,l:,20l5.}t9 I ll8)

Затвердх(ений !. cyмi: лвалuять п'ять Mi]lbйolliB п'ятсm двадцять
дсв'fiь тислч siсiмсqг сорок двi грн, 00 rоп.
25 529 842,00

lqФ слшя i !фr.gi)
Нsчапьцrк упрдвriвня освiти .Щарнпlькоi райоtll|оi ! мicтi KHcBi

lLll

LL сеrснiя Сtlис()l]СькА

v,ll

кошторис
на 202l piк

23J92327 Шко.rа 1-Ill ступеяiв -\s J09 J,аоницького оsйонr, ч. Киrва
l roi ýc.lPlloy п hsй!е,rчшпяr бх!дrФо, tФпо.r)

Дд рницькяЙ раЙон Micтa Кисвs
(яrй!.l.у.шg Yiсп. рrйюяr, о&r.ф)

вил бюдr(gry мiсцевий

ко,1та азв8 ЕЙо мчоi клsсифiкцrii т8 кDедrг}ъапп, бtодксryзидаткlа

код т8 пщвa проФам8оl клsсифiкацii видеткiв та кредлгуваrпl, державного бюджgгу

(код т5 нsзва пртаvноi класифiхNцii видrткiв тв кр;rtцзахня мiсцевих бю,lr(стiв (Ko;r m назва 'l'нпоsоl npolparrнoi к.qасифlкацii ви,T а гкilt тa

(р€дl{ryвsвн,l мiсцев х бю,,Dкстiв / тимчасовоi к,tасtlфiкацii видаl Ki8-ra кре.lи-D,ва!lllя ;un бюпжстiв v|сцсвоrо сачовпrл\,ваlIпl, якl l]e

ocsiTHboi субвсвцii

(грн )

г тсгяна осипчук

б11lt\titl
(iнiцiалr i пr,iзвичrе)

( ),lьга 'I'ИtllоlllГl lK()

сllецlаll,!lпл рА]омкоj]
]аlа]ь.lиit фонjl

1

25 529 8,12.{)()25 J29 8,12.00IlАдхо,'tжЕнIlя - усьоrо
25 529 842,1)025 529 842,00\Iiадхо,,1)ксяrl, KoulтlB lз з&гfu tьноrо фlrлу бю;uксr1

25 529 842,о0вlt,:lд,I,кн т,\ ll^.,l,\H ня КРЕД]lТlВ - усього
25 529 842,00:000 25 529 8J2.00

2l l0 20 926 l0a.00 116to,o0Оп]ата пр3цl
2о 970 7J|l00э0 926 l0o 00 JJ бJ0,0о

Г р ш овa зфсап е ч е н м a l ас ьх оеосrуrбоaч i a
1 бlз 562.004 603 742,00 9 820.оо2l20_--llrрrIувlцu!дШ{tп. прlцi

l lllll0arn l ,lгllBxlIlc)
,1lrpcKmp

25 529 842,0о

20 970 740,1)0

2lll
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ЗатtaерjDкений ), c)'tri. jlBtcтi,lотирн&lця,гь гиOяч lIllc-rcol

вiсiмдесят q(rшрх Фн. 00 коп.
2l4 684,00

(ф, oK,Kgi i цнфр.ш)
llачмьнrrк управпiвня ocBiTH flaprrиtrbxoi-pt-iioв}ro-i а чicii Кисвi

allll

Цtt ('ЕrеIllя Спtlсоt]СЬКА

кошторис
на 2021 piK

2J392327 Шко.,lа 1-1ll ступенis Л! 309 дарницького рдйону м. Кнсвя
(ко.: за СДРtlОУ п яай,.tlчва ня бюд.ffоiуФаяоrя)

Даршицький рrйон мiстя Кисв9
lff аtsr.ич!пяаr vtcm. pako,i), (лfiml

Вил бюджеrт МiсцсOиri

код ],а l|а]sа вi-lомчоi к,qsсиф lкацl! r]щlатfi la та крс;lи,lIllанпя oxl,,lric-1_1

Korl Ia llазвs програмлоi к"lаспф iкацii видаткiв l" крс:lитчsаIl!tя дерrкавпого бю,1]riео

(код l,a нева протамяоi класифiкаllii вйдаткiв та крелитраuýя мiсц€sllх бюшкстiв (ко.l та Ilазва ТиIlовоi програмноi к-'tасифlкацi'i видаъi3 r'a

крелиryванпr мiсчевих бюдкетiя /Тиvчsсовоl rлlсифiкаrii видsжiв та крелитlвапяя ,rпя бюджсгis мiсцевоrо самовряД,ъання, lKi l!e

застосовуютьпрФампо_цi.lьовогометол_у)'4lll200-"н&rмпяосвiтизарахувоксl6вснцiiздерiкsвllогобюдr(ету}liсцеsимбюдr€гамна
налання лержаsпоi пiдгри,,tки особаv t особruаи$tr осOi'],яiчв потебамll". -la pax)1lox illк'lю]ll

(, р,, )

|'., яllа ОсипчУК
L -rпijцr,с.}-

0хjцiаJ!и i прi!вйltlс)

' До Iлро..д*.няt про.р.мýlt'.rФФф lФ!у с*rцl{и. п вяюипм чiсц..в бю:ýi.,рФ.,rrФиr ro, т! nB, п!9ч.Еоrоl ý&ф,i.цl ,nлfui.r хр€д,в,i п, чiсфiпt бюllФlir' С*! прФм.ft,I *фg !йло.йф ф шфiпцП rт.шцяЕ бо$g.r п ю rяýоlrФr } p,jý .Нr!аtОДХЕННЯ - у.ýф"

Ko:l
Зага_,lьний фоllд

фонд

р,1,}ом

] 5l з

214 бм.00 2l4 684.00НДДХОД]КЕННЯ - усьоrо
Натхо:ження кош гiв il загалыtоt,о фон,q, бю.tжетr, 2l4 68d.00 2l4 684,00

111 6,st 00вltдАтк}' l'л l{,\;'lА}IIlЯ KPl];ll,|'l'lll - rсьоfо 2 lJ 6,\J 0t)

]0{l{) ) IJ 6,9J 0l1 2] 1 бхJ l)l1

lз8 :ljл t)0 1зз 1оо l]0]l l()

l]я 20l).l)l):lll lз,, 100,0о

Гроulове rабезпеченм Bi йсьхо.осlJхбовцiв 2ll2
Нiрrlуrrння ltg оплgrf прrцi 2l20 з0 .101,о0 з0 404,00
Внкор сrr8tя I,овярiв i посl!r 2200 16 0Е0.00 Jб 080.00
llредмсrи. матерliulи, обlа!лахпя тs lявен{ар 1zr4 , 16 0ll0,00 Jб 080 о0

i 1r l(1яlll]й бvrrLттер

l{nl.

\] ll +-.

(Iillultrlи i прirвилlе)

ольга ТИмоШЕНКо



розрахунок видаткiв до кошторису на 202l pik

па \трп!tання ЗЗСО N1] ]09 ,I{aptt tt ttbKtlr rl paiitrttr lt. Кпсва

по Кпкв 4lll02l" Надання загальноi середньоi освiти закладами загальноi середньот ocBiTtt

кЕкв найменчвання
Загальний фонд,

грн
]llI Заробiтна ллата l2269600.0()
2l20 Нарахl,ван ня на оплатr п patli ]699l l ].()()
22 ]0 Предмети. матерiали. обладнання ra iltBetlTap ]776 ]6().00

Меблi t]УШ .l78087.00
Посiбники, дидактичне та методичне забезпечення (НУШ) 692tl8_00
Комл'ютерна TexHiKa HYlll (ламiпато pll )

Mar epirut и. посiбн и ки ;tля l lровсjtеllня llpaкl ичll и\ робi l l lil \ polia\ l8l9]9.()0
Nlсб-li |7l568.00
Канчелярськi товари 54585.00
Печатна продукчiя 5458л00
Перiодич н i вилан ня 7278.00
Перiоличнi видання (журнал Захист Вiтчизни) l559.00
Грамоти, мелалi та кубки 36j9.00
М'який iHBeHTap (рушнtlки, што ри) жаJюзi 5.1585.00
Спецодяг 9097.00
Спортивний одяг для дiтей си piT l9533.00
Посуд. ваги 29I I ].00
Хiмрозчини для басейttiв
микlчi засобlt l ()9l 69.()()

|'осtlо]tарч i товари ll]91.1.(x)
Фа l!

LЕD-лампи l8 |95.00
т етнии папIр, ветки l45560.00
вогнегасники 7]78.00
Товари по протиложежним заходам та охоpoнll працl 7]78.()0

l]5(X).(X)
Оргтехнiка НУШ 6055j.00
Лроекгори, ноубуки НУШ l 09l 69.00
Прилбання картриджiв 7278.00
п илбання малоI офiс Hoi технiки (принтер-сканер. клавiаryра, мишi . )

Товари ,а.rя забезпечення прове;lення запять.} п pc.,t\lc,l\ "За\пФ l]iгчи ]пц"
г мадськi бюджети l()]]6(X).(X)

2220 Медикаменти та перев'язувальнi лtатерiали lj6]tl()-00
в т.ч lз6280.0()

22з0 Пролукти харчуsан tlя

22 40 ( к р \] ко \1 l] it-,l l l l 1 \ )

Технiч пе обслуговуван н я електp()lltli г()l]ll\ .,l 
j 60.0()

Технiчне обслуго вання BHyTpl lllH lx елек-l, оvереж j l20.00
техн iчне обсл го вання сантехнiчного обладнання i мере)+(
технiчне обсл гов вання пожежнот сигналiзацi l 92400.00
обсл говуван ня lльтруючих систе]!l l п итн пх нтан ч и KlB ]0020-00
[lоточнltй J.oHT та повl ка t]al lB

Замiри опо електро стат ван llя .,ili()0.00
мання дкту готовностi до опалювaцьного сезо (Форма С-8) l6.100.0{)

замiна,/повiрка лiчильникiв холоднот води l5000.00
Ремонт питних фонтан.lикiв та Iль ючих систем l4000.00
Замi и оп олискавкозахllсту ,l500.00

l867j.00

l8lti].0()

]6]90.00

lIриrrrкiльнi габори

l7296.00

l5588.00

медика]\,енти. медичн и й iHBeHTap. деззасоби

I_1 l 979j.00
оплата ttос;lчг ] l ].,j96().(X)

J 75 87.00

]]00,00



в т.ч.

200000.00Поточний (аварiйrlий pcмotrr) сантехитехпiчних rtсрсж та обла.1llання

50000.00Поточний (аварiйний ремонт) мереж зовttittlиього освiтлення
I Iоточнttй (аварiйrrrrй pertoHT) об.rаlttаtttrя бассйttiв 700(к).0()

500(х).(х)Ilоточний (аварiйний penloнT) BcllI п.,1яltiйttоt о trб;l tttаttttя

Замiна дверей на металевi у ГРЩ та пiдвалах 227] 5.00

ви вiз опалого листя 7500.00
Проведення медоглядiв 54000.00

I 5976.00[ератизачiя та лезинфекчiя
Обрiзка лерев l500().(x)

Послуги з утилiзацii ;alltt .l50().{x)

Перезарялка вогнегасникiв 970]-00

Лабораторнi дослiдження якостi води на харчоблоrti

Заправка картрилжiв .l ] ]0.00
Послуги lHTepHeT l00]].00
Послуги зв'язку .ltt()().()()

Пришкiльнi табори
5000,00Пришкiльнi табори (культ.-масовi захоли)
75000.00Курси п i.tви щення квалiфiкачii

Поточни й (аварiйний ремонт) примiщень l 262006.00
Ремонт комп'ютерноI та офiсноi l l 000.00
ТО та ремонт тривожноi кнопки l4052.00

l706500.0022"I l оплата теплопостачання
226з00.0022,12 оплата водопостачан}lя та водовiдведення
604 | 00_00221з Оплата електроенергiТ

227 5 ви вiз см irтя 46000.00
Всього по зага.rьпомч фонл1, 2{0(ltl20S.lXl

Kl]Kl] llaiirtcttr Bll ttttя
Сttсttiа:lыt lt ii (xrlt.,t

lpll
2lIl Заробiтна плата

2l20 Нарахуван ня на оплату працi 9820.00
Прелмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 833 l0.00

?220 Медикаменти та перев'язувальн i матерiали l0з860.00
22 30 Про.лук,ги харчyвання l l]78.,l().()()

] ].l0 Оплата ltослуt (Kpi[, KoMyH&lbпllx) 5()tlj().(х)

221l оплата теплолостачан ня 57000.00
2272 Оплата водопостачання та водовiдsедення з8 I00.00
22,1з Оплата елекгроенергiТ l з700.00
2215 вивiз см iття 23800.00

Iншi поточнi видатки 495000.00
3|l0 l|рrl,rбання обjlа,lllанля i llpc:l!gl iB.loBl ocl p()lioBol о корисl\впllllя |_-1] l995.00
3 |з2 капiтальний ремонт iнших об'сктiв l 000000.00

Всього ло спецiалыlому фонлу zД._ {3б9895.00
ня lэ\l

о

I-оловний б l'е-гяна ОСИl lЧУК

Ган!аЛаюрён*о J6] 62

"ц

!эн )t l'

j750.00

2000.00

.1.16_1().()()

22 l0

2800
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ДАРНИIФКА РАЙОННА В MICTI КИеВI ,ЩРЖАВНА АДДЕIIСТРАrЦЯ

ь

0s-D/f/*/,
]ф ' вц(08> rпшя2019

Iпформацiя про потребп

у поточцяч (аварiйпих) ремонтах на 2020 piK

}l} Що потребус ремоЕту Обсяг робiт
Та мiсце

Впд ремонту
(поточппй або

аварiйвпй)

прпмrтки

1 Елеrсгрощитовi та iвше еlrеrсгрообладЕаппя
Замiва азmматЬ Еа щтку
ощофазшr на 16 А

20 потощd

Замiпа авюматЬ Еа цйтку
трифазmt па 16 А

5 ПОТОТIНИИ

ЗамЬа свiтп.lьlтиrсЬ пiд
лампи розжарювадая НПО

30 ПОТОIIЕИИ

ЗамЬа автомвтЬ Еа щIку
трифазm<наЗ2А

5 поточнии

2 Мережi цецтраJIьного опаJIепця
Стожи цев:цrа.тьвого
опыIеЕЕя

10 шгпо 11м аварiйниrТ

Батареi цекгратьвого
опаJIеЕЕя

20 шт аварlrrтии

J Сантехнiчнi мережi
Ремопт гарячого
водопостачаЕЕjl

40м аварlиFии

Ремоцт холо.щого
водопостачаЕItя

200 м ПОТОIIЕЕИ

Ремогг кавшriзацii Дитячi
ryшrети, 20 0м

пото.пr-d

Вентиляцiйпi сиgтеми
Ревiзiя TapeMoEI EmJEiв

вгrяшоi веп:гиляdi Еа даху
басейшу та в акговй зшri

J потоffi

5 Зовнiшцс освiтлеЕЕя
Ремопт
освiтлешя

ЗОВЕ1IIIЕЬОГО

Еа даху
1[безопорпе)

2лаtш поточЕии

,, 
-:- . l,-;' .]j u:!i;.-;;

] :-" , : 
" 

:, ,,":i , ir'i, :,-_

,,-_r, i: :,J .,,,,i-,,,li. lr;-il?

_, Df

YTIPABJIIHHII ОСВIТИ
шкоJIА I _ ш стуIIЕнrR л} 309

,Щарпицького райоцу м. Киева
02068 м. Кuiв. по. П.Грuzоренка, 2]-Б mеп.: 575 4] 3б

4

t

п

__]

-]



б Мiсця загальЕого ко ванняи
Ki;ьKicTb
туаrrегЬ:
3агаrьвпс

(старшашола
2,3 поверх д.тrя

хлощЬ)
Спортзаlr 4
Басейн 6

поmчIIииРемокг,щrяиt rya.TreTiв
(заrrriяа п;шпш та
обля,rIЕашя, вiдвоапешя
kilшaT дrя дьчат
(встаяовлешя бiле)

KorGra длпова
KiMHaTa мае

кЬка
пiддонЬ

поточЕии.I[ушовi
кiмяати 9

Ремогг дшовпс в споргза.пi
та басеfui

потощd3шг
(ме.щабiвЕт та

спортзал)

Ремогт штш< фокгавшсЬ
(замiва: корЕусу IштЕою
фокгакшса, раковиЕи
IIЕIЕого фоrгапиtа, IФаЕ-

7 п чистка зовцlшпьоl канаJIlзацIr
поточнии200 мПроwстка дощовоi

каgалiзацii' по церш\,tегру

IIкоJIЕ
Пiд час

аварiйяоi
aBapiffi100 мПроwсrка зовяirтrньоi

каЕашзац11

8 Холодпльве обладпаппя
аварiйкd2wr

холоlщ.lъвоi кам в цаJьIII
Ремокт хоподд.tьпоi шафи та

плпти та пека cbкl ша ш9
10 Технологiчпе обладЕаЕшя ха чобло
11 oMItIlEl та п машини

поточЕии1посудолйоiРемов.г
мяTтпп{и

12 Обладнанця басейнiв
поточЕииЗамйа епекгродЬ PH-MgTpiв

та хлорметрЬ в
рооlсоmmапdет

1

1

Ремокт фЬтра та

потоffi15Ремокгшаровп< rcpaвiв
запорвоi арматури рiзного

:.':дlам
: j,:

,ЕrкоJти

-l,--r.;=о';

Щлрекгор оJъГА Тимошенко

поточнии



l2

//Р//
рэ-с,,пlя

на пDидбання тйар на 2021 piK

rлкола 1-1ll сryпенiв Nq 309 Дарницького району м.Киева

iHBeXTa та мя ха обло
Jlательш великl 8 см дiам

Bl а оцинкованl
lлки мlлкl

4

cM-I

н];к

]5(l

] 5tt

j,,i)

l

lI\

;

lt,
3.1

l0u

iJ,i

техвiчнi
характерист]lки, назва,

MapKatм Найменування товару

Обладнання мя харчоблоку1

l ХОЛОДИЛЬНа УСТаНОВКа И,rd, ф]1-
EWT lNox SHj licMES,]- хлiборiзка

Uпtrх ХЕВС lOЕVF. l23 |пароконвекюмат
Beckcrs ES 2204 слайсер

ш,г5 ваги елекФннi малi до l0 кг

Бiол

набiрдошки гастономlчкl
Вiзок сервiровочнкй Orest

Bc-3.1N, дов)fiина 700 мм) вiзки для 'iдальнi 
роздаточнi на З полицi

l5-20cMножi великi фиба, овочi, м'ясо, хлiб...)
ло){{ки

6|виделки

каqгрюля 30л нх
кастрюля 50л

9 миска мж l5- l7 л
l0 чашки 0,2л

ll листи дJD(овочнi 65см х 50см глибокi з антlпригар.покриттям
вlдра емальованl l2 л

l0л

I5 контейнери пластиковi харчовi з кришкою емн.5л
l б |тертки н/ж

3 l,iеблi: (Вказатlt tlазву меблi) кольор flСП
1_[для кабiнетiв

шафи дrя роздягання в поч. школi з висуъною лаsою 3 секцiйнi рiзнокольр
2 офiснi дваlп дrя вчпельскоi та рекреацiй З-мiснi, колiр синiй
з дtlванчикл дм aKToBoi ]али 3-MicHi. колiр синiй
! шафя дrя роздпгаgня в поч, школi з висувною лавою

конторка пllсьмова LlIкiльна для роботи стоячи

3.1 |Мебцi для HYtlJ
1 Комплекг l-мiсний аrfrисколiоlний реryJ-}ьованиЯ по ви( KoJlip ховтий, салатоsий
2 fi,мат з пластиков

cтopiBKa 1

цJт i!:

Кiльхiст,. лlтук

_.]

j

1

5

s

l



стiл ителя

стiле ителя
3
4

J.J меблi дrlя бiблiотехи
l офiскi столн колiр сiрий
2 стйьчi офiснi колiр сiрий

3.4 меблi для liqальнi
l лавн дIя iМbHi 3-MicHi

2 столи дш цальнt

моблi дrlя модичноrо кабiнеry
стiлечь маса:кний (лля спеч.класiв) N,l S -(r 8

2 стiл масажний М-3 трисекцiйний

4. обладнання та iHBeHTap мя спортивного залу
l м'ячi футбольнi шкlрянl

2 м'ячi баскетбольнi шкlрянl

м'ячi волейбольнi шкlрянl

4 бадмirгтон з комгrлекгами во.,lанчикiв

5 Степ гrлатформа Ноч5 (тренувальнi) House Fit DH 8106
-l

? |драбина коордшrацihlа дIя трекуваIдrя

.Щрабпна лltя трехуваrпrя

Swift AGILITY LADDER-
oUTDooRs l0 STEPS

8 маляй м'яs (тенiсний)

9 ciTKa д.ltя пiнг-поrгу
]0 м'яч дlя пiнг-понry
1l ракетки дtя пlят-понry пар
l2 манIшки фугбольнi (двох кольорiв)
lз пiдвiсний TypHiK щя шведськоТ стiнки
l4 св}tших
!5
lб яасос поrшiйноi дiТ спортивний
l1 лискя для аквааеробiки пара - 2 шт

l8 фiболи
гir.lнасгичний мяq Inex swiss

Ball б5 см

ф]тнес г)лrка

гуtlове кйьче (резинка лля

фiтнесу i спорry (стрiчltа

еспаrцер)U-роwеrх 5 цт)
2,0 м'ячi гр,lовi
2l дощечк]l плаqгкковl шя басейну
22 дощечки поролоновl для басейну

rryшIс лля басейну
хулцул
лопатки
ласти

для [ilaBalltUI
26 дJlя ллаваннJl
21 розподrльнl дорlжкя дlя басейку
28 сходинкн ди басейну
29 гlмнастичнl пмицl l0
з0 lграчки дrrя лlрнапня
зl колобашка
з2 ltояси дrц аквмеробiки рL_.j]5{
JJ гактелl по 0,25 кт
з4 гаtггелl поlýг
з5 гантелl 3кг
зб гантелl дrtя лара l0

5
шт

шт

6

l(,

a

U

l)

j0l

l0
j(,
ju

l0!
эJ

()

)2

0

0

0

а

,

?|

2U

l0

компас

?з

25

2(

]lJ

l1]

., .l

ll)

cтopiн{a 2



з1 фiшки дlя розмiтки фрб.поrrя на метал.пiдставцi
з8 т)фистичнl киJtllмки каремат товщина l2 мм
39 ракетци дIя веJIикого TeHlcy
40 туристкчнl рюкJаки 65-75 л
4l обвФкtоовsчi ОSРОRТ2шт по0.25кг (Гl-
42 вишка суддl зl столиком
4з бар'ер бiговrd помараЕч. С4592-50 54х46х30 см

Фiшки ltонусяi треrrувал. lrопЬчll зелеяi, xoBTi, червонi коv ллеiiт

5 протпвопожежне обладнання та iHBeHTap
l пlсок
2 вогнегасник ВВк 1.4
] вогнеrасник Ввк 2

5 крiплення лля вогнегасникis ВП-6, ВВК- l .4 10+ 10

6 лопата соакова

6

I

] обладнання та iHBeHTap длtя трудового
. lнавчання.

l голкл швейнi упаковки
? Булавкя кразечькi Yпак(,Вliи

Стрiчка сантиметрова

4 Лiвiйка зак?ilh{яка М l: 4
Лiвifuа металева 1000 мм шт

6 Ножицi
нохсrцi кзилзап шr

8 Ножицi дtя рgзкрою тканини шт
9 Рiзеrь кразеrькrd шт

l0 |99цорlовач шт
ll Комплекг iяcTpylteнTiв дпя вишявавня

комrrпекг для в'язання гачхом шт
lз коммею дrя в'язанrrя на слкluгх шт
l4 Термоклейовий пiстолет
l5 манекен навчальний шт
lб

Час"тйьшй
для tlластиковl

шт l0
шт
шт.

l9
Лраска елекrршчна з термореryлятором i паро
зволоIryвачем шт

20
2\ к наб кольоровхй
?2 колекцiя волокон набiр
2з набiр

н ниток lllт.
Папi lзнlо( типlв набiр

26 зDESYSTEMS DS_20
21 к шт
28 к I

29 вим вальна а цJт

з0
розмimчнпй йсгруr,lент (малка, рейсмусt циркуль

iточнлй набiр

зl
HolKbKa по дерву (дя поперечного та змiшаного

TO liII ll

20

llJ

l0i
IU

2,1

ll

||

I,]

)

0

.)

I

5

5

-)

](]

10

cтopi,{Ka З

l5

4 вогнегасник Вп 6

шт.
5

шт
1

шт.

шт,

Налерсrок

Щiтка для одягу lllT

Колекцiя TKarлrH

25

зD

шт

l,.tJT,

I

.i



з2 Но;кЬка обушхова

JJ е

з4 Молоток

з5

зб Лобзrо< по
10

з,| Радrпйь

38 Набi

з9 }lаб i стамесок дul iзьблення

40 I]абi спl альнж п0 де а

1l Набi их

4z кпо
5

43

44 Наб

45 Наб + бiти

46 Клiщi цевl

41 ш ило

48 L l50-500MM

49 rц{на-ваFrма Вiд 500 мм

50 90"
р

52 Лiнiйка а

53

L 200-300мм (0,5- |

I- l50-зOOмм

54 лiнifка металева L 250-]00 мм

к тощо

56

5,1 ейсель

58 Циркуль слосарний

59 Ножлчi по метшry pytHi

60 ножнцi по ва-iкlльн l

бl Нашлкя (рiзнi)

62 Набiр надФйiв
6] кия}ка Дерев'яна. ryмова

64 Молоток с;посарний l50-400 г

б5 Кусачки

оо пасатlrкi,---.r-! круглоryош
, ;Jабiр рiзьбонарiзнrtй (плаrчкя, мiтчики) М 3- 12 Mtt

69 пом
70 Но:кЬка по м

7i дul клепання обтискачi, п ки натяrа

12 Штаrrгенrиркуль

Мiкрометрlтчнi iнстррtеrгги

14 Лещата ручнi
,75

Лещата поворотнi
,16

машиrтнi лецата
,l1 Шафа дlя iнструменгiв (сrtюсарн]r()

78 Набiр к.lшочЬ (рожковi, накилнi)
,79

Барабанв, крупr для полiруванrя

80 Окуляри захлснi

PyKaBmri, пар

Респiратори, маскя

10

1Ol

10l

5

5

3
з

з

5

5

з

5

5

з

50

5,]

15

cтoplHKa 4

стамесок IUIocKиx

Куrкик сJtrосарний

55

кернер

,

набiр спiральнlо< D 2- 12 мм

,7з

8l
oj

10l

5

з
1i

1

50



10

10

15

знаток-школаелекrроюfld консФуюор 999схем
84 елеrrроюпd констDукгор , 15 схем Знаток-першi urагi

85 дrrгячId елекIgов.ковсrрукIор Омха BitKit

86 комплекг р)вного столярного iHcTppterrry уtнЬський

87 набiр стендiв "техяологiя прачi лпя хлопчикiв"

88 набiр стенлЬ "обс.rrуговуючi вили прачi"

3

1
обладнання та lHBeHTap для медичних
кабiнетiв.

l ношl

2

Таблиrи дIя вrзначення гостоти зору, розмirчена в

апаратi Ропrша
штваги мед,ичнl
шт4 спiрометр

5 шrдпr пласмасовi для верхн.кiнцЬок шт,

6 Окуляри в л-кгячi оправi (ДР 56-58 мм) з лiнзами ] дпт
Плаrпограф лерев'яний

Е|Меличнiхалати бiлi розмiр 56- 62

9

Полiхрматичнi таблнцi ди дослЬенпя кольорового
зору

l0 Тономет
l] вцроз педмьною кришкою шт

l2 хrарц тубусtfl{й

lз рушники лаперовl упак.
l4 аrгисептик lця рук lл
l5 спирт етиJIов. Сеrпил. ?0О"о l00 мл

li

l)

)

20v
lj00

]() l

300

о
6

03

о

3

J

э

зп

6

Комп'ютери,прхнтери,проекторк и.т.д.
1 lнтерапивна доцка 85,

нолбук з slФаном 15,6"
J докумект-хамера наqтйьна
4 МФУ кольоро8ий формат АЗ
5 проеfiор мультимеДйний короткофокусний

--(мФУ кольоровий формвт д4
чорнобiлi формат А4

струйвий

lмФу
8 роуrери WЬFI
9 комугатори типs TP-Link на 16 входlв

10 кондичiон€ри для хабiнеry iнформатики
11 телевiзори з дiагоналю 40"

дхерела безперебiйнrо )иалення
lJ ми зоруллперсон.(омл, я занять з дiаrональ 23"
14 рнетукаб9ль для пИключен8я iHTo

l5 ламiкаторя А4 з гrпiвкою дltя лам lHyBaяrUI

lб I}перакIl,вна сЕстема "sсе в одному" INTEсH AIo SR-808з
l1 навущники вцц)итого тшtу

l8
вазчального кабiнеry комшеrг (lб компьютерiв з

ам.забезпеченtrям) ко\lплс кт
l9 Аз з rurькою дл,
20 4-хкомп' пlд

2|
екран великяй для актовоi зали мотор}fJований
настiкний

cтopiHKa 5

]()

83

шт,

ltfт,

-,

шт.

10

l0

ll

6

]

K.,l,| lL]

8.

200"



22

мультшlедiПний проектор дUr aKToBoi заJrи з

крiплеIщя,{

о Музrчнi iHcтpyMeHTи
] Пiанiно дlя кабiнеry музики

2 сиrтезаmр дtя актовоi зали та хабiнеry мрнкл
Мiкрофоtш JTS IN 64

4 мiкрофони PDM 3

5 Кабель NSP |0SS25
6 кабель Nмсбхх
,7

колонки акустrчнi дпя аlfiовоi зали

8 Колонкн Yamaha S - l55V
9 пйси.lцовач актlдюй yamaha Yanlaha A-S500

l0 стiпка шя колош(I{ SPS-200
ll Пiдставки дIя мiкрофонiв

|2

зарядtоiй пристiй на 4 гнiзда дIя пальчиковж
акуr,rуляrорЬ АА та акумулятори АА

Господарчl товари
l Замкл врiзнi та замки HaBicHi
2 серцевини для замкlв

3 urлангя дlя полrву 3/4 доFfttа та з'€днувачi до Hlo<

4 термометри дul води
5 термометри дпя повlтря

6 л}еркало дlя туалеry розмiром не менrл за 60см х 90см
,7

совки дlя смlття з високою ручкою
8 швабри з вiдкимом
9 дюбеля, дryруrпr, щл(и, по 5 упак

l0 Лопаm-вi.шал для прибиранrи снф скрепер
ll дисхи рiя<учi для болгарки дiаметр l25MM 5 шт в упак.
l2 .щабина малеtька на 4 сходи шт

килимки г),мовI вологопоглинtцьн l 1.2 м х 1.2 м

l4 леткл вимl вальнi 5м

ний
lб пахетя дш смiтгя 50л
l1 мiшшл дrя булЬельного смiття
l8 Бензюi(марки 95) для мотокосн, л
l9 лопати штиковl та сапки з держаками
20 щаблi звrчайнi з лержаками 8 зубчiв
2l ткакина JlJlя мнття пlдлоги, м
22 рукааиц TKaHeBl , пар
2з !I4цики к)хоняi

?4 рушники лiшеровl та серветки паперовl, упак

25

завiса толева або оргаrва, кольори: блакrттнrа1,
салатовкй, бехевий та бiлий

26 вlниI(и
2,7

28 ryбки для мrrггя посуду, пакунок- l0 шт
29 мlтла дLя вуляцl з дер)+iаком
з0 горшикя дц KBiTb кералiчнi, вулЬчнi, v= lj0 L

]
)

)|

lшт- 8 шт

]()r 5

I tJO rrr

io

l.j
5

I()

l0(,lr

l(_l1,1,

l0l.)

lc,l)i

20- ]U ]

]0
2(|,,/

i0l]
]{J

50'2(,l

l(nr

/{1|

2

]

cтopiвKa 6

l,j

J

lз

кошпtи дtя смiття пластик<rвi

2

l0l

l_i

l

4 х 35м,

ll.)



зl горшики llrlя кв]тв керамlчнl V= l0 L
з2 серветка унЬерсальна мiкрофiбра _'j 5к] 5 cv
зj вtдра пласмасовl
34 ацра металевl lU ;,]

35 лакети дu смiття 30л
зб кокгейнери для розлiльного збору смiтгя папlр, скJIо, пластик
з1 РУКirВИЧКИ Г}Т!.iОВl ГОСПОДаРЧl, ПаРа розмiр M/L

урна металева вуJIична поворотна v-20L
40 Фкмач лпя палеровlr( рушникlв
41 лопата дrя cHiry Шустрiк
42 СкрепЕр 900Я для уборки снега с отвалом з 2 пневмоколесами

рухазиlц гр{овt садовl
44 технlчнэ сlль кг

11. lнструменти ручнi,електричнi

l шолом Jчlя ФIектрозварки (щrгок)

2 GRIJNHELM А400

Gаrmеr ВСG_З0l4 (8445.14)

Vсгtех VR_ l0]0N
Bl l1l WORK,S
(б950]0I0l l l l0)

Tesla Weld ММА 247

Makita GA 50З0 ?20w

беязянова коса ( перенос}rий)

шурупо

5 набiр сверл i бiт рiзиого дiам

зварювальIшй апа для iHB зварки

7
болгарка (клопlлiф)валька машияа л;rя рiзки метапу)
дiамет 125мм

8

3ахисна маска 3М б800 ( для техничнrо( робiт
хлораторщкка)

9 фйьтр А l 605 l дп захясlrоi маски
l0 фiльтр Pl 59l l дя захисноТ маски ]
|2 елекrролобзик Bosch PST 650 ]

lз викругки набiр INTERTOOL НТ-040З

l4 кJпоч тубкrfr вокйьний N9 l 1'орех

l5 клюс тубнrй вмЬнrrй Ns 2 I'clpt'x

lб кJпоч розвйrtd Торех
l7 ключ трубний кловиll 250мм Торех

tE набiр к.luочЬ .Щнiпро-М рожково-нsкиднtd 6_З2 мм
нж Tolsen l,5- 10 ммl9 наб к]Iючв ш

плоско цl

2| пасатюкl

22
2з

молоток

25

вожька по бего

27 полотно llля Rожlвки

28 пlстолет дul етика
лlстолет для монт&кно лlни

з0 сте дЬельний,висота скоби l 4мм
зl склорiз ий

з2 скоби дrи стегrлера" висота l4MM

j{)l

l(nJ

50

UI

.,l

05

005

ll
I

l)

]]
I

]

cтopiнxa 7

l0л

Jб

беrвшrова газонокосппка самохiдна
3

6

20

бокорiзи

молоюк сmляршd

ножiвка по MgTarOr

(]

L



з4
33 Iнструменг лля обтиску 2 в | Tolsrn

iHcTppterп л,rя рiзання кабелю

12. Будiвельнi маторiали та обладнання
] клей мо}пажний ''рiдкi цвяхи"

2
лiнолеу!,l (сiрий мраморна крошка) для кабiнетЬ
ш}tрина З,5 м

з листи,ЩСП великого розмiру 2800x20?0xl0 мм

lруrrговка протигрибкова та по деревинi

5 шпаклЬка булЬельна (старт -t, фiнiш)
6 гру}{товка

7 розчкнних iржи дut робiт в басейнi

8
фарба волоемульсiйна лля вrrугрiшнiх робiт та
зовнiшнiх робiт

9 фарба ПФ бйа

JoapOa ПО cipa

l I |Фарба ПФ корнчнева

|2 цемеtп

lз Валюси lOcM, 20см, 30см

l4 Уа}tг-сrптрiт фозчияник шя фарби)
l5 добель 4 х60мм ,I00штвпакунке

lб саморiзп З,5 х З5, З,5 х65, З,5 х 25 по дсрсвенi

саморiзи 3,5 х З5, З,5 х65, З,5 х 25 по MeTalцl

l8 певляки лля фарбуввння 50, 60, l00MM

l9 фарба блаюгпrа, еммь
20 фарба ;ковт4 емаль

2I фарба червонц еммь
22 фарба зелена, емаль

2з плiкryс з фурнiтурою(пiл колiр лiноледлу метр
пецiмьна дlя батарей2-{,I фарба бйа с

1з. Елекrротовари

i

2

]

Maggio 1200 Вт
l200w JxG-l20 l0l66,
trепто

ни автоматичнl HacTlHHl дJUl сушки волосся

для кабi
ни автоматичнi дJut с

4 подовжувачl елекгричнl 5м,на 3 розетки
5 Lзббаласт

баласт елекгронrflrй L l8
Fеrоп 72 вт ЕВ52 2x36w
Fсrоп jб вт EB5l s

стартериSТll1 C)slatrl

8 старте и ST l5l Osratn

9 Розетка дriйнi бiла
I0 вIаrикач настiш й двiйtний бiлий
ll свirтльнихя деяною свiтла на 2 ламтпr 36W

iOuu хв ,,r

l0
50л+2r|пi

бl,;t

l0 :t

2|]IJXг - lUU Бl

-i() r:t

l]нг
250 t:l

3х3шт + l5шr

l0 шт по !,r

6 упаtl

l5

l(t KI

l0 хг

I0 кг

2l.,ll

l l.]

l0

2(]

]

5U

кула6

10л

j0l

cтopiнKa 8

60

4

l7

шт,

6

1

]l-lrtKl

I0l

Fеrоп LED Зб



l2 одинаркl бiла

lз l в заземленIulм на хотушцачl 50м,4розеток

1.1 лобзнк нrП, потуr(яiсь 500 ВТ
l5 вийци

Bosch

Ехреп
16
17 i та холодноI води
18 пакетнi автоматичнi запобi)+(еики на 1 зодн
19 Iлi)сrа 1 3

14,
l зм чl дIя води для вб ень
2 комплекfi дlя бачкЬ з боковr,ш пьодом
3 ни пц ник з го олlлангомси

бiде для згцно дlвельного
5 lпленя дл, ковинсантехнlчне
6

7 метелiк 1/2 дойr,rи зовн.-зовнiш.н

льовий полквочний 3д доймин

метелiк l/2 доllмп
!0

-.8

змl для води зi шлаiгом для
ll шланг д;u пi.щедеrшя води( iзьба l/2 доfu{аа
2 сидlння та ищки дJIя lтаз сERSANIT S- lз

тм GRoSS
бiле

lз ина 50 смш

15, миючl зАсоБ ЕзlнФlкуючl зАсоБи
l 500 шг в банцi

ди мrття посуду, концеЕгрований,
атний l.,r

] засiб дrrя мrrгтя iдкий
4

5 очiсник для IIМм lл
6 80гк
,1 мшочrй засiб для oвrx пlддонIв SAMA lk

засiб дц BiKoH та л

50млзасiб для чиrцеlлrя е lB MoHl
l0

8

мило госп е ке ,l
ll ний по атнийшок шт
l2 засiб для мrгггя яlтазlв л
lз ПРЕIIЛРАТИ БАс
14 г: ц ;1

l5 аква к л
lб аква м чинчкй л
1,7 чистяч.засiб пл}lгки кг

16. спец.кабiкетiв3амошення п иладiв
1 ий навчальний кабiнет xiMii
2 а кети н 50мон- м 1он 0 о0 мз -4 оз 27 тм 2к
з бовi набоI Ак_74

макет Ак_74
5 aмаrазини Ак^74
6

7 казанок вiйськовий

8 Дошки ilMx 1,5M

2

lл

2с

]0

l (.)

]U

]U

60
I0

l0

50

Ij

I5(j

]{]

IL
2ar,]

l6{)|

i 0t)

2 50,
8il,;

по 1шi
..

..]

uli

cтopiHKa 9

свПильник дiодний стельовий (аналог 36вт)

Сантехнiчнi товарн

4

кран кульовяй, р}^|ка мете,qiк I/2 дюйми вк}"гD.-зовяiш,

басейнч

yllt tвальник СеБапit Libra

Саяiдез, деошrФiкуrочi табл.

2

таблегки дIя IIMM безфосфатнi SOMAT l30шr в уп,

грануля лля чпцеrпп труб

50

плащ_намет соIцатський

30

jj
20,

20

i{],,

],t

l0u:



l0 ФлiпчаЕlт з плаrатоц)имачем Еа мо6.пiдстsэцi

ll
12

lз
14

l5
lб

НабФ мiкропоепаоаtЬзЕjgJLоjiL!!:LLjдз9р
Набiо мiкпопвепаоатiв "Ботанiка"

H"Oip"i*Ы
Набiр мiкоопоепаоатiв "Анатомй"
Мt,Ф",р""rрr- "ф"Фта

Глобуси насгiьнi полiтичнi

l7 скельця пред,rетнi 50 шт

l8 скельця покрlвнi l00 шт

]9 нбiр масною iHcppierrry для каб.математвки

20 нry д1я початковоi школиенабiр класною httos]//umSchooJ,aom Ua

2l ваги електроннi до 200 г

22 портетll видатнж математикlв cвlтy

набiр стереомецrячнж фiryр ://чmsсhооl.соm.ча

|l rrrTI

zз
теrryрiй

25 компас шкiльrпd

_i

I5

I5

(l

шт

ш,г

]

]
l

4

17. Обладнання мя логопедичних кабiнетiв
l розвrваюча логопед.гра "Я вже дорослий" вид."ВопlЬаtGепtе"

2 розвиваюча логопед.гра "Я вже велrп<ий'' srд"'воmЬаtGеmе"
з геоборд(математ.пrrанчrет з гу1,1ками)

набiр зонлiв лоrопелк.lнж постановочню(

5 набi зоцдв люпед, масажнж
6 укр.алфавiт.Рамка-вкJlадищ

шI

шт

7 укр.афазiт,[ерев.кубики ш],

8 логопедrтчнi rубrп<rr шт

9
lграшка lulя розвитку мовного дюсаrrяя "Лiтаоча
кулька" шт

вял.Ранок,автор Ю,Турчина

л, л,

1-0 логопед.зошгг 3вуки Р,Р'

ll лодJопед.зошrfr з вид.Раяох,автор Ю.Т)Фчина

12 логопед,зошm Звуки Ш,Ж,ДК вид. Ранок,автор IО.Т)рчина

lз логопед.зошит з,дз вид.Ранок,автор Ю.Турчиrи

14 логопед.зоtдит к,х,г вил.Ранок,автор Ю.Т}?чшrа
t5 "Ерудrг" lлт.
16 л
17 аата упаi.Jвха

Дriрекlор lлколr{ ольга тrlмqrшенко

2

,)

||

cтopiнKa 10

упаrовха

I .i,

l5

2

шт.

Спирт

18


