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У вiдповiдь на запит вiд 04.|0.202| J\ЬЗШ-435/0-2l Гостомельська селишна рада надае
запитувану iнформачiю.

У перiод з сiчня по вересень 202l року вiд Заклалу дошкiльноi освiти (ясла-садок)
<Казка> Гостомельськоi селищноi ради надiйшли наступнi запити.
1. На придбання канцтоварiв дJIя потреб прачiвникiв заклалу.
2. Виконати замiри опору iзоляцii силовоi та освiтлювальноi електро}tереiкi та провести
перевiрку захисту елеlсгричних мереж вiд короткого замикання:
З. Поновлення медикаментiв дJuI медичного кабiнсгу;
4. Придбання фарби для благоустрою закладу дошкiльноi освiти (ясла-сшок) кказка>.
5. Придбання та технiчне обс.гryговування вогнегасникiв порошковЕх та в},г.-IекисJотних;
6. Придбання бонзокоси для скошування трави на територii лошкiльного заIсlа.r\,.
7. Придбання спецодяry для працiвникiв дошкiльного закJIаду;
8. На замiну гi}зових котлiв;
9. На придбання миючих засобiв.

Yci запити, надiсланi у зазначений перiод, Вiддiлом освiти Гостомельськоi селишноi рши
задоволенi.

На потреби Закладу дошкiльноi освiти (ясла-садок) <Казка> Гостомельськоi селишноi
рали Бу^tанського раЙону Киiвськоi областi закуплено та передашо наступнi товарп:
1. Комплект для скошування трави - 1 шт.
2. Паперовi рушники (уп. - 200 шт) - 10 шт.
З. Тривожна кнопка- 1 цrг.
4. Фарба для ремонтних робiт:
4.1. Бiла 2.8 кг - 5 банок.
4.2. Жовто-коричнева 2.8 кг - 7 банок,
4.3. Синя 2.8 кг - 4 банки.
4.4. Жовта2.8. кг - 4 банки.
4.5. Зелена 2.8 кг - б банок.
4.6. Червона2.8 кг - 4 банки.
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4.7. Cipa2.8 кг- 1банки.
4.8. Помаранчева 2.8 кг - 7 банки.
4.9 Лаванда 2.8 кг- 4 банки.
4.10. Чорна 2.8 кг - l банка.
4.1 1. Блаки:гна 2.8 кг. - 4 банки.
4.12. КоричнекI2.8 кг - 2 банки.
5. Вшlики-5rгг.
6. Пенз.lплки - l0 шг.
7. Розчинник 1л.-3 бупь,rок.
8. Поларунковi набори ( папкалля прачi д4, шrьбом для мilлюкlнtlя д4, кольоровi олiвцi
l2шлг.) - l8 наборiв.
9. Журнали дJIя всдення докумеrrгообiry - 15 цrг.
10. Канцговари на псrгрби закJIаду:
1 0. 1 . Лmок гориюЕгальний - 2 wr ,

10.2. Папiр А4 - 30 цrг.
10.3. Щоденнпк для записiв-3 шт.
10.4. Зошrги А4 - 15 шrг.

10.5. Маркери кольоровi - 8 шт.
10.б. Маркер чорний - 3 шт.
10.7. Цлчца сиЕя _ з0 шп.
10.8. Ццlа червона - 3 шт.
10.9. Гучца чорна - б пrг.
10. 10. .Щiркопрбивач -1 шт.
10.11.Зшивач - 1 цrг.
10.12. Папка ре€стратор - 2 цп.
10.13. Папка з прозорим верхом - 20 шт.
10.14. Клей IIВА- 15 шт.
10.15. Юlей олiвець - 18 шт.
10.16. Клейка стрiчка 18 мм - 12 rшг.

10.17. Клейка стрiчка 48 мм - 10 шл.
l0.18.Клейка сгрiчка двостороння - 12 шт.
10.19. flпiвка для ламiнацil - 10 уп.
10.20. Папiр дJIя нотаток - 10 шт.
10.21. Фаfuш (уп.) - 2 шт.
l0.22. Скрiпки (уп ) - 5 шт.
l0.2З.Ножицi-Зшт.
10.24. Скоби дJIя зшивача (уп.) - 5 шт.
l0.25. Крейда бiла (уп.) *1шт.
l0.26.Лiнiйка-5шт.
|0.27. Коркгор-5 шт.
10.28. Капькулятор - 2 шт.
10.29. Папка на кнопцi А-4 - 30 шт.
10.30. Г[ластилiн - 20 шт.
10.31. Кнопки (уп.) - 5 шт.
10.32. олiвецi - 36 шт.



10.33. Чинка - 10 шт.
l0.j4. Блокнот А-4 вiдривний - 8 шт,

l0.35. Зошит А-5 клiтинка -10 шт,

l1. Вогнегасники-lшт.
12 Кrлrим дитячий 3*4 м - 1 шт,

lЗ. Пра-rьний порошок 9 кг - 7 шт,

1-1 }lиючi засоби:
l-t.l Ъсiб рiлкий мийний концентрований, Бджiлка, лимон пл,0,5 кг - 50 шт,

l4"2.ЪсrбfjtяоЧиЩення,БДжiппа,д-килимiвтаоббивким'як}тхмеблiв.0.5кг_3шт.
1-t.3. Ъсiб rrийний з аrпимiкробною дiсю, <олiя Ялицi>>, 1 кг - 15 шт,

l4.-1" Ъсiб чистильний, Бджiлк&, дJUI скла, (здгискд) 0.5 кг- 7 шrг,

l4.5Ъсiбрi:киймийнийконцентроВаний,БДжiлка,лимон,кан.6кг
1-1.6. Ъсiб rrийний з аrrгимiкробною дiсю <УнiверсаJIьний caHiTap>KaH 5 л,- З шт,

l-t.7. Бl_тизна 1л- 1шт.
l-t.8. Поршок дJIя чищення <Сармa> лимон 400 гр - 2 шт

1-1.9. Гlбки цхоннi Фрекен Бок З хвиJIястою поверхнею Максима(5 шт,в уп)- 15шт

l-t.l0. Скребок кухонний Фрекен Бок - 15 шт,

l4.1l. Щтавички господарськi Фрекен Бок -24lllT,
14.12. Пакети для смiтгя Блиск 35 л,/100 шт, - 5 шт,

14.13. Пакsти полiсгиленовi для смiття 35 л,/15 шт, - б шт,

1-t.l4. Серветки лля прибиран}ш Фрекен Бок 10+2 шт - 2 уп,

l4.15. Ганчiрки для пiдлоги 50*70 - 20 шт,

15. Спецодrlг для працiвникiв:
15.1. Xa.raT жiночий мод. (52розм,) - 2 шт,

l5.2.Халат жiночий мод. (56 розм,) -2 шт,

15.3. Халат жiночий мед. (44 розм,) - 2 шт,

15.4.Халат жiночий роб, (56 розм,) -2lllT,
l 5.5.Фаргух - сарафан черв. - 4 шт,

15.6. Фаргух - сарафан син. - 4 urг,

15.7. Ковпак мед. - 4 цrг.

16. Туалсгний папiр (48 rrrг в ящику) - 3 ящ,

1 7. Щезiнфекцiйнi засоби:

17.1. Засiб лезiнфiкУючий (ДХД 2000 експрес К) 5000 мл - 4 шт,

17.2. Засiб л.ri"фi*уючий <Бланiдас з00 ю) в таблетках (по З00 шт,) - 12 шт,

18.Медичнi матерiали:
1 8.1 . Маска захисна тришарова - 1000 шт,

18.2. Рукавички латекснi - 4 уп,
19.МилорiдкеЗантисептиЧноюдiсюБджiлкапЛ.0.5л_l5шт.
20. Мило Ьfu*. з антисептичною дiею Бджiлка пл. 5 л. - 2lllT.

Сплачепо за надапня пос,пуг: 
дсанпiн 2.2,4_|71_10

1.ЛабораторнiДослiДженняВоДинавiДповtДнtстьВиМоГам
<Гiгiснiчнi вимоги до води питноi, призначен9i д{: споживання людиною),

2. Встановлення системи охоронноi сигналlзацl1,

З. Технiчне обс;ryговування пожежогасiння,

4. Вимiри опору iзоляцii.



5. За досryп в мережi iHTepHeT.
6. Проведення обов'язкових профiлакгичних медичних оглядiв.
7. Оплата за проведення робiт з дезiнсекцii та дератизацii.
8. Надання доступу до перiодичних видань.

Заступпик сеппщного головп

IIаталiя Ро)с\,IАнЮк
(095) 420-12_81

Наталiя HOBIKOBA


