Гімназія "Консул" № 86
Заявка на придбання товарів та засобів на 2019-2020 навчальний рік на поточне утримання
установи по Печерському району

КЕКВ

Пропозиції

Кількість

Найменування робіт, послуг, обладнання, інвентаря
Загальний фонд

Канцелярські товари
400 пачок
30 пачок
5 пачок

Папір А4 білий (80г/м2) 500 аркушів /пачка
Папір А3 білий
Папір А4 кольоровий (80 г\м2) мікс пастель 5 кольорів по 100
аркушів
5 пачок
Папір А4 (200г/м2)
5 пачок
Фотопапір А4 (20 аркушів)
200 аркушів Ватман
30 шт
25 шт
20 шт.
5 рулонів
300 шт.
20 шт
20 шт.
3 шт.
3 шт.
10 шт
2 шт.
5 шт.
2 шт
1 набір
2 уп.
1000 шт.
200 шт.
50 шт.
1000 шт.
10 шт.
150 шт.
150 шт.
4 набори
6 набори
6 набори
10 наборів

Папка-куточок
Папка-бокс на резинках пластикова А4
Стікери паперові (куб) відривні
Папір для факсу
Файли А-4
Лоток для документів горизонтальний
Лоток для документів вертикальний
Діркопробивач з обмежувачем на 10 аркушів
Діркопробивач з обмежувачем на 25 аркушів
Діркопробивач дизайнерський фігурний
Ніж канцелярський з лезом 9 мм
Ножиці, 15 см
Ножиці 20 см
Ножиці фігурні
Леза для ножа канцелярського 9 мм
Ручка кулькова синя
Ручка кулькова зелена
Ручка кулькова червона
Олівці графітні НВ
Олівці автоматичні з стрижнями
Гострилка для олівців
Гумки
Маркери клиноподібний 2-4 мм 4 кольори
Маркери для фліпчартів
Фломастери 24 кольори
Фарби гуаш 12 кольорів

50 упаковок Крейда біла шкільна KOH-I-NOOR 100 шт
20 упаковок Крейда кольорова для асфальту 9 кольорів
2 упаковки Крейда кольорова масляна 12 кольорів
10 шт.
20 шт.
15 шт.
5 шт.
15 шт.
5 шт
15 ш.
10 шт.
5 шт.
10 пачок
10 пачок
10 пачок
10 пачок
10 пачок
5 пачок
10 пачок
10 шт
3 шт
1 шт
4 упаковки
50

Клей ПВА-М 200 г
Клей-олівець Коres 20 г
Коректор Штрих
Коректор-ручка
Коректор стрічковий
Скотч-канцелярський в диспансері 18 мм х 20 м
Скотч канцелярський прозорий (бабіни)
Скотч двосторонній прозорий тонкий
Скотч канцелярський 45 мм / 200 м
Скріпки 25 мм /100 шт
Скріпки 25 мм / 100 шт. трикутні
Скоби для степлера № 10
Скоби для степлера № 24/6
Біндери 19 мм/12 шт. кольорові
Біндери 25 мм/12 шт. кольорові
Біндери 51 мм /12 шт. чорні
Блутек
степлер
Біндер Брошюровщик Agent B-15 H Yellow
пружини металеві 8 мм 100 шт
Рамки для грамот А4

Господарчі товари
4 шт

Контейнер для сміття з нержавіючої сталі з ручками для
транспортування, на колесах, євростандарт
1 шт
Помост Krause Corda 2x5 (082021) 3100, грн.
3 шт.
Драбина (стремянка) одностороння Krause Safety New 8 ступени
(126368) 2200 грн
1 шт.
Електроподовжувач 50 м
10 шт.
Електричний "трійник"
100 м
Електричний дріт К-2 ПВС 3-жильний, мідний круглий
500 упаковок Рушники паперові (200 шт)
500 пачок
1000 шт.
1000 шт.
100 шт.
160 шт.
60 шт.
60 пар.
50 шт.
200 літрів
100 літрів

Серветки 2-шарові (50 шт або 100 шт)
Папір туалетний
Одноразовий посуд (стакани 100 шт\упаковка)
Пакети для сміття 35 л
Пакети для сміття 60 л
Пакети для сміття 120 л
Рукавички гумові універсальні розмір L
Мило господарське
Рідке мило
Доместос

50 шт.
10 шт.
40 шт.
25 шт.
120 шт.
50 шт.
20 шт.
2 шт.
,
10 шт.
10 шт.
2 мішка
3 упаковки
5 шт.
10 шт.
200 літрів
20 літрів
20 літрів
1 банка
2 банки
6л
5 рулонів
5 рулонів
5 рулонів
10 мішків
50 пар
1 шт

Чистячі засоби Гала
Пральний порошок Аріель 3,5 кг
Засіб для миття вікон
Йоржики для туалету
Ганчірки для миття підлоги
Ганчірки для прибирання (мікрофібра)
Відро пластикове
Лопата для прибирання снігу
Мітла для прибирання території пластикова
Циліндр для врізних внутрішніх замків
Клей для кахляної плитки СМ-11
Набір свердел (10 шт)
Ізоляційна стрічка
Малярна щітка
Лак паркетний
Алкідна емаль біла
Алкідна емаль сіра
Фарба 3 в 1 Polifarb чорна 2,2 л 330
Фарба 3 в 1 Polifarb сіра 2,2 л 660
Уайтспіріт
Стрічка огороджувальна червона 50 мм / 250 м рулон
Скотч пакувальний 72 мм / 200 м прозорий
Скотч пакувальний 48 мм / 200 м
Піщано-сольова суміш
Рукавички будівельні бавовняні
Ширма для медкабінету

Меблі
1
180 шт.
10 шт.
4 шт.
15 шт
125 шт
25 шт
2
5
15 шт
1 шт
1 шт
2 шт.
3 шт.

журнальний стіл
Стільці ІСО коричневі з підлокітниками для актової зали
Пуф Bisso "Cube" (Куб)
Диван офісний Тонус без підлокітників.
Карниз Дельфа СД-233 (2,4 м)
Меблі для їдальні
стільці
столи
Торговий стелаж ТСППО
Стіл виробничий з неіржавіючої сталі СПП-911/1200
Меблі для бібліотеки https:/mebel-renessans.com
Артикул Шафа книжкова відкрита, габарити1 900х250х2105 мм
ЛДСП 16 мм Білий текстурний, блакитний
Стелаж-трапеція, Артикул: СТ-Т, габарити 1800х600х1850 мм
Артикул: Стелаж "Замок", габарити 2400х270х2490 мм ЛДСП
16 мм Апельсин, блакитний, уніжовтий. ПВХ 22/0,5
Артикул: Стелаж 3, габарити 630х350х1300/1650Н мм ЛДСП 16
мм Апельсин ПВХ 22/0,5
Пуфик "Пеньок", Артикул: Пеньок жовтий, синій, зелений
Габарити 310х310х310 мм

Меблі для архіву Forstor.ua
6

стелаж металевий офісний архівний ПКУ 3000х1000х600х6 поц

Іграшки
Образотворче мистецтво
10

Мольберти

Спортивний інвентар
15
10
10
5
5
10
1
20
30
5
5
5
3
1
10
2
5
1
3
20
1

М'ячі футбольні
м'ячі волейбольні
м'ячі баскетбольні
мячі гандбольні
гімнастичні м'ячі 55-65 см (фітнес)
бадмінгтон набір
сітка для бадмінгтона
конуси для спортивних ігор
Фішки
набір шахів
набір шашок
годинники для шахів
секундоміри
канат для перетягування 100% бавовна d 30 мм, 10 м
гімнастичні обручі
насос та голки для накачування мячів
Масажер однорядний для стоп
Дитячний скеледром, розмір М
свистки для судді
коремати спортивні
спортивний лабіринт для початкової школи

Вогнегасники
20
20

Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2
Вогнегасник порошковий ВП-5 (3)

Посуд
200 шт
200 шт
200 шт
100 шт
100 шт
5 шт
2 шт
5 шт
10 шт
3 шт

бульйонка з ручками 300 мл. Люмінарк
Посуд для прийому їжі – тарілки білі люмінарк – салатник
160 мм
Стакан 200 мл
Ложка супова сталева
Виделка сталева
Сковорідка 30см
Сковорідка 50см
Сотейник великий
Ложка розливна (гарнірна)
Черпак

3 шт
5 шт

Ложка для соусів
Лопатки для страв

5 шт

Каструля (неіржівійка)10 л

Постільна білизна
Шкільна форма
Спец. одяг
1

Спецодяг для медичної сестри, жіночий, розмір 46-48, зріст 5

Костюми
Орг.техніка
20
2
2
4
1
5
2
7
7
4
2
2
10
10

Комп’ютер для учнів ( Intel Pentium G4400 (3.3 ГГц) / RAM 8 ГБ /
LAN / ОС Windows)
Принтери HP LaserJet ч/б
Проектор Acer, Epson
Джерело безперебійного живлення (UPS) от 650 ВА
Принтер Color LaserJet Pro M180n (T6B70A)
Накопичувач 1 ТБ Transcend StoreJet 25D3 TS1TSJ25D3.
Акустична система Logitech Z240 (колонки комп’ютерні )
Флеш-накопичувач Transcend об’ємом 16 Гб
Флеш-накопичувач Transcend об’ємом 32 Гб
Зовнішній інформаційний накопичувач HDD Transcend від 1 Тб
Точка доступу Wi-Fi TP-LINK TL-WA801ND
Бездротова клавіатура+миша Logitech MK270
Клавіатура з USB інтерфейсом Real-El Standart
Миша комп’ютерна Logitech

Для НУШ
2
2
2
6
2
4
1
2
4
2
2
10х500
2
2

Проектор EPSON EB-535W
Інтерактивний блок ACER SMART TOUCH KIT (MC.42111.001)
Дошка-екран жорстка, п'ятиповерхнева комбінована 125х400 см.
Ноутбук ASUS VivoBook
Ручний принтер для друку наклейок Brother GL-H100
USB-Hub (на 4 виходи)
Копіровальний апарат А4/А3 ч/б WorkCenter
Зовнійшій пристрій Transcend DVD±RW TS8XDVDS-K External USB 2.0

CD/DVD-магнітола з USB інтерфейсом
Витратні матеріали для БФП:
- набір чорнила (чорне),
- набір чорнила (кольорове),
- папір багатофункціональний офісний
Флеш-накопичувач 32 Гб
Ламінатор
Витратні матеріали для ламінатора:
плівка для ламінування А4 та А5
Документ-камера

1

Мультимедійні (цифрові) навчальні програми, компютерні ігри,
що відповідають вимогам та тематиці навчальних програм
початкової школи

Побутова техніка
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
2
1
1
10

16 шт
20 шт
2 шт
30 м
10 шт
10 шт
25 шт

Перфоратор Зеніт ЗПП-1250 DFR профі
Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 230
Мінімийка типу Karcher K 3 для миття пришкільного подвір’я,
економічна подача води під тиском
Господарчий пилосос Karcher wd 6 p premium
Знищувач паперів (шредер) Agent 009 X на 10 аркушів, різка
перехресна фрагменти 5х34 мм
Фільтр для води Organic К 1035
Мясорубка промислова Panasonic МК-G 1800 PWTQ
Блендер BOSCH MMBM7G3M
Планетарний міксер Миксер планетарный EWT INOX (Plutone)
PM-LT5B
Пральна машина Bosch WAE 2006 MPL 7 кг
Сушарка для рук високошвидкісна 15 с BALLU BAHD-2000P
(пластик)
Праска TeFal
Слайсер НВS-195-SS
картоплечистка МОК-300-М
Холодильна шафа КАПРИ 1,12 МВ
Плита виробнича Кий-ВПЕД-6
Жарочна шафа ДЕ-3 Кий-В
Прошивки пласкі (для пароконвектора)
Техніка для туалетів
Зливні бачки - cersanit 25-323 Kielce
Шланги для води 1/2х1/2 - 60 см
Бойлер на 50 л GORENJE OGB 50 SEDD/V-9
для підключення бойлерів
труби металопластикові 25 ма
вентиль кульковий 25
куток металопластиковий 25
шланг МОМ 10х1/2 60 см

LED-лампи
100
3
3

Лампи енергоефективні 60 вт
Світлодіодний LED PAR прожектор M-Light LED ML 56 RGBW
54x3W.
Світлодіодний LED PAR прожектор M-Light LED PAR 64 RGB black.

Товари по протипожежним заходам та охорони
праці
2 шт
3 шт

Окуляри захисні зі щитком Дельта D12205
світловий покажчик евакуаційного виходу

2 шт
1 шт
2 шт

двері вогнестійкістю до 30 хв. 90х190
двері вогнестійкістю до 30 хв. 80х190

Решітка антивандальна для захисту відеокамери

Грамоти, медалі та кубки
Періодичні видання
1
1
1
1
1
1
1

Всесвітня література 74426 (12 міс.)
Дивослово 37783 (12 міс.)
Завуч (комплект) 91843 (12 міс.)
Іноземні мови 74235 (12 міс.)
Інформаційний збірник МОН 68832 (12 міс.)
Початкова школа 95444 (12 міс.)
Психолог 23317 (12 міс.)

Печатна продукція
Паливо для автомобіля
Товари для автомобіля

Дідактичне та методичне забезпечення
10
10
10
8
2
2
2
1
1
1
5
10 уп.
1
1
1

Карта настінна (англійською мовою) United Kingdom
Карта настінна (англійською мовою) Ukraine
таблиці настінні - неправильні дієслова (англ)
таблиці настінні - дні тижня, місяці (англ)
Класний куточок та символіка 2 в 1 (для 1-х класів)
Календар природи
збірники програми для вчителів за дисциплінами
для хімії
ваги електронні
Набір для лабораторних робіт з електролізу
Плитка електрична
Прилад для отримання газів
Сухе пальне
Колекція "Скло та вироби з нього"
Колекція "Пластмаси"
Дошка сушильна для хімічного посуду

для фізики
5
7
1
7

Ваги учбові до 200 грамів, набір гір
Штатив лабораторний ШЛФ (для фізики)
Набір для вивчення газових законів
Конструктор Gigo "Сила пружності" 8-16 років

для біології
1
1
1 уп.

Модель серця людини
Прилад для виявлення дихальної газообміну у рослин
Мікропрепарати. Гриби

для географії
16
1
1

Компас цифровий рідинний планшетний 50 мм

Глобус рельєфний Uranio 300 мм (російська мова)
Навчальний електронний посібник. Топографічна карта

1
1
30

1
1

Інтерактивна карта. Океани. 7 клас. Компакт-диск CD в упаковці
Світ. Інтерактивна карта. Електронний посібник
Комплект навчальних топографічних карт, м-би 1:10 000/ 25
000/ 50 000/ 100 000 (в обкладинці)
Географічні карти настінні (на планках):
Африка. Економічна карта, м-б 1:8 000 000 (на планках)
Австралія, Нова Зеландія. Економічна карта, м-б 1:6 000 000 (на
планках)

1

Південна Америка. Економічна карта, м-б 1:8 000 000 (на
планках )

1

Північна Америка. Економічна карта, м-б 1:8 000 000 (на
планках )

1
1
1
1
1
1

Країни Європи. Економічна карта, м-б 1:4 000 000 (на планках )
Фізична карта півкуль, м-б 1:24 000 000 (на планках )
Світ. Кліматичні пояси та області, м-б 1:22 000 000 (ламінована,
на планках)
Світ. Годинні пояси. Навчальна карта (на картоні на планках)
Світ. Географічні відкриття. Навчальна карта (на картоні на
планках)
Світ. Карта-розмальовка (на картоні на планках)

Всього:
Створення «Нового освітнього простору» для
реалізації Всеукраїнського експерименту
«Початкова школа: освіта життя»

2210

60
2+2
2
60
2
2

4
2
2
2
10
2
2
2
2
60 учнів

Комплект мобільних меблів (парти учнівські одномісні)
Дошка настінна та дошка для малювання
Фліпчарт та папір для фліпчарта
Розвивальні ігри (Lego та інші)
Пристосування
дошка аудиторна магнітно-крейдова стаціонарна
дошка аудиторна магнітно-маркерна
Дошка коркова
Аксесуари та витратні матеріали до дошок:
набір маркерів з тримачем
набір магнітів
губка для витирання
засіб для чищення дошки
набір кольорової крейди
Екран для проекції
Навушники з мікрофоном
Меблі
стіл учительський
стілець учительський
відкриті шафи для зберігання засобів навчання

2
2
2

контейнери для роздаткового матеріалу
Мовно-літературна освітня галузь
Друковані засоби навчання
Комплект для навчання грамоти / письма (на магнітах):
- український алфавіт (друковані й рукописні літери, великі і
малі);
- алфавіт мов національних меншин (друковані й рукописні
літери, великі і малі);
- порівняльні таблиці алфавітів української мови та мов
національних меншин;

2

2
2

60
60
60
60
2
2
2

- зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту та
мов національних меншин (великих і малих) та їх з'єднань;
- зразки з'єднань букв (нижнього, середнього, верхнього);
- вимоги до правильної постави під час письма та користування
письмовим приладдям
Набори для навчання грамоти та читання:
- каса букв та складів;
- набір графічного позначення мовних одиниць (звуки і склади,
слова);
- віяло;
- розрізна азбука
Набір таблиць:
- вправи для збільшення кута зору, поля читання,
- вправи для формування навичок читання
Набір таблиць до основних розділів граматичного матеріалу
відповідно до програми з української мови, читання та мов
національних меншин
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Набори (комплекти) сюжетних та предметних малюнків (для
розвитку мовлення, словникові слова та їх написання, до казок)
відповідно до вимог змісту програмового матеріалу (по класах)
Словники з української мови та мов національних меншин, в
тому числі ілюстровані:
- орфографічний;
- тлумачний;
- синонімів;
- антонімів;
- перекладний
Репродукції картин, ілюстрації до творів, відповідно до
тематики та видів діяльності, передбачених стандартом
початкової освіти та навчальною програмою початкової школи
Портрети українських, зарубіжних письменників та поетів, а
також таких, що писали мовами національних меншин
відповідно до вимог навчальних програм з української мови та
мов національних меншин

2
Бібліотечка дитячої літератури (дитяча художня література,
дитячі енциклопедії, довідники, журнали, газети тощо)

8

2
2
2
2
2
60
2

10
2
2
2
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
60
60
30
30

Набір настільних розвивальних ігор :
- мовне лото, доміно;
- літературне лото, доміно;
- ребуси, головоломки
Іншомовна освітня галузь
Друковані
Набір таблиць (для мов, що вивчаються) на магнітах:
- алфавіт;
- транскрипційні знаки;
- граматичні, до розділів граматичного матеріалу,
передбаченого програмою початкової школи;
- календар
Демонстраційний набір букв на магнітах (англійська,
німецька, французька, іспанська тощо)
Каса букв та буквосполучень віяло
Набори тематичних, сюжетних, предметних малюнків
(картинок), відповідно до тем програмового матеріалу,
передбачених програмою початкової школи
Словники перекладні, в тому числі ілюстровані
Карти:
- географічна карта Європи;
географічна карта країни, мова якої вивчається
Настільні (лото, доміно, кубики) розвиваючі ігри мовою, що
вивчається
Комплекти для рольових ігор, іграшок, відповідно до тем
програмового матеріалу, передбачених програмою початкової
школи
математична освітня галузь
Друковані
Набір таблиць (в тому числі магнітні, пазли):
- зразки каліграфічного письма цифр та знаків;
- ознаки, властивості, відношення предметів;
- розташування у просторі і на площині;
- лічба (кількісна, порядкова);
- нумерація чисел, склад числа;
- дії над числами, взаємозв'язок дій над числами;
- таблиця множення;
- закони та властивості арифметичних дій;
- математичні вирази;
- рівняння;
- геометричні фігури, геометричні тіла та їх властивості;
- величини та їх одиниці;
- задачі, типові задачі, опорні схеми;
- до основних тем навчального матеріалу, відповідно до
програми початкової школи
Набори карток (в тому числі на магнітах або ін.):
- для лічби та усного рахунку від 0 до 100;
- склад числа;
- для математичних диктантів;
- ілюстрації до типових задач;

2
12

2
2

60
60
10

2
2
62
62
2
62
12
2
10
2
10

2
2

2
10

2

12
10
2
10

10

- демонстраційний набір знаків на магнітах
- лічильний матеріал (набір Кюізенера, пластикові геометричні
фігури тощо)
Числова лінійка :
- від 0 до 100 з набором карток до неї (десятками, одиницями,
чисті);
- від 0 до 1000 з набором карток (сотнями, десятками,
одиницями, чисті)
Квадрат сотенний (математичний куб)
Комплекти роздаткові для:
-лічби (0-1 000);
- вивчення складу числа
Настільні логіко-розвивальні ігри
Інструменти
Контрольно-вимірювальні:
- метр навчальний з кольоровою шкалою;
- метр дерев'яний з сантиметровим діленням;
- трикутники (45°, 30°- 60°)
- циркуль;
- рулетка (на менше 1 м)
- лінійка (не менше 15 см)
Набір моделей геометричних фігур
Демонстраційний набір моделей геометричних тіл
Набір моделей геометричних тіл та фігур (дерев'яні /
пластикові)
Модель демонстраційного механічного годинника (24 години,
годинна, хвилинна, секундна стрілки)
Модель механічного годинника (24 години, годинна, хвилинна,
секундна стрілки) для учня
Прилади і пристосування
Набірне / Магнітне полотно
Каса цифр та лічильного матеріалу на магнітному кріпленні
(предметні картинки, геометричні фігури)
Контрольно-вимірювальні:
- терези демонстраційні з набором важків,
- терези з набором важків
- набір годинників пісочних (1у 2, 5 хв);
- термометр;
- спідометр;
- набір мірного посуду (пластиковий)
Математичний планшет з набором цифр та математичних
знаків
Танграм
Магнітний прилад «Частки та дроби»
Навчальний набір грошових знаків
Абакус
Дидактичне приладдя (логічні блоки Дьєнеша, розвивальні ігри
Воскобовича (різні види), предмети зростаючої, арифметичні
штанги тощо)
Набір настільних розвивальних ігор:
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- шахи, шашки
- маршрутні ігри
- розрізні пазли/картинки
- головоломки тощо
Природнича освітня галузь
Друковані
Карти стінні:
- фізичні (світу, півкуль, України, області)
- політична світу, адміністративно-територіальна України тематичні (природні зони, корисні копалини, рослинний та
тваринний світ, природо-заповідний фонд, історикоетнографічна, народні промисли) карти України
Комплекти таблиць:
- Земля
- Нежива природа
- Жива природа
- Система органів тіла людини
- Охорона природи
- Пори року
- Праця людей
Календар природи
Набори плакатів відповідно до тем навчального матеріалу,
передбачених програмою початкової школи
Об'єкти натуральні
Гербарії:
- Дикорослі, культурні рослини
- Рослини природних зон України
- Лікарські, отруйні рослини
- Бур'яни
Колекції:
- Гірські породи
- Корисні копалини та продукти їх переробки
- Насіння та плоди (овочевих, зернових, прядивних, плодовоягідних, квітково-декоративних культур)
- Розвиток комах
- Ґрунти
- Морське дно
Моделі
Глобуси:
- Фізичний (0 від 300мм)
- Політичний
- Телурій
Муляжі
Набори:
- Фрукти
- Овочі
- Коренеплоди
- Гриби (їстівні та отруйні)
- Тварини
Прилади і пристосування
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Термометр (зовнішній, кімнатний)
Компас шкільний
Мікроскоп шкільний
Лупа ручна шкільна
Банка пластикова з кришкою-лупою
Секундомір
Рулетка, шнур мірний (10м)
Магніт смуговий
Інвентар
Набір лабораторний демонстраційний (штатив, мірна склянка,
лійка, набір фільтрів круглих, пінцет/зажим, мірний циліндр,
піпетка, промивач, планшет для дослідних зразків)

10

Набір лабораторний (піпетки, планшет для дослідних зразків,
чашка Петрі, посуд для зберігання дослідних зразків з кришкою,
пробірки мірні з кришкою, поліетиленові пакети із зіп-локом)
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Господарський (садовий інструмент, відро, лійка)
Ентомологічний сачок
Технологічна освітня галузь
Друковані
Таблиці загальних тем (організація робочого місця, правила
безпеки на уроці, правила користування окремими
інструментами, економне ставлення до використання
матеріалів)
Набір таблиць відповідно до основних тем навчального
матеріалу програми початкової школи
Набір технологічних карт відповідно до основних тем
навчального матеріалу програми початкової школи
Альбоми демонстраційні та роздаткові відповідно до основних
тем навчального матеріалу програми початкової школи
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Об'єкти натуральні
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Колекції відповідно до основних тем навчального матеріалу
- Породи деревини;
- Види тканин та ниток, зразки сировини для їх виготовлення;
- Види паперу;
- Витинаний;
- Писанки;
- Народні ремесла тощо
Прилади та приладдя
Посуд (столовий, чайний, кавовий, об'єкти сервірування)
Набори для колективної творчості (різні види)
Інструменти
Конструктори для вивчення різних конструкцій та механізмів
Набір інструментів, приладів та пристосувань для догляду за
кімнатними рослинами
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Ігрові набори для конструювання з різними способами
з'єднання деталей (50-100 елементів і більше)
Інформаційна освітня галузь
Друковані засоби навчання
Роздаткові планшети клавіатури паперові (картонні)
Дидактичний матеріал для моделювання алгоритмів
Соціальна і здоров'язбережна освітня галузь
Комплекти таблиць:
- Будова тіла людини
- Здоров'я людини
- Корисні і шкідливі звички
- Фізична складова здоров'я
- Правильне харчування
- Здоровий спосіб життя
- Особиста гігієна школяра
- Соціальна складова здоров'я
- Безпека життєдіяльності
- Правила поведінки в природному, техногенному та
соціальному оточенні
- Безпека на дорозі
- Небезпечні тварини
Аптечка медична
Килимок для занять на вулиці (дитячий каремат)
М'які крісла-мішки
Набір дорожніх знаків
Громадянська та історична освітня галузь
Друковані засоби навчання
Символи держави
Таблиці та плакати
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- до пам'ятних дат (подій) держави, традицій і свят народу;
- охорони природи і довкілля;
- портрети історичних осіб, політичних діячів, визначних
постатей;
- ілюстрації історичних пам'ятників, архітектурних споруд,
пам'яток культури, об'єктів культурно-історичної спадщини
рідного краю, України;
- ілюстрації предметів народно-ужиткового побуту
Об'скти натуральні
Предмети побуту українського народу
Предмети символіки українського народу, інших народів (за
необхідності, враховуючи різноманітність національного складу
дитячого колективу)
Мистецька освітня галузь
Друковані засоби навчання
Таблиці:
- репродукції картин художників;
- зразки різних видів мистецтва;
- з кольорознавства;
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- з основних тем навчального матеріалу відповідно до програми
початкової школи
Набори технологічних карт-схем послідовного виконання
завдань відповідно до програмового матеріалу початкової
школи
Моделі та муляжі
Гіпсові фігури геометричних тіл

2

2

Фігури людини і тварин з рухомими частинами (пластикові)
Прилади та пристосування
Камертон
Метроном
Набір магнітних нотних знаків
Ширма для лялькового театру
Набір ляльок, фігур та декорацій для лялькового театру:
- в національному одязі (різнонаціональна);
- літературні та казкові персонажі;
- ляльки-рукавички для лялькового театру;
- маски казкових героїв та тварин
Набір іграшок:
- тварини дикі та домашні (реалістичні);
- іграшки
- літературні персонажі
Обладнання загального призначення
Мольберт двосторонній маркерний
Дошка з нотним станом (магнітна)
Підставка для натури
Інструменти
Дитячі музичні інструменти:
- сопілка;
- ксилофон;
- металофон;
- трикутник;
- маракаси;
- трищітки;
- бубен
- барабанчик;
- дзвіночки;
- свистульки;
- дерев'яні ложки тощо
Дитячий клавішний синтезатор
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Всього:
Модернізацію і облаштування приміщень для проведення
занять з військової підготовки предмету «Захист
вітчизни» в навчальних закладах
макет масогабаритний автомату АК-74
Макети масогабаритні пістолета Макарова (ПМ)
Распіратори "Артекс Тополь А1Р1"
Протигази ГП-7
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Аптечка для солдата
окуляри захисні для стрільця з пневматичної зброї
плакати з національною символікою

Всього:
2220

2 уп.
2 уп.
10 уп.
5 уп.
20 уп.
1 уп.
20 уп.
2 уп.
2 уп.
1 уп.
2 уп.
1 уп
100 уп.
1 уп.
1 уп.
8 фл.
5 фл.
5 уп.
2 фл.
1 фл.
2 фл.
2 фл.
1 фл.
4 фл.
4 фл.
2 фл.
8 фл.
1 шт.
2 уп.
1 уп.
1 уп.
1 уп.
5 уп.
15 уп.
10 шт.
30 шт.
10 шт.
5 уп.
2м
10 шт.
1 шт.
15 шт.
5 шт
5 шт
5 шт

Аналгін № 10
Аспірин № 10
Цитрамон № 6
Валідол № 10
Ібупрофен № 10
Папазол № 20
Септефліп № 10
Таблетки валеріани
Супрастин
Кларитин
Но-шпа 04 № 100
Лоперамід
Вугілля активоване № 10
Каптопрес № 20
Преднізолон № 3
Корвалол 50 мл
Краплі у ніс
Сульфацил натрію 30%
Нафтізин
Краплі зубні
Спрей для горла
Настоянка календули
Настоянка пустирника (собачої кропиви)
Спирт етиловий 100 мл.
Борна кислота 5%
Аміак
Хлоргекседин
Пантенол аерозоль
«Рятівник»
Стрептоцидова емульсія
Клей БФ-6
Сода питна
Лейкоплстир
Бактерицидний пластир
Бинт стерильний 5 см
Бинт нестерильний 5 см
Бинт нестерильний 10 см
Вата стерильна 100,0
Марля
Стерильні серветки
Бинт еластичний
Бинт сітчастий
Шприци 2 мл
5 мл
10 мл

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Ножиці медичні (з заокругленням)
Пінцет
Джгут
Одноразові простирадла № 100

Всього:
3142
3143
Разом

Також повідомляємо, що 20 березня 2019 року сформоване
замовлення щодо матеріального забезпечення перших класів для
НУШ на 2019-2020 роки за списком, складеним управлінням освти та
інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації
Директор гімназії "Консул" № 86

Т.Мельник

