
                                          КЕКВ  2210

Найменування товару Кількість Розмірність

Тонометр 1 шт

Кушетка медична 1 шт

Шафа медична 1 шт

Стелаж  виробничий для їдальні 2 шт

Опромінювач бактерицидний 2 шт

Опромінювач кварцевий побутовий 1 шт

Ростомер з електроними вагами 1 шт

Набор хімічних реактивів 5 шт

Компютерне обладнання 19 шт

Двері деревяні 7 шт

Металопластикові двері 6 шт

лампи люмінісцентні 150 шт

телефон 3 шт

стенди 18 шт

новорічні подарунки 155 шт

Тюль віконна 200 пог.м.

стіл учнівський 17 шт.

стілець учнівський 34 шт.

стілець напівмягкий 11 шт.

стіл письмовий 7 шт.

стіл ІСО 12 шт.

шафа книжкова 6 шт.

шафа  для одягу 2 шт.

стіл прямокутний 6 шт.

лава 3-місна зі спинкою 8 шт.

стіл компютерний 2 шт.

стіл дитячий 8 шт.

тумба д/комп.столу 2 шт.

дошка д/крейди 1 шт.

шафа для одягу 2-х дверна 1 шт.

шафа для книг 4-х дверна 1 шт.

дошка для крейди магнітна 1 шт.

картриджі 3 шт.

Стіл  учнівські, 2-місні, 17 шт.

Стільці учнівські Т-подібні 114 шт.

Стелаж- тумба виставкова  одностороння 2 шт.

                                 на суму  127341,00      грн.

Учнівські меблі  на суму  128897,00 грн.



Дошка  настінна магнітна д/крейди 3,0* 1,0 4 шт.

Шафа для книг без антресолі  н/з 2-дверна 4 шт.

Шафа книжкова  напівзакрита, 4-дверна 5 шт.

Шафа для одягу  і книг закрита 2-дверна 5 шт.

Шафа д/таблиць 4 шт.

журнал Казна України 1 компл.

Практика управління 1 компл.

Заступник директора 1 компл.

Інформаційний  збірник 1 компл.

Шкільний  бібліотекар 2 компл.

Професор Крейд 2 компл.

шкільний світ 1 компл.

мистецтво в школі 1 компл.

комплект "Зразкова школа" 1 компл.

бюджетна бухгалтерія 1 компл.

анальгін табл. 5 уп

бінт медіцинський 3 уп

бінт стерильний 7х14 5 уп

валеріани екстрат 3 уп

настойка валеріани 5 уп

діазолін 3 уп

дента 5 уп

бриліант.зел.раствор 3 уп

еналаприл 3 уп

настойка календули 5 уп

корвалмент 3 уп

корвалол 5 уп

ковалтаб 0,5 уп

перекис водню 10 уп

панкреатин 2 уп

пантенол 1 уп

папазол 3 уп

пустирника н-ка 5 уп

рукавички медичні 50 уп

рукавички  оглядові 50 уп

септефрил 15 уп

спазмалгон 5 уп

спирт етиловий 2 уп

стериліум 1 уп

Періодичні видання  на суму   7143,1 грн

Медикаменти  на  суму  3633,00 грн.



сульфацил натрию 2 уп

термометр 3 уп

дротаверин 2 уп

имет 2 уп

лєвомицетин 3 уп

лізак 2 уп

нокспрей 2 уп

но-шпа таблетки 3 уп

ніфуроксазид 1 уп

троксевенол 1 уп

цитрамон 29 уп

уголь активований 100 уп

біле вугілля 2 уп

шлункові краплі 3 уп

валідол 10 уп

раствор йода 4 уп

Хлоронтаїн 5 шт

класний журнал 1-4 кл. 15 шт

класний журнал 5-11 кл. 24 шт

журнал групи продовженого дня 13 шт

особові справи 120 шт.

журнал планування та обліку  роботи гуртка 45 шт.

журнал  факультативних,додаткових занять 20 шт

книга обліку і видачі атестатів та додатків 1 шт

М’яч волейбольний розмір 5Mikasa 7 шт.

М’яч волейбольний 7 шт.

М’яч волейбольний р.5 Mikasa орігінал 7 шт.

М’яч баскетбольний 20 шт.

Шахи(комплект) 10 шт.

Часи( шаховї)кварцеві 4 шт.

Шашки 10 шт.

Дошки( шахи-шашки) 10 шт.

Мат гімнастичний 8 шт.

Сітка волейбольна 2 шт.

Дошка для плавання 10 шт.

Скакалка 60 шт.

Палиця гімнастична 30 шт.

Гвінтівка пневмо 2 шт.

Форма спортивна 24 шт.

Обруч гімнастичний 5 шт.

Ділова документація  на  суму  4593,00 грн.

Придбання  сорт.товарів  на суму  47700,00 грн.



Обруч дитячий 10 шт.

шкільна форма дівчата 3 шт.

шкільна форма хлопчики 1 шт.

Куртка ватна 2 шт.

Халат жіночий 10 шт.

Халат белий медичн. 3 шт

Фартух д/обслугован. 4 шт

Емаль алкідна ПФ-115 біла 3 шт

Емаль алкідна ПФ-115 червоно-коричнева 12 шт

Валік хутряний 2 шт

Штукатурка 6 шт.

Грунтовка 10 шт.

Вапно гашене 1 шт.

Цемент 4 шт.

Респиратор 6 шт

Пігмент жовтий 15 шт

Порошок для прання 25 шт.

Відбілювач " Білизна" 10 шт.

Засіб для прочистки труб 6 шт.

Хлорне вапно 0,39 т

Сіль промислова 0,55 т

Ротбанд 17 шт

Гіпсокартон 6 шт

Мультіфініш шпаклівка 12 шт

Стрічка малярна 3 шт

Універсальна шпаклівка 2 шт

Клей д/гіпсокртону 3 шт

Профіль перфорований 15 шт

Стрічка для швів 4 шт

Засіб протигрибковий 1 шт

Фарба дисперсійна 10 шт

Гіпсокартон PLATO Format  3х1,2 (12,5мм) 6 шт

KNAUF Ротбанд  30кг або аналогічний 5 шт

KNAUF Клей для г/к Перлфікс/30кг 5 шт

Dufa D1a Фарба дисперсійна (матова) 10л 6 шт

KNAUF Мульті Фініш Шпаклівка  25кг 10 шт

Шкільна  форма  на   суму   8000,00грн.

Господарчі та будівельні  на  суму 91268,00 грн.

  Спецодяг  на   суму   3528,00,00грн.



Грунт Д07,5л 5 шт

Ельф Д60 Шпаклівка акрилова 27кг 3 шт

Лак акриловий інтер҆҆҆ єрний 10л 2 шт

Плинтус 60 шт

стяжка  Е-225 25кг 10 шт

Цемент М500/25 25 кг 10 шт

ПФ-115 біла фарба  50 кг 200 шт

ПФ-266 червоно-коричнева,  2,8кг 10 шт

Валик 10 шт

Уайт-спіріт 4 шт

кран приборний хром 16 шт

кран кульковий 8 шт

шланг-підводка 8 шт

рулетка 1 шт

круг відрізний 5 шт

бур 2 шт

шліфпапір 2 шт

бокорізи 2 шт

свердло для скла 2 шт

механізм циліндровий 5 шт

замок навісний 5 шт

комплект (ручка,замок) 4 шт

ручка-скоба 10 шт

ручка-меблева 4 шт

електроди 1 шт

диск відрізний 3 шт

круг відрізний 3 шт

стільниця 4,2 шт

лампа паяльна 1 шт

праска 1 шт

мастика д/ремонту 3 шт

єврорубероїд 7 шт

полотно скловолокнисте 5 шт

нога меблева металева 5 шт

шнур 50 шт

провід 50 шт

лампа ЛЕД 5 шт

подовжувач 1 шт

подовжувач з тройником 3 шт

змішувач 9 шт

кран на хол.воду 2 шт

шланг 2 шт

шланг-підводка 10 шт

труба каналізаційна 2 шт

редукція ущільнююча 1 шт

тройник каналізаційний 1 шт



сифон сантехничний 2 шт

коліно сантехнічне 1 шт

лампа люмінісцентна 25 шт

рукавички господарські 5 шт

вішалка пластикова 1 шт

пральний порошок 70 шт

сувіла д/сантехніки 750 60 шт

сувіла д/сантехники активна 100 шт

САМА,чист.засіб 70 шт

містер Мускул для скла 20 шт

"Білизна" 40 шт

Мило господарське 60 шт

Мило  Шик 180 шт

Мило  рідке 2 шт

 Освіжувач повітря 15 шт

рукавички латексні 50 шт

рукавички х/б 10 шт

мішки 35 л 10 шт

мішки 120л 15 шт

попелюшка серветки 20 шт

"максі" губка 10 шт

спіро-скребок 10 шт

рушники паперові 20 шт

папір туалетний 100 шт

рушнии паперові зелені 10 шт

Швабра для миття підлоги 20 шт

Лопата підборочно-копальна (Американка) 6 шт

Лопата снігоприбиральна оцинкована пряма 

ЛСУ 480х390 4 шт

Лопата снігоприбиральна  пластикова ЛСУ з 

металевим наконечником та пластиковою 

ручкою 410х360 ZTS 4 шт

Совок пластиковий з довгою пластиковою 

ручкою (ледар) 10 шт

Мітла пластикова з деревяним черенком, кругла 4 шт

Держак дерев҆яний 30 шт

Топор-льодоруб 1,2 кг в зборі 2 шт

Рукав пожежний "латекс" d 50 мм з ГР-50 4 шт

Граблі вєєрні з держаком 4 шт

Відро пластикові 10 шт

Туалетний комплект WC йорш 40 шт

Корзина для білизни прямокутна, 40л 12 шт

Відро пластикове  для сміття з поворотною 

кришкою 20 шт

Совок оцинкований двірника 4 шт



ватман 50 шт

діркопробивач 1 шт

чинка пластикова 2 шт

ручка кулькова 10 шт.

довіренність 3 шт.

журнал реєстрації 10 шт.

диспенсер 2 шт.

скріпка 5 шт

коректор 5 шт

олівець простий 10 шт.

папка пластикова 5 шт.

клей-олівець 5 шт.

клей ПВА 5 шт.

блокнот "Орнамент" 10 шт.

скріпка 50мм 10 шт

флешпамять 3 шт

ручка кулькова синя 10 шт

скріпка 25мм 5 шт

набір 4шт маркерів 1 шт

папка-реєстратор 30 шт

файли  30мм 10 шт

файли  40мм 10 шт

папір "ЗООМ" 20 шт
Папка-конверт на кнопці А4 "Україна - мій 

улюблений стиль" 10 шт

Файли А4 +, 40 мкм, глянець 100 шт. 12 шт

Ватман А-1 98% 200г/м2 50 шт

Бумага офисная MAESTRO Guttenberg Standart, 

A4, 80г / м2, 500л, класс C 50 шт

Степлер Economix №24, металевий корпус 1 шт

Степлер Economix №10, металевий корпус 2 шт

Ножницы офисные цельнометаллические 

Economix; 18 см 3 шт

Корректор ленточный Economix, 5 мм х 8 м 4 шт

Папір в кубі 85х85 непроклеєний в 

пластиковому боксі, колір білий 2 шт

Ручка кулькова ECONOMIX PLUTON, сині 

чорнила 10 шт

Ручка кулькова ECONOMIX BOLIDE, чорні 

чорнила 10 шт

Конверт на бліскавці, А4, прозорий 6 шт

  Канцтовари  на  суму  10781,00 грн.



Папка-конверт А4 "Вишиванка" на кнопці, на 2 

відділення, колір-асорті 6 шт

Скріпки круглі Economix; 50 мм / 100 шт 5 шт

Скріпки круглі Optima; 28 мм / 100 шт, кольорові 5 шт

Чинка пластикова з контейнером на 1 лезо, 

Economix 2 шт

Гумка для олівця геометрична 5 шт

Набір текстових маркерів ECONOMIX SOFT 2-5 

мм, 4 кольори 2 шт

Планінг на 2017 рік, SAHARA, 325х102мм., 

стр.128, колір обкладинки - коричневий, 

датований 6 шт

Стрічка клейка двостороння "TISSUE" Economix, 

24мм*10м. 5 шт

Папір кольоровий SINAR SPECTRA РАЙДУГА, А4, 

250 аркушів, щільність 80г/м2, колір асорті 10 

коліров 4 шт

Кнопки - цвяшки Economix; 36 шт, кольорові в 

картонній упаковці 10 шт

Клей ПВА Еconomix, 100г; з дозатором 6 шт

Фарби гуашеві, 9 кольорів 2 шт

Планшет А4 PVC, пластиковий, чорний 2 шт

Канцелярська книга «Орнамент» А4, 96 аркушів, 

клітинка, білий папір офсет, тверда глянцева 

обкладинка. 10 шт

Папка-реєстратор, А4, ширина корінця 70мм, 

щільність картону 1250 г/м2, мііцний механізм з 

металевим зажимом, двостороннє PVC 

покриттям, металеве обрамлення , колір сіра, 

жовта, синя в рівних частинах 30 шт

Клей-олівець Economix, 21г основа PVP 6 шт

Фотопапір WWM A4, глянцевий, 180 г/м2, 100 

арк. 1 шт

                                          КЕКВ  3110

Найменування товару Кількість Розмірність

Картоплечистка 1 шт

Електроплита 1 шт

Обладнання  на суму  399926,00 грн.



Персональний компютер 18 шт

Багатофункціональний пристрій 2 шт

Комплект обладнання для лазерного тиру 1 шт

Комплект меблів д/комп.класу 1 шт.

                                          КЕКВ  3132

Найменування робіт Кількість Розмірність

Найменування товару Кількість Розмірність

Стіл для їдальні 11 шт.

Лава  3-місна 22 шт.

Стінка для початкової школи 1 шт.

куточок "Медсестри" 1 шт.

перукарня "Сакура" 1 шт.

табурет 20 шт.

Вапно  хлорне 0,09 т

табелі 1100 шт.

Фарба Альпина 3 шт.

Розчинник 1 шт.

Емаль ПФ-115 сніжно-біла 2 шт

Оліфа 3 шт

Емаль д/підлоги черв-коричнева 8 шт

Емаль аокідна зелена 2 шт

Емаль алкідна блакитна 2 шт

Емаль алкідна бежева 1 шт

Емаль алкідна сіра 1 шт

Емаль алкідна фіолетова 1 шт

Емаль алкідна чорна 1 шт

Лак панельний 1 шт

Папір абразивний 20 шт

Кутник перфорований 10 шт

Придбання товарів по спец.фонду

Капітальний ремонт (заміна вікон) на суму  245855,00 грн.

Кап.ремонт спортивного майданчика на суму  844126,00 грн.

на  суму  25445,30 грн.



Засіб Гала 8 шт

Мило шик 4 шт

швабра деревяна 3 шт

віник 1 шт

комплект (ручка,замок) 2 шт

замок навісний 3 шт

набор д/прибірання 3 шт

щітка-шкребок 1 шт

севетка д/підлоги 3 шт

лампи світлодіодні 3 шт

Іграшка формова 17 шт

Набор пластикових куль 2 шт

буси новорічні 5 шт

електрогірлянда 1 шт

серветки 3 шт

лампи світлодіодні 5 шт

ялинка штучна 1 шт

Найменування робіт Кількість Сума

Натирання підлоги 1 5700

Оплата за водопостачання рік 6000

Оплата за енергопостачання рік 12000

на  суму   23700,00 грн.

Найменування робіт  по спец.фонду


