
 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 

Скандинавської гімназії 

на 2022 рік 

 

 

Адреса: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 3-Б 

Тип закладу: загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

Форма власності: комунальна 

Рік побудови: 2004 

Потужність проєктна: 44 класи/1240 учн. 

Потужність 2021: 56 класів/1792 учн. 

Директор: Пушкарьова Тетяна Едуардівна 

Електронна пошта: scandy_edu@ukr.net 
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Додаток 1 

 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 

Замовлення інвентаря та посуду для харчоблоку на 2022 рік 
 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Відро емальоване 10л  10 шт 

2 Дуршлак великий  2 шт 

3 Протвень пекарський: 450 х 650 х 50  10 шт 

4 Набір ножів кухонних  2 комплекти 

5 Відро пластикове харчове 10 л Для сипучих прод. 10 шт 

6 Тертка  5 шт 

7 Кувшин з кришкою  2л 5 шт 

8 Таз пластиковий 30 л 2 шт 

9 Таз пластиковий 15 л 4 шт 

10 Таз пластиковий 10 л 4 шт 

11 Мікрохвильова піч  2 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 
Замовлення обладнання та інвентаря для спортзалу на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 М’ячі баскетбольні 

 

 30 шт 

2 М’ячі волейбольні 

 

 40 шт 

3 М’ячі футбольні 

 

 30 шт 

4 Кільця баскетбольні 

 

 8 шт. 

5 Лави гімнастичні 

 

 10 шт. 

6 Скакалки гімнастичні 

 

 100 шт. 

7 Сітки баскетбольні 

 

 30 шт. 

8 Сітки волейбольні 

 

 4 шт. 

9 Стійки волейбольні 

 

 4 шт. 

10 Стійки футбольні 

 

 20 шт. 

11 М’ячі гумові дитячі 

 

 40 шт. 

12 М’ячі для настільного тенісу 

 

 100 шт. 

13 Ракетки для настільного тенісу 

 

 40 шт. 

14 Ракетки для бадмінтону 

 

 60 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 

 

Замовлення протипожежного обладнання на 2022 рік 

 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Вогнегасник вуглекислотний з 

кріпленням 

 

 10 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 

 
Замовлення обладнання та інвентаря для мед кабінету на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Термометр електронний 

 

 2 шт 

2 Тонометр  

 

 2 шт 

3 Пристрій одноразовий для ШВЛ 

(плівка-клапан) 

 5 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І -ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 
 

Замовлення медикаментів та перев’язувальних матеріалів на 2022 рік 
 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Шприци 2 мг  10 шт 

2 Шприци 5 мг  10 шт 

3 Вата медична нестерильна  10 шт 

4 Спирт медичний  20 шт 

5 Бинт медичний стерильний 5 х 10  20 шт 

6 Бинт медичний стерильний 3 х 10  20 шт 

7 Бинт медичний стерильний 7х 14  20 шт 

8 Бинт медичний нестерильний 7 х 14  20 шт 

9 Пластир на ткан. основі 7,2х 1,9  100 шт 

10 Пластир на ткан. основі 3х500  200 шт 

11 Пластир на паперовій основі в рулоні 5 шт 

12 Рукавички медичні стерильні М  20 шт 

13 Рукавички медичні стерильні L  30 шт 

14 Рукавички медичні нестерильні М  20 шт 

15 Рукавички медичні нестерильні L  20 шт 

16 Вугілля активоване  50 бліст. 

17 Атоксіл   саше 20 шт 

18 Розчин аміаку 10%  10 шт. 

19 Анальгін   20 бліст. 

20 Но-шпа  10 шт. 

21 Цитрамон   20 бліст. 

22 Парацетамол дитячий  30 бліт. 

23 Корвалол краплі  20 шт. 

24 Валідол   20 бліст. 

25 Папазол   10 бліст. 

26 Бетадин   20 шт. 

27 Перекис водню  50 шт. 

28 Валеріана таблетована  50 бліст. 

29 Стрептоцид   20 бліст. 

30 Септефріл   30 бліст. 

31 Пантенол   5 шт. 

32 Троксівазин   5 шт. 

33 Мазь «Спасатель»   5 шт. 

 

 

 

 



Додаток 6 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 
Замовлення комп´ютерної техніки на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Інтерактивні дошки 

 

 5 шт 

2 Проектори  

 

 5 шт 

3 Системний блок  (у комплекті) 

 

 15 шт 

4 Принтери  

 

 10 шт 

5 Ноутбуки 

 

 10 шт 

6 Клавіатура (літери 

укранські/англійські) 

 10 шт 

7 Миша дротова 

 

 30 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 
 
 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 
Замовлення музичного  обладнання на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Стійки для мікрофона 

 

 5 шт 

2 Мікрофони безпровідні 

 

 5 шт 

3 Мікрофони провідні 

 

 5 шт 

4 Музичні центри 

 

 10 шт 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 8 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

Замовлення господарчих товарів на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Папір туалетний  3000 шт 

2 Серветки паперові  1000 шт  

3 Шкребок кухонний  300 шт 

4 Рушник паперовий  100 шт 

5 Губка кухонна  1000 шт 

6 Серветки універсальні для 

прибирання 

 500 шт 

7 Ножовка садова професійна  1 шт 

8 Лопата для снігу  10 шт 

9 Граблі садові  5 шт 

10 Держак для лопат та граблів  30 шт 

11 Совок великий для двірника металевий 2 шт 

12 Совки із щітками для прибирання  50 шт 

13 Відро пластикове  10 л  40 шт  

14 Швабра для паркету  20 шт 

15 Полотно для миття підлоги  300 м.п. 

16 Покриття для підлоги (лінолеум) Артикул 60518053 2275 м.кв 

17 Меблевий кожзам тиснений Бордо, код Е 1 200 м.п. 

18 Ручка для дверей Ручка на планці 

Артикул 20436 

150 шт 

19 Циліндр для замків  100 шт 

20 Замок навісний  30 шт 

21 Замок врізний  10 шт 

23 Завіси для дверей універсальні  100 пар 

24 Саморізи по дереву  35 х 45  1000 шт 

25 Саморізи по дереву  35 х 60  500 шт 

26 Саморізи по дереву  25 х 16  1000 шт 

27 Дюбелі з шурупами 6 х 60  500 шт 

28 Дюбелі з шурупами  6 х 80   500 шт 

29 Порошок пральний автомат  60 кг 

30 Крот для труб  30 шт 

31 Засіб для унітазів  500 шт 

31 Засіб для миття посуду (5л)  150 шт 

33 Мило господарче  100 кус 

34 Мило рідке (5л) Бутиль – 5 л 150 шт 

35 Сода кальцинована  50 уп 



36 Перчатки гумові              міцні   500 пар 

37 Перчатки робочі х/б              х/б 200 пар 

38 Мішки для сміття  35 л міцні 1000 уп. 

39 Мішки для сміття  60 л міцні 1500 уп. 

40 Мішки для сміття  120 л міцні 150 уп. 

41 Пісок  1000 кг 

42 Сіль технічна  500 кг 

43 Міндобрива нітроамофоска  100 кг 

44 Візок садовий  1 шт 

45 Рушник махровий  40 х 60  20 шт 

46 Рушник кухонний  40 х 60  50 шт 

47 Урни вуличні для сміття 400х600 прямі                    6 шт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 9 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 
Замовлення інструментів (ручних, електричних) на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Круги обрізні по металу  40 шт 

2 Круги обрізні по дереву  20 шт 

3 Круги обрізні по плитці  40 шт 

4 Тестер електричний  2 шт 

5 Індикатор електричний  10 шт 

6 Склоріз алмазний  3 шт 

7 Плоскогубці   4 шт 

8 Молоток   3 шт 

9 Стамеска   2 шт 

10 Набір викруток  6 шт 

11 Снігоприбиральна машина   1 шт 

12 Сучкоріз  1 шт 

13 Шланг для поливу  200 м.п. 

14 Фрезер ручний  1 шт 

15 Ящик для інструментів  3 шт 

16 Електростеплер «Novus», «Profi 

Tacker»  j-105 

 1 шт 

17 Токові (струмові) клещі  1 шт 

18 Автоматичний вимикач  16 ампер  5 шт 

19 Автоматичний вимикач  20 ампер  5 шт 

20 Ізоляційна стрічка чорна 20 шт 

21 Ізоляційна стрічка червона 20 шт 

22 Газонокосарка (тример) Електрична 

«Makita» або 

«Штиль» 

1 шт 

23 Газонокосарка (тример) Бензинова «Makita» 

або «Штиль» 

1 шт 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 10 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 
Замовлення будівельних матеріалів та обладнання на 2022 рік 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Фарба емалева червоно - коричнева  20 кг 

2  Розчинник  30 л 

3 Фарба водоемульсійна фасадна  100 кг 

4 Фарба водоемульсійна для 

внутрішніх робіт 

латексна 100 кг 

5 Макловиці  40 шт 

6 Пензлі плоскі: 25, 30, 50, 60 мм  200 шт 

7 Пензлі кутові                      для фарбування 

батарей (кутові) 

10 шт 

8 Валки: 100мм  20 шт 

9 Валки: 250мм  10 шт 

10 Вапно гашене  100 кг 

11 Плитка для підлоги сіра 30х30  100 м² 

12 Суміш для шпаклювання   100 кг 

13 Клей для плитки  200 кг 

14 Саморізи 16 мм  1 кг 

15 Саморізи 19 мм  1 кг 

16 Саморізи 25 мм  1 кг 

17  Саморізи 40 мм  1 кг 

18 Саморізи 50 мм  1 кг 

19 Сверла 2 мм  20 шт 

20 Сверла 3 мм  20 шт 

21 Сверла 4 мм  20 шт 

22 Сверла 5 мм  20 шт 

23 Сверла 6 мм  20 шт 

24 Сверла 7 мм  20 шт 

25 Сверла 8 мм  20 шт 

26 Сверла 9 мм  20 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 11 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 
Замовлення електротоварів на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Праски  10 шт 

2 Світильники ЛЕД  ЛФ 2 х 36  800 шт 

3 Лампи ЛЕД ЛФ36  800 шт 

4 Стартери на ЛФ36  300 шт 

5 Стартери на ЛФ18  300 шт 

6 Лампи  ЛЕД  ЛФ18  500 шт 

7 Електролампи 60 вт  500 шт 

8 Розетки  50 шт 

9 Вимикачі одинарні  100 шт 

10 Вимикачі подвійні  50 шт 

11 Подовжувачі     5 м  20 шт 

12 Подовжувачі    10 м  20 шт 

13 Подовжувачі    15 м  20 шт 

14 Подовжувачі    20 м  10 шт 

15 Пилосос «Ровента»  1 шт 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Додаток 12 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 

 
Замовлення сантехнічних товарів на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Змішувачі для умивальників 

 

 50 шт 

2 Змішувачі настінні для їдальні 

 

 15 шт 

3 Шланги до змішувачів 60 – 70 см 

 

 30 компл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



                                                                                                         Додаток 13 

 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 

 
Замовлення приладів та обладнання для кабінету хімії на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Мірні циліндри  пластикові 

 

 15 шт 

2 Пляшечки пластикові з піпеткою  

50 мл 

 100 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 14 

 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 

Замовлення спецодягу на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Халати   білі медичні:    52 р. 2 шт 

2 Халати                                    білі медичні:    54 р.  3 шт 

3 Халати                                    білі медичні:    56 р.  2 шт 

4 Халати         робочі:              52 р.  4 шт 

5 Халати робочі:              54 р.  6 шт 

6 Халати робочі:              56 р.  6 шт 

7 Халати робочі:              58 р.   4 шт 

8 Халати робочі:              60 р. 4 шт 

9 Тілогрейки робочі       56 р. 2 шт 

10 Тілогрейки робочі                  54 р.  2 шт 

11 Тілогрейки робочі                         52 р. 2 шт 

12 Чоботи резинові          44 р. 3 пари 

13 Чоботи резинові                                  43 р. 2 пари 

14 Чоботи резинові 41 р. 5 пар 

15 Костюми робочі 56 р. 2 шт 

16 Костюми робочі 58 р. 1 шт 

17 Костюми робочі 54 р. 2 шт 

16 Захисна маска для зварювання 

«Хамелеон» 

 1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 15 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

Замовлення канцтоварів на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування товару Технічні 

характеристики, 

назва, марка, 

Кількість 

1 Папір офісний  400 пач. 

2 Скотч тонкий  100 шт 

3 Скотч широкий  20 шт 

4 Калькулятор   5 шт 

5 Фарба штемпельна (синя)  5 шт 

6 Флеш-пам'ять   10 шт 

7 Стрічка клеюча двостороння  50 мм * 25 м 10 шт 

8 Коректор-рідина  20 шт 

9 Клей-олівець  30 шт 

10 Скріпки металеві  (28 мм) 10 шт 

11 Ножиці   10 шт 

12 Ніж канцелярський  20 шт 

13 Степлер № 10  20 шт 

14 Скоби для степлера № 10  50 уп 

15 Файл   50 уп 

16 Папір для нотаток  90 х 90 30 уп 

17 Стікери-закладки  12 х 45 100 шт 

18 Грамоти  500 шт  

19 Подяки  500 шт 

20 Дошка коркова 60х90 5 шт 

21 Кнопки-цвяшки для коркової дошки  10 уп 

22 Серветки вологі для моніторів  5 уп 

23 Плівка для ламінування глянець 20 уп 

24 Короб архівний 80 А4 картон 20 шт 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 16 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 

Замовлення щодо капітального ремонту на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Об’єкти робіт Об’єм робіт Примітка  

1 Утеплення стін фасаду 

 

900 кв.м.  

2 Покрівля 

 

800 кв.м.  

3 Фасад 

 

400 кв.м.  

4 Харчоблок 

 

320 кв.м.  

5 Спортзал 

 

1500 кв.м.  

6 Стадіон 

 

200 кв.м.  

7 Приміщення 

 

2400 кв.м.  

8 Мережа ЦО 

 

30 м.п.  

9 Підлога  

 

800 кв.м.  

10 Вікна  

 

14,8 кв.м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 



                                                                                                         Додаток 17 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 

Замовлення щодо поточного ремонту на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Об’єкти робіт Вид робіт 

 

Об’єм робіт 

1 Сантехнічні мережі 

(водопостачання) 

Заміна труб холодного та 

гарячого водопостачання по 

мережі підвал-харчоблок-

спортивний зал 

36 п.м. 

2 Центральне опалення Підключення до опалення 

кабінетів 218, 324 

30 п.м. 

3 Місця загального 

користування 

Заміна кнопок системи зливу 

(чаш генуя) 

10 шт. 

4 Електрощитова № 2 Заміна ізоляційної планки на 

автоматичному вимикачеві 

0,5 м 

5 Харчоблок  Ремонт витяжки 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 18 

 

До бюджетного запиту загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня 

Скандинавська гімназія 

 

 

Замовлення спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з ООП 

для оформлення ресурсної кімнати на 2022 рік 

 

№ 

п/

п 

Найменування 

товару 
Технічні характеристики, назва, марка Кількість 

І. Обладнання загального корекційного призначення 

1. Комп'ютерне 

обладнання 

1.1.Портативний комп'ютер (ноутбук, планшетний 

ПК): 

діагональ від 15 дюймів - для ноутбука, від 9 

дюймів - для планшетного ПК; 

процесор: 

підтримка набору інструкцій ×86 - 64; 

кількість фізичних обчислювальних ядер без 

використання технологій розподілу ресурсів між 

ядрами - не менше ніж 2; 

тактова частота - не менше ніж 1,6 GHz; 

корпус: 

форм-фактор - мобільний комп'ютер з клавіатурою 

(ноутбук); 

оперативна пам'ять: 

об'єм пам'яті - не менше ніж 8 GB для вчителя та не 

менше ніж 4 GB для учня; 

тип пам'яті - не нижче ніж DDR3 SDRAM; 

батарея: 

ємність - не менше ніж 4000 mAh або не менше 4 

годин автономної роботи; 

відеомонітор: 

інтегрований з корпусом; 

діагональ - не менше ніж 15,6" для учня та не 

менше 17" для вчителя, широкоформатний TFT або 

LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність - не 

менше ніж 1366 × 768; 

технологія - LCD IPS, кольоровий дисплей на 

активній матриці; 

накопичувач HDD або SSD; 

графічний адаптер: 

дискретний або інтегрований; 

апаратна підтримка DirectX - не нижче версії 11.Х 

(де Х - цифра від 0 до 9); 

апаратна підтримка OpenGL - не нижче версії 4.Х 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(де Х - цифра від 0 до 9); 

веб-камера (за наявності): 

інтегрована у корпус; 

не менше 3 Mpx; 

роздільна здатність відео - не нижче HD 

(1280 × 720); 

звуковий адаптер: 

інтегрований; 

інтегровані мікрофон (за наявності) та динаміки; 

мережевий інтерфейс бездротової мережі: 

інтегрований; 

з підтримкою стандартів IEEE: не гірше 802.11b/g/n; 

мережевий адаптер Ethernet: 

інтегрований; 

з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 

1000BASE-T; 

зовнішні інтерфейси: 

не менше ніж 2 порти USB 2.0; 

не менше ніж 1 порт USB 3.0; 

не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45) при 

використанні дротової мережі в класі; 

не менше ніж 1 порт VGA, або DVI, або HDMI; 

не менше ніж 1 порт для підключення гарнітури 

(роз'єм під штекер TRS 3.5 mm); 

клавіатура: 

повнорозмірна, інтегрована у корпус, латинсько-

кирилична з нанесеними контрастними літерами 

латинського та українського алфавітів; 

маніпулятор типу "миша": 

технологія - оптична; 

тип підключення - USB-інтерфейс; 

кількість кнопок - щонайменше 3: ліва, права, 

колесо-кнопка для скролінгу; 

альтернативна робоча станція зразка Desktop Sence 

View; 

індукційні системи для підсилення звуку: 

призначення - забезпечення комфортного 

звукопідсилення голосу або іншого аудіосигналу з 

мікрофона безпосередньо в слухові апарати або 

кохлеарні імпланти користувачів; 

підсилювач для збільшення потужності: 

призначення - забезпечення перетворення 

електричного сигналу невеликої потужності в більш 

потужний; 

навушники з кістковою провідністю "Whisper pro": 

призначення - забезпечення стереофонічної якості 

звуку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Багатофункціональний пристрій для друку, 

сканування, копіювання: 

призначення - забезпечення друкування, сканування 

та копіювання матеріалів; 

вимоги: 

лазерне монохромне друкування формату А4 

(чорно-білий або кольоровий) з роздільною 

здатністю від 600 dpi (точок на дюйм); 

сканування формату А4 з роздільною здатністю - 

від 600 × 1200 dpi, з під'єднанням через інтерфейс 

USB 

1 

 

2. Мультимедійне 

обладнання 

2.1. Мультимедійний проектор для збільшення 

зображень: 

призначення - забезпечення збільшення візуальної 

інформації (відео, фото та тексту); 

вимоги: 

світловий потік - від 1100 ANSI люменів; 

базова роздільна здатність проекційної матриці 

відповідно до SVGA (800 х 600 піке) та краще; 

наявність корекції вертикальних спотворень типу 

"трапеція" - від ± 15°; однорідність освітленості 

екрана - від 90 %; 

контрастність - від 300:1; 

формати зображення 4:3 з підтримкою 16:9; 

підтримка комп'ютерних роздільних здатностей від 

640 × 480 до 1600 × 1200 pixel; 

зображення - від 0,6 до 6 м при проекційній відстані 

- від 1 до 10 м; 

довговічність лампи - від 2000 годин 

1 

2.2. Інтерактивна дошка для навчально-виховної 

роботи: 

призначення - забезпечення демонстрації 

зображень; 

вимоги: 

робоча поверхня - 1624 × 1160 мм, діагональ - 1990 

мм; 

внутрішня розподільна здатність - 1074 точок 

(ліній) на см; 

кріплення до стіни; 

послідовний порт RS-232 або USB 1.1/2 для зв'язку 

з комп'ютером; 

кабель для підключення (у комплекті); 

наявність радіопорта для бездротового планшета 

вчителя та пультів тестування 

1 

ІІ. Комп'ютерні програми 

1.   Для дітей з 

тяжкими 

1.1. Спеціалізована комп'ютерна програма для 

вивчення елементів житла родини: 

1 



порушеннями 

мовлення 

призначення - збагачення активного словникового 

запасу словами певних лексичних тем, збагачення 

особистого життєвого досвіду дітей про 

помешкання та сімейні цінності родини 

1.2. Спеціалізована комп'ютерна програма для 

ознайомлення з професіями: 

призначення - збагачення активного словникового 

запасу словами певних лексичних тем, збагачення 

особистого життєвого досвіду дітей про професії 

близьких людей 

1 

1.3. Спеціалізована комп'ютерна програма для 

вивчення будови тіла людини: 

призначення - збагачення активного словникового 

запасу словами певних лексичних тем, збагачення 

особистого життєвого досвіду дітей про анатомічні 

особливості людини 

1 

1.4. Комп'ютерна логопедична програма для 

корекційної роботи: 

призначення - забезпечення корекції загального 

недорозвинення мовлення у дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку; 

вимоги: 

можливість ефективно працювати над формуванням 

просодичних компонентів мови, правильної вимови 

звуків, фонематичних процесів, лексико-

граматичних засобів мови 

1 

2.  Для дітей з 

інтелектуальни

ми 

порушеннями 

2.1. Навчальний програмно-апаратний комплекс для 

колективної роботи: 

призначення - забезпечення підготовки та розвитку 

навичок роботи з навчальними матеріалами, 

навички використання різних концепцій, навички 

колективної роботи; 

вимоги: 

використання комбінації цих складових: 

спеціальне програмне забезпечення; 

інтерактивний стіл; 

навчальні матеріали (картки із завданнями, таблиці, 

пазли, блоки, робочі зошити) 

1 

ІІІ.  Корекційні засоби навчання для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, з 

порушенням опорно-рухового апарату та дітей з інтелектуальними 

порушеннями, в тому числі з розладами аутистичного спектра 

1.  Моделі 

площинні, 

об'ємні, муляжі 

1.1. Моделі площинні для розвитку зорового 

сприймання: 

призначення - забезпечення просторової уяви, 

осмислення світу; 

вимоги: 

представлено спектр основних кольорів; 

1 



набір кольорових паличок; 

веселка - 7 кольорів 

1.2. Моделі об'ємні для розвитку зорового 

сприймання: 

призначення - забезпечення розвитку навичок 

систематизації, розвитку логічного мислення; 

вимоги: 

піраміда різнокольорова з фігурами різних 

параметрів і характеристик: за кольором, формою, 

розміром; 

наявні пари форм; 

представлено набір кольорових паличок 

 

1.3. Моделі об'ємні, площинні для розвитку 

зорового сприймання: 

призначення - забезпечення розвитку уяви, 

мислення та просторового мислення; 

вимоги: 

геометричні тіла; 

фігурки тварин; 

казкові герої; 

іграшки 

 

1.4. Моделі об'ємні для розвитку сприймання і 

пам'яті: 

призначення - забезпечення проведення 

дидактичних занять, забезпечення розвитку 

мовлення, мислення, комунікації, моторики; 

Вимоги: 

іграшки невеликих розмірів 

 

1.5. Муляжі для розвитку дотикової пам'яті: 

призначення - забезпечення розвитку мовлення, 

засвоєння математичних знань, умінь, забезпечення 

розвитку математичного мислення, пізнавальної 

діяльності та дотикового сприймання, формування 

уявлень про навколишній світ у дітей з 

порушеннями зору; 

вимоги до тематики: 

продукти харчування: хлібопекарські, кондитерські 

вироби, м'ясо-молочні; 

овочі, фрукти, гриби; 

домашні та дикі птахи, тварини; 

виготовлено з гуми, що піддається термообробці 

(ТОГ); 

розміри предметів - 5 × 2,5 см 

 

1.6. Моделі для оволодіння механізмом письма: 

призначення - забезпечення тренування, розвитку 

моторики, мислення; 

вимоги: 

 



дротяний тренажер для моторики рук; 

мозаїка; 

шнурівка; 

конструктор; 

пазли 

1.7. Розвивальні ігри для м'язового тренування рук: 

призначення - забезпечення розвитку моторики 

планування, комунікації, мислення, 

мовлення моделювання ситуацій; 

вимоги до тематики: 

малюнки на відмінність, предметні, сюжетні: 

посуд: столовий, кухонний; 

меблі: кухня, спальня; 

транспорт: міський, залізничний, повітряний, 

водний; 

кубики, ілюстровані казки: 

аптечка; 

набір лікарський; 

дитяча перукарня; 

лялька з комплектами одягу; 

мозаїка; 

будівельний матеріал, настільний конструктор; 

іграшки - тварини; 

різноманітні парні піраміди 

 

2. Засоби для 

сенсомоторної 

інтеграції 

(передусім, для 

дітей з 

розладами 

аутистичного 

спектра й 

синдромом 

гіперактивності 

та дефіцитом 

уваги) 

2.1. Сенсорний куток - крісла-мішки "груша", 

сенсорні мішки ("Яйце сови"), м'який мат, 

балансири ("пелюстка лотосу", доріжки рівноваги, 

балансувальні "камінці", балансир "Змійка", 

балансувальні дошки); 

призначення - сприяти нормалізації 

психофізіологічного стану дітей, їх розслабленню, а 

також розвитку базових психомоторних 

властивостей 

 

  2.2. Засоби з обтяжувачами - жилети, манжети, 

килимки, пристосування ("вужик"); 

призначення - сприяти нормалізації 

психофізіологічного стану дітей, становлення 

тонічної регуляції, розвиток пропріоцептивної 

системи 

 

2.3. Сенсорна сумка - різноманітне приладдя, як-то: 

еспандери (для п'ястей рук, різні за формою та 

сенсорними властивостями), сенсорні м'ячі, 

спеціальні пристосування ("лабіринт" - м'який 

килимок з кулькою всередині), пластикові 

 



масажери, масажні м'ячі; 

призначення - сприяти нормалізації 

психоемоційного стану дітей, розвитку тактильної 

інтеграції, заспокоювати їх, переключати увагу 

ІV. Обладнання для дітей з тяжкими порушеннями мовлення 

1. Індивідуальног

о призначення 

для 

логопедичної 

роботи (в тому 

числі для дітей 

з порушеннями 

слуху) 

1.1. Дзеркало логопедичне для дітей з порушенням 

вимови: 

призначення - забезпечення контролю правильної 

вимови самостійно, відтворення у правильному 

звучанні фрази, вимовленої дитиною, відсутність 

спотвореного звучання фраз, вимовлених дитиною 

 

1.2. Мовленнєвий тренажер "Поліфонатор" або 

еквівалент: 

призначення - відпрацювання дихання, фонації, 

артикуляції, темпу і відповідного ритму мовлення, 

покращення сили видиху, інтенсивності, фонації, 

допомагає перевіряти стан сформованості 

мовленнєво-моторної сфери; 

вимоги: 

тренування мовлення забезпечується наявністю 

звукового, тактильного, візуального зв'язку; 

можливість автоматизації налаштування приладу, 

збільшення тривалості тренувальних занять; 

можливість розробки перфокарти з картинками-

символами дозволяє автоматизувати етап 

налаштування приладу 

 

2. Комплекти 

логопедичних 

інструментів 

для постановки 

звуків 

2.1. Логопедичне дзеркало для індивідуальної 

роботи: 

призначення - забезпечення ефективності 

логопедичної роботи з дітьми; 

вимоги: 

пластикова підставка з рамкою; 

двобічне дзеркало, розташоване на осі рамки 

 

2.2. Комунікативні картки PECS: 

призначення - використання як допоміжного методу 

комунікації для дітей, які мають складнощі з 

комунікативною функцією мовлення (передусім для 

дітей з розладами аутистичного спектра); 

вимоги: наявність системи карток, альбому, липкої 

стрічки; поетапне формування комунікативних 

навичок у дітей 

 

V. Обладнання для дітей із сенсорними порушеннями (зі зниженим зором та для 

сліпих учнів) 

1. Обладнання 

колективного та 

індивідуальног

1.1. Набори кубиків універсального дизайну: 

призначення - для вивчення літер та знаків 

рельєфно-крапковим та лінійно-рельєфним 

 



о призначення шрифтом (абетки української та англійської мов). 

Для індивідуальних та групових занять; 

вимоги: 

набір кубиків українського алфавіту з контрастними 

рельєфно-крапковими та лінійно-рельєфними 

літерами і знаками; 

набір кубиків англійського алфавіту з контрастними 

рельєфно-крапковими та лінійно-рельєфними 

літерами і знаками; 

VI. Корекційні засоби навчання для дітей сліпих та зі зниженим зором 

1. Дидактичні та 

розвивальні 

ігри 

1.1. Конструктор Lego Education: 

призначення - забезпечення планування та 

послідовності виконання завдання, розвитку дрібної 

моторики, просторових уявлень, навичок 

комунікації, мислення, моделювання ситуацій (для 

індивідуальної та парної роботи); 

вимоги: 

Lego Duplo, Lego Soft, Lego System (залежно від 

призначення, віку та індивідуальних особливостей 

дитини); 

тематичні набори: ферма, місто, дикі тварини, 

космос, історія, цікава математика, цифрові 

лабораторії з фізики, хімії, біології, географії, 

фізіології, екології 

 

1.2. Дерев'яні мозаїки-головоломки, доступні для 

незрячих дітей: 

призначення - розвиток моторики, предметно-

просторових уявлень, логічного мислення; 

вимоги: 

набір геометричних фігур чи інших деталей різного 

кольору та складності; 

може входити планшет дерев'яний для викладання 

мозаїки; 

матеріал деталей - дерево 

 

VII. Обладнання для кабінету психологічної реабілітації 

1. Обладнання та 

прилади 

1.1. Комплект для мозочкової стимуляції: 

призначення - розвиток координації, орієнтування в 

просторі, розумова стимуляція, корекція поведінки; 

вимоги: 

дошка-балансир; 

кольорова планка; 

3 сенсорні мішки; 

похила дошка-мішень з цифрами; 

стенд з цілями; 

3 м'ячика-пострибайчика; 

м'ячик на гумці 

 

 



VIII. Обладнання для проведення уроків фізкультури, корекційних занять з 

лікувальної фізкультури, ритміки (для різних нозологій) 

1.  Обладнання та 

спортивне 

знаряддя 

1.1. Спортивний диск-тренажер для розвитку 

координації рухів: 

призначення - забезпечення підготовки м'язів до 

тренувань, загальний фізичний розвиток; 

вимоги: 

пристрій з двох з'єднаних підшипником пластин, що 

крутяться одна відносно іншої; 

матеріал - метал/пластик; 

навантаження - до 100 кг 

 

IX. Обладнання для ресурсної кімнати 

1. Меблі, технічне 

обладнання 

1.1. Додаткове обладнання: 

мольберт; 

м'яч-фітбол - 2 шт.; 

килимок-пазл - 2 шт.; 

література; 

канцтовари; 

посуд. 

Об'єм приміщення ресурсної кімнати може бути 

поділено за допомогою стаціонарної меблевої 

перегородки на дві зони: навчально-пізнавальну та 

побутово-практичну. У першій зоні може 

здійснюватись процес навчання у групах або 

індивідуально. У другій зоні створюється простір, 

який виконує функції кухні та їдальні. Тут діти з 

особливими освітніми потребами під наглядом 

педагогів або з їхньою допомогою набувають 

навичок самообслуговування, які допоможуть їм 

адаптуватись у соціумі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заміна покриття підлоги в майстерні. 
 

 Покриття підлоги – 80 кв.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заміна покриття підлоги в кабінеті № 327-А 
 

Покриття підлоги- 34 кв.м. 

 

 
 
 

Ремонт покриття підлоги в каб. № 203 
 

Покриття підлоги – 65 кв.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ремонт покриття підлоги в каб. № 307 
 

Покриття підлоги – 65 кв.м. 
 

 

 
 

 

 

 

Ремонт покриття підлоги в каб. № 305 
 

Покриття підлоги – 65 кв.м. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ремонт будівель на даху гімназії 
 

Штукатурка та  фарбування стін – 200 кв.м. 
 

 
 

 

 

Ремонт фасаду по периметру будівлі гімназії 

 

Фасад будівлі має значні пошкодження стін та утеплення.  

Потребує часткового ремонту – 550 кв.м. 
 

 

 
 

 



 

 

Ремонт приміщень кухні. 

 

Ремонт стелі та стіни – 75 кв.м. 

 

 
 

 

 

 

 

Ремонт в спортивному залі. 
 

Частковий ремонт стелі та стін  в великому спортивному залі – 270 кв.м. 

Шпаклювання та фарбування. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


