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Заявка на побутові потреби
гімназії № 34 «Либідь» ім. Віктора Максименка
Подільського району м. Києва
Найменування
Кількість
Господарчі товари
Миючі засоби:
- для підлоги Мr.Proper 0,5 л.
200 шт.
- мило туалетне 75 гр.
200 шт.
- миючий засіб Гала 0.5 л.
100 шт.
- дезінфікуючий засіб Доместос 0,5 л.
150 шт.
- засіб для сантехніки Йорж
150 шт.
- пральний порошок Автомат 400 гр
50 шт.
- пральний порошок для ручного прання 400 150 шт.
гр.
- пакети для сміття 60 л.
150 шт.
- пакети для сміття 35 л.
100 шт.
- ганчірки для миття підлоги
200 м.
- рукавиці гумові XL
150 шт.
- граблі веєрні
10 шт.
- мітли березові
100 шт.
- гідрохлорид натрію
900 літрів
на рік
Медикаменти для медкабінету
Господарчий інвентар:
Відра круглі (10 л.)
20 шт.
Відра квадратні (12 л.)
30 шт.
Віник господарчий
50 шт.
Совок господарчий
50 шт.
Швабра
50 шт.
Корзина для сміття
50 шт.
Фарба
ПФ-115 біла 2,8 л.
50 шт.
ПФ-115 бежева 2,8 л.
30 шт.
ПФ-115 сіра 2,8 л.
7 шт.
ПФ-115 зелена 2,8 л.
7 шт.
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ПФ-115 жовта 2,8 л.
ПФ-266 червоно-коричнева 2,8 л.
Водоемульсійна біла 10 л.
Лак паркетний уретановий 10 кг.
Освітлювальні прилади
Світильники 36 Вт
Лампи люмінесцентні 36 Вт
Стартери (під люмінесцентні лампи 36 Вт)
Лампи люмінесцентні 18 Вт
Стартери (під люмінесцентні лампи 18 Вт)
Лампи світлодіодні
Лампи 75 Вт
Ремонтні роботи
Капітальний ремонт санвузлів (з заміною чаш
генуа на унітази – 32 шт.)
Капітальний ремонт малої спортивної зали на І
поверсі.
Ремонт умивальників на І першому поверсі,
вкладання кахелю, заміна змішувачів, с
сантехніки.
Змішувачі
Ремонт даху над актовою залою та холом
Заміна вікон
Заміна вхідних дверей
Косметичний ремонт кабінетів (фарбування стін,
поклейка шпалерів, заміна батарей, фарбування
стелі, заміна освітлення)
Укладання лінолеуму у класних приміщеннях
Асфальтування провалів на території гімназії та
асфальтового покриття по вул.. Межовій буд.2024,
Встановлення «лежачого поліцейського» навпроти
центрального входу до гімназії
Огорожа території - (3×1,5м)
- (2,4×1,5м)
Басейн: заміна насосів, модернізація системи
нагрівання води.
Сантехнічні товари для ремонтних робіт у басейні
Ремонт роздягалень та душових кабінок басейну
(заміна сантехніки)

3 шт.
10 шт.
15 шт.
20 шт.
800 шт.
1600 шт.
800 шт.
300 шт.
200 шт.
40 шт.
200 шт.
8 кім.
1
12 шт.
20 шт.
1595,36 м2
11 шт.
42
18
(1 каб. –
48 м2)

160 секцій
38 секцій

4
роздягальні

5 Харчоблок
Заміна обладнання харчоблоку:
- стелажі для посуду
- мийка з нержавіючої сталі
- морозильна камера
Ремонт витяжної системи в їдальні
6 Меблі
Секції меблеві (шафки для речей)
Меблі для кабінетів (стінки меблеві 5-секційні)
Комплект регулюючих парт та стільців
(15 парт, 30 стільців)
Мягкі меблі (трансформери) для ігрової кімнати
(початкова школа)
Дошка коркова в алюмінієвій рамці (1, 5м на 1м)
Магнітно-маркерна дошка (1м на 1м)
Фліпчарт (1м на 70 см)
Технічні засоби
Комп’ютерний клас (І поверх – 8 комп’ютерів, ІІІ
поверх - 12 комп’ютерів, ІV поверх – 13
комп’ютерів)
Ноутбуки для бібліотеки
Сучасний кабінет фізики
Сучасний кабінет біології
Інтерактивні дошки
Екрани для проектування
Проектори
Багатофункціональний пристрій (БФП)
7 Канцтовари
Бланки дипломів
Бланки грамот
Бланки подяк
Журнали гурткової роботи
Журнали з безпеки життєдіяльності
Журнали ГПД
Папір офісний А-4
Папір офісний А-3
Файли
Папки великі
Папки пластикові (скорозшивачі)
Скотч великий

4 шт.
5 шт.
1 шт.

120 шт.
15 шт.
15
комплектів
1 комплект
15 шт.
15 шт.
15 шт.

3 кабінети
32
комп’ютери
7 шт.

5 шт.
15 шт.
20 шт .
20 шт.
300 шт.
500 шт.
300 шт.
30 шт.
50 шт.
15 шт.
70 пачок
5 пачок
1000 шт.
40 шт.
50 шт.
30 шт.

Скотч середній
Скотч малий
Фарби акварель
Фарби гуаш
Фарби акрилові різнокольорові ( 100 мг.)
Клей ПВА (100 мг.)
Клей пальчиковий
8 Послуги
Обслуговування сайту навчального закладу
Вивіз сміття
Вивіз листя
Охорона навчального закладу
Тривожна кнопка
Обслуговування басейну (чистка, профілактика)
Обслуговування оргтехніки (заміна картриджів,
ремонт картриджів, заміна фарби для друку)
Оплата телефонних розмов
Обслуговування шкільного автомобіля (бензин,
заміна мастил, поточний ремонт, заміна резини,
балансування, технічний супровід, цивільне
страхування)
9 Бібліотека
Передплата періодичних видань
9 Спорттовари
М’ячі баскетбольні
М’ячі волейбольні
М’ячі футбольні
М’ячі гандбольні
Ракетки для малого тенісу
Сітка захисна для вікон спортивної зали
10 Дидактичні матеріали
Таблиці з математики для 5-6 класів
Таблиці з алгебри для 7-9 класів
Таблиці з геометрії для 7-9 класів
Таблиці з фізики для 7-9 класів
Карти України (історичні)
Карти України (географічні)

20 шт
20 шт.
20
комплектів
20
комплектів
30 шт.
15 шт.
20 шт.

щотижня
Двічі на рік
щомісячно
щомісячно
Раз у два
місяці
щомісячно
Раз у
квартал

Двічі на рік
10 шт.
15 шт.
20 шт.
10 шт.
20 шт.
2 шт.
5 комплектів
5 комплектів
5 комплектів
1 комплект
2 комплекти
2 комплекти

Інформація про вікна басейна та нижнього спортивного залу, що
потребують заміни
-

басейн (4,403,50)  4 шт = 61,6 м2;
нижній спортзал (4,72,6)5 шт = 61,1 м2;
нижній спортзал (4,72,6) 2 шт = 24,5 м2;
малий спортзал (аеробіка) (0,81,70)4шт = 5,5 м2.
душові змішувачі – 24 шт;
умивальники – 9 шт;
туалети – 9 шт.

Директор гімназії

Багінська А.Т.

