
  станом на 31.12.2018 року  
    

заклад освіти отримане обладнання сума, грн 
КЗ"Володарська "ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1" 

Комп"ютерне обладнання для закладів загальної середньої освіти - Робоче 

місце вчителя (медіатека): ПК вчителя, короткофокусний широкоформатний 
інтерактивний проектор ЕВ 536 Wі (V11Н670040) з комплектом кріплення, 
маркерною дошкою, акустичною системою, БФП L4150(принтер-сканер-копір), 
документ-камера Epson ELPDC 07   

96450 

  ноутбук Aser Extensa EX2519-N15W4 (медіатека)- 2шт 27475 

  шкільні меблі (медіатека): стіл учнівський одномісний зі змінною висотою 
(20шт), стілець регулюємий (20шт) 

22200 

  шкільні меблі (медіатека): дошка (класна) метало-керамічна з 5-ма поверхнями, 
стіл вчителя однотумбовий, стіл вчителя, стілець вчителя 

10050 

КЗ"Володарська "ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 2 
ім.В.П.Мельника" 

меблі для вчителя та учнів середньої та старшої ланки (з розрахунку на 30 
дітей) - 3 комплекти: стіл учнівський двомісний зі змінною висотою (45шт), 
стілець регулюємий (90шт), дошка (класна) метало-керамічна з 5-ма поверхнями 
(3шт), стіл вчителя однотумбовий (3шт), стіл вчителя(3шт), стілець вчителя(3шт) 

115920 

КЗ"Володарська "ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 2 
ім.В.П.Мельника" 

Комплект комп'ютерного обладнання для кабінетів технології для закладів 
загальної середньої освіти у складі: комп'ютер - 1 шт; 3D-принтер- 1 шт  

49737,5 

КЗ"Гор.Пустоварівська 
ЗОШ І-ІІІ ст." 

  

  
КЗ"Завадівський 
НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ"Лобачівський 
НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с" 

  

  



КЗ"Пархомівський 
НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с" 

Комплект меблів для НВК з розрахунку 30 дітей- 1 комплект; шафа для 
роздягання трисекційна-10 шт; стіл дитячий шестимісний - 5 шт; стілець дитячий - 
30 шт; лава для роздягання - 10 шт; стінка ігрова - 1 шт; ліжко дитяче одномісне - 
30 шт. 104985,6 

Матвіїська філія     
Тарганська філія     
КЗ"Рудосільський 
НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ"Березнянський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ"Гайворонський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ"Косівський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ"Логвинський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ"Мармуліївський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ"Рогізнянський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ"Рубченківський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ"Тадіївський 
НВК"ЗОШ І-ІІ ст.-д/с" 

  

  
КЗ "Володарський ДНЗ 
(ясла-садок)"Пізнайко" 

  

  
КЗ "ВРЦТДЮ"     
КЗ "ВРДЮСШ"     
КЗ "Володарський 
РІРЦ" 

стабілізатор живлення для інтерактивних систем проекції SVEN AVR SLIM-1000 
на суму 6010,00 грн; 

6010 



  машини для обробки даних - 1 комплект; ПК вчителя Impression P+ (арт.U3) - 3 
шт; ПК учня Aser Externsa EX 2519-N15W4 ( арт NXEFAEU.077) (ноутбук) - 4 шт 
на суму 101910,00 грн; 101910 

  Інтерактивна проекція на підлогу - 1 шт; проектор, системна плата, камера, Wi-Fi 
адаптер, пульт дистанційний, набір занять, комплект кріплення, рекомендації на 
суму 133000,00 грн 

133000 
  Сенсорні кімнати Інклюзивно-ресурсних центрів - 1 комплект; Сухий каркасний 

басейн з підсвіткою 1500 на 1500 на 700 мм, 1/4 - 1 шт; Кулька для сухого 
басейну (прозора) - 800 шт; безпечна дзеркальна панель на стіну з кріпленнями - 
2 шт; Сенсорна гойдалка гніздо-крапля зі стаціонарним кріпленням - 1 шт; пучок 
фіброоптичного волокна світло в руках 50 волокон - 1 комплект; м'який модуль 
тумба для долоні з бульбашками - 1 комплект на суму 76538,38 грн; 

76538,38 
   Осередок вчителя (стіл кутовий - 1 шт, тумба мобільна з шухлядами - 2 шт, 

стілець вчителя - 1 шт) - 5 комплектів; шафи для зберігання дидактичного 
матеріалу (шафи напівзакриті - 2 шт, шафа відкрита з шухлядами - 1 шт, 
(шухляди-пластиковий контейнер - 6 шт) стелаж кутовий - 2 шт)  - 4 комплекти; 
комплект мобільних модульних столів 10 шт + 10 стільців  - 1 комплект; стелаж 
двобічний (з корковою дошкою) - 1 шт; лавка для переодягання - 4 шт, фліпчарт 
на тринозі - 1 шт; магнітно-маркерна дошка - 1 шт; комплект столів-парт 
(трансформер) - 6 шт+6 стільців - 1 комплект на суму 101664,00 грн;  

101664 
  Машини спеціального призначення - 1 шт; ламінатор LEITZ з комплектом 

витратних матеріалів (формат А 4) - 2 шт; багатофукціональний пристрій Epson 
L4150 з комплектом витратних матеріалів - 4 шт; планшет Impression 110ES 2 в 1 
(ноутбук-планшет) - 5 шт на суму 100461,00 грн; 

100461 
   Дидактичний матеріал для обладнання ресурсних кімнат Інклюзивно-ресурсних 

центрів - 1 комплект на суму 100381, 54 грн 
100381,54 

   М'які меблі для Інклюзивно-ресурсних центрів - 1 комплект на суму 100254,36 
грн; 100254,36 



  Комп'ютерне обладнання - робоче місце вчителя: ПК вчителя, ультрафокусний 
широкоформатний інтерактивний проектор з комплектом кріплення, маркерною 
дошкою, акустичною системою, спеціалізоване програмне забезпечення для 
початкової школи з корекційно-розвивальним набором логопедія та 
інтерактивними завданнями для початкової школи - 1 комплект на суму 
100521,00 грн; 100521 

  обладнання для ресурсних кімнат лікувальної фізкультури Інклюзивно-ресурсних 
центрів - 1 комплект; кріплення на стелю з регулюванням висоти - 2 шт; комплет 
складних стільчиків-драбин - 2 шт; бруси реабілітаційні - 1 шт; гірка-гойдалка 
Веселка - 1 шт; дерев'яний набір для сенсорної інтеграції - 1 шт; реабілітаційний 
тренажер для ніг - педалі - 1 шт; система обладнання для занять в залі ЛФК 
Базова - 1 шт; сенсорна гойдалка для вестибулярного розвитку Колодка - 1 шт; 
сенсорна гойдалка навісна система - 1 шт; комплект для мозочкової стимуляції 
(розширений) - 1 шт; комплект шведських стінок. 4 штуки - 1 комплект на суму 
101064,87 грн;  

101064,87 
  всього КЗ "Володарський РІРЦ"             921808,15 

 


