
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області 

  

вул. Грушевського, 3, м. Тернопіль, 46001, тел. 52-13-17, 52-68-50, 52-38-92, 

e-mail: centrschool3@ukr.net Код ЄДРПОУ 14040173 
 

24.10.2018 р. 

№ 96 

                                                                                                                                                        Начальнику управління  освіти і науки 

                                                                                                                                        Тернопільської  міської ради 

                                                                                                                 О.П. Похиляк 

 

№

 

з/

п 

Назва 

заклад

у 

Закупівля дидактичних матеріалів Закупівля сучасних меблів Закупівля комп'ютерного обладнання 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук по 

накладній 

(розшифрувати) 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати) 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Використ

ано 

кошти 

місцевого 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по 

накладній(розшиф

рувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по накладній 

(розшифрувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати що 

куплено 

1 

ТСШ          

І-ІІІ ст. 

№3 

 

23786 

 
34554,68 

1.Дошка 

коркова- 1шт. 

2.пласт. 

лоток -36шт. 

3.дошка 

коркова-4 шт. 

4.фліпчарт -

4шт . 

5.наочно 

дидат. 

метеріал. 

укр.м на 

магнітах -

2шт. 

6.наочно 

дидат. 

метеріал. 

анг.м на 

магнітах -

2шт. 

1.Дошка 

коркова- 1шт. 

2.пласт. 

лоток -36шт. 

3.дошка 

коркова-4 шт. 

4.фліпчарт -

4шт . 

5.наочно 

дидат. 

метеріал. 

укр.м на 

магнітах -

2шт. 

6.наочно 

дидат. 

метеріал. 

анг.м на 

магнітах -

2шт. 

 

106214 

 

30031,36 

1.Стіл 

учнівський 

,стілець 

учнівський 

32шт. 

2.Стіл 1-

місц.антисколіо

зний та стілець 

32  шт. 

3.Стіл 1-

місц.антисколіо

зний  та стілець 

30 шт. 

4.Стелаж -1шт 

1. Стіл 

учнівський 

,стілець 

учнівський 32 

шт. 

2. Стіл 1-міс. 

антисколіозний 

та стілець 32  

шт. 

3. Стіл 1-

місц.антисколі

озний  та 

стілець 30 шт. 

3.Стелаж -1шт 

 

 

13052 

Ламінатор -1шт. 

Багатофункціона

льний пристрій -

2шт 

Ламінатор -1шт, 

Багатофункціона

льний пристрій -

2шт 

mailto:centrschool3@ukr.net


№

 

з/

п 

Назва 

заклад

у 

Закупівля дидактичних матеріалів Закупівля сучасних меблів Закупівля комп'ютерного обладнання 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук по 

накладній 

(розшифрувати) 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати) 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Використ

ано 

кошти 

місцевого 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по 

накладній(розшиф

рувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по накладній 

(розшифрувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати що 

куплено 

7.набір 

наочно –

дидактичних  

карток- 2шт. 

8. набір 

цифер і 

знаків -2шт. 

9.математичн

і ваги –            

7шт. 

10.рулетка-

4шт. 

11.наб.модел

ей 

геометричних 

тіл фігур -     

4 шт. 

12.терези 

деревяні з 

наб.важків.-       

1 шт. 

13.модель 

механічного 

годиника -            

7 шт. 

14.набір 

мірного 

посуду-1шт. 

15.набір 

годиників 

пісочних-

4шт. 

16.набір 

частини 

цілого – 1шт. 

17.набір 

грошових 

7.набір 

наочно –

дидактичних  

карток- 2шт. 

8. набір 

цифер і 

знаків -2шт. 

9.математичн

і ваги –            

7шт. 

10.рулетка-

4шт. 

11.наб.модел

ей 

геометричних 

тіл фігур -     

4 шт. 

12.терези 

деревяні з 

наб.важків.-       

1 шт. 

13.модель 

механічного 

годиника -            

7 шт. 

14.набір 

мірного 

посуду-1шт. 

15.набір 

годиників 

пісочних-

4шт. 

16.набір 

частини 

цілого – 1шт. 

17.набір 

грошових 

5.Комод-3шт 

6.Тумба 

приставна 1-шт 

7.Полки-1шт 

8.Тумба 

підвісна велика 

-2шт 

9.Тумба 

підвісна мала -

1шт. 

10.Тумба з  

подушкою-1шт. 

 

4.Комод-3шт 

5.Тумба 

приставна 1-шт 

6.Полки-1шт 

7.Тумба 

підвісна велика 

-2шт 

8.Тумба 

підвісна мала -

1шт. 

9.Тумба з  

подушкою-

1шт. 

 



№

 

з/

п 

Назва 

заклад

у 

Закупівля дидактичних матеріалів Закупівля сучасних меблів Закупівля комп'ютерного обладнання 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук по 

накладній 

(розшифрувати) 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати) 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Використ

ано 

кошти 

місцевого 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по 

накладній(розшиф

рувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по накладній 

(розшифрувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати що 

куплено 

знаків -7шт. 

18.колекція  

грунти-1шт. 

19.колекція 

гірські 

породи-1шт. 

20.колекція 

корисні 

копалини 

1шт. 

21.колекція 

насіння та 

плоди -1шт. 

22.компас.-

7шт. 

23.мікроскоп 

уч.біолог.-

1шт. 

24.набір 

дорожніх 

знаків.-1шт. 

25.набір 

муз.інструме

нтів.-1шт. 

26.Фотодрук 

двері-3шт. 

27.глобус 

2шт. 

28. циркуль 

для дошки 4-

шт. 

29.Адмін.поді

л. Укр.-1шт. 

30.Зоряне 

небо-1шт. 

31.Фіз.карта 

півкуля.-1шт. 

знаків -7шт. 

18.колекція  

грунти-1шт. 

19.колекція 

гірські 

породи-1шт. 

20.колекція 

корисні 

копалини 

1шт. 

21.колекція 

насіння та 

плоди -1шт. 

22.компас.-

7шт. 

23.мікроскоп 

уч.біолог.-

1шт. 

24.набір 

дорожніх 

знаків.-1шт. 

25.набір 

муз.інструме

нтів.-1шт. 

26.Фотодрук 

двері-3шт. 

27.глобус 

2шт. 

28. циркуль 

для дошки 4-

шт. 

29.Адмін.поді

л. Укр.-1шт. 

30.Зоряне 

небо-1шт. 

31.Фіз.карта 

півкуля.-1шт. 



№

 

з/

п 

Назва 

заклад

у 

Закупівля дидактичних матеріалів Закупівля сучасних меблів Закупівля комп'ютерного обладнання 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук по 

накладній 

(розшифрувати) 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати) 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Використ

ано 

кошти 

місцевого 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по 

накладній(розшиф

рувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по накладній 

(розшифрувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати що 

куплено 

32. Фіз. карта 

Укр.1-шт. 

33.Лупа – 

15шт. 

34.Лінійка 

для дошки 

4шт. 

35.Трикутник 

з прямим 

кутом -4шт. 

36.Трикутник 

рівнобедреен

ий-4шт. 

37.Головолом

ка Танграм-

24шт. 

38.Логічні 

блоки-6шт. 

39.Математи

чний 

планшет-24 

шт. 

 

 

32. Фіз. карта 

Укр.1-шт. 

33.Лупа – 

15шт. 

34.Лінійка 

для дошки 

4шт. 

35.Трикутник 

з прямим 

кутом -4шт. 

36.Трикутник 

рівнобедреен

ий-4шт. 

37.Головолом

ка Танграм-

24шт. 

38.Логічні 

блоки-6шт. 

39.Математи

чний 

планшет-24 

шт. 

 

 

2 

 7512  40.Комплект 

таблиць. 

Земля-

модель. 

Глобуси: 

Фізичний- 

1шт. 

41. Комплект 

таблиць. 

Система 

органів тіла 

людини -1шт.  

42. Модель  

40.Комплект 

таблиць. 

Земля-

модель. 

Глобуси: 

Фізичний- 

1шт. 

41. Комплект 

таблиць. 

Система 

органів тіла 

людини -1шт.  

42. 

    

 

   



№

 

з/

п 

Назва 

заклад

у 

Закупівля дидактичних матеріалів Закупівля сучасних меблів Закупівля комп'ютерного обладнання 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук по 

накладній 

(розшифрувати) 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати) 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Використ

ано 

кошти 

місцевого 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по 

накладній(розшиф

рувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати 

Викорис

тано 

кошти 

субвенції 

Викорис

тано 

кошти 

місцевог

о 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

по накладній 

(розшифрувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати що 

куплено 

Глобуси 

Телурій 

Комплекти 

таблиць.-1шт.  

43. 

Комплекти 

для кол. І 

груп. Змагань 

– 1шт.  

44. Набір 

магнітів 

Демонстрацій

ні карти Укр. 

-2шт. 

Комплекти 

для кол. І 

груп. Змагань 

– 1шт.  

43. Набір 

магнітів 

Демонстрацій

ні карти Укр. 

-2шт. 

3 

 6960  

45.Крісло-

груша  -6шт. 

45.Крісло-

груша  -6шт. 

    

 

   

4 

 1230  
46. Палочки 

Кюизенера – 

3 шт.  

46. Палочки 

Кюизенера – 

3 шт.  

    

 

   

5 

 1640  
46. Палочки 

Кюизенера – 

4 шт.  

46. Палочки 

Кюизенера – 

4 шт.  

    

 

   

Примітка : 

1.Стіл 1-місц.антисколіозний  та стілець 30 шт.-термін  поставки січень 2019р. 
2 . Модель  Глобуси Телурій Комплекти таблиць.-1шт. - термін поставки кінець жовтня 2018 р.  

 



 

№ п/п Номери договорів Найменування товару 

1.  Звіт про укладений договір  №150 від 03.07.2018 

р. від СПД ФОП Діхтярук В.А. 

32 шт. учнівських столів та стільців 

2.  Звіт про укладений договір  №2106  від 03.07.2018 

р. від ТОВ "Терлайн-Україна" 

Дошка для крейди 1 шт.,  

стіл +стілець -32 шт. 

3.  Звіт про укладений договір  №958  від 06.07.2018 

р. від ФОП Вовк Н.І. 

Телевізор LED Hisense43N2170PW 

4.  Звіт про укладений договір  №1707 від 

18.07.2018р. від ТОВ "Терлайн-Україна" 

Навчальні засоби - 44 шт. (пластиковий лоток  36 шт; дошка коркова 4 шт., 

фліпчарт 4 шт.) 

5.  Звіт про укладений договір  №260 від  27.07.2018 

р . від  ТОВ "Терлайн-Україна" 

30 шт. учнівських столів і стільців 

6.  Звіт про укладений договір  №57 від  26.07.2018 

від ФОП Вентов А.А. 

Дидактичний  матеріал 58 шт. 

7.  Звіт про укладений договір  №1984  від 01.08.2018  

від ФОП Домарецька Г.А. 

Дидактичний   матеріал (91 шт.) 

8.  Звіт про укладений договір  №2607  від 01.08.2018 

від ТОВ  "Терлайн-Україна" 

Ламінатор (1 шт.) та багатофункціональний пристрій  

(2 шт.) 

9.  Звіт про укладений договір  №113 від 08.08.2018р.  

від ПП "Фабрика меблів Нова-прес" 

Стелаж (1 шт.),комод (3 шт.),тумба приставна (1 шт.),полки (1 шт.),тумба підвісна 

велика (2 шт.), тумба підвісна мала (1 шт.),тумба з подушкою  

(1 шт.),фотодрук двері (3 шт.) 

10.  Договір   №3655 від 26.09.2018р. від СПД ФО 

Домарецька Г.А. 

Палички Кюізенера -3 шт. 

11.  Договір  №1 від 24.09.2018 р.  

від  ФОП Возний Н.Р. 

Крісло-груша -6 шт. 

12.  Договір  №25 від  24.09.2018 р.    

від ФОП Череда С.О. 

Комплекти таблиць, набір магнітів та модель Глобуси в кількості 6 шт. 

13.  Договір   №3659 від 10.10.2018 р. від СПД ФО 

Домарецька Г.А. 

Палички Кюізенера -3 шт. 

 

Директор  школи                                                                 Н.Д.Будій 

Головний бухгалтер                                                             М.І.Бендерська 


