
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 
 

14.08.2018 р. 

№ 70 

Інформація про використання коштів для закупівлі обладнання і матеріалів для 1-х класів НУШ 

№ 

з/

п 

Назва 

заклад

у 

Закупівля дидактичних матеріалів Закупівля сучасних меблів Закупівля комп'ютерного обладнання 

Використ

ано кошти 

субвенції 

Використ

ано кошти 

місцевого 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук по 

накладній 

(розшифрувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного 

обладнання в 

закладі 

(розшифрувати) 

Використ

ано кошти 

субвенції 

Використ

ано кошти 

місцевого 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук по 

накладній(розшифруват

и) 

Кількість 

наборів/ 

комплектів, 

штук 

наявного 

обладнання 

в закладі 

(розшифрув

ати 

Використ

ано кошти 

субвенції 

Використ

ано кошти 

місцевого 

бюджету 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук по 

накладній (розшифрувати) 

Кількість наборів/ 

комплектів, штук 

наявного обладнання в 

закладі (розшифрувати 

що куплено 

1 

 

ТСШ          

№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. 

7.набір наочно 

1.Дошка 

коркова -1шт. 

2.пласт. лоток 

-36шт. 

3.дошка 

коркова         -

4 шт. 

4.фліпчарт -

4шт. 

5.наочно 

дидат.метеріа

л. укр.м на 

магнітах.- 

2шт. 

6. .наочно 

дидат.метеріа

л. анг.м на 

магнітах. -

 

106214 

 

30031,36 
1. Стіл 

учнівський, 

стілець 

учнівський 

32шт. 

2.Стіл 1-

місц.антисколіоз

ний та стілець 32  

шт. 

 

3.Стіл 1-

місц.антисколіоз

ний  та стілець 

1. Стіл 

учнівськ

ий,стіле

ць 

учнівськ

ий 32 шт 

2.- 

3.- 

 

 

 

 

 

13052 

Ламінатор -1шт. 

Багатофункціонал

ьний пристрій -

2шт 

Ламінатор -1шт, 

Багатофункціонал

ьний пристрій -

2шт 

mailto:centrschool3@ukr.net


–дидактичних  

карток- 2шт. 

8. набір цифер 

і знаків -2шт. 

9.математичні 

ваги –            

7шт. 

10.рулетка-

4шт. 

11.наб.моделе

й 

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 

знаків -7шт. 

18.колекція  

грунти-1шт. 

19.колекція 

гірські 

породи-1шт. 

20.колекція 

2шт. 

7.набір 

наочно –

дидактичних  

карток-2шт. 

8. набір цифер 

і знаків -2шт. 

9.математичні 

ваги – 7шт. 

10.наб.моделе

й 

геометричних 

тіл фігур -4 

шт. 

11.модель 

механічного 

годиника -7 

шт. 

12.набір 

мірного 

посуду-1шт 

13.компас.-

7шт. 

14.мікроскоп 

уч.біолог.-

1шт. 

15.набір 

дорожніх 

знаків.-1шт. 

16.набір 

муз.інструмен

тів -1шт. 

17.глобус 

2шт. 

18. циркуль 

для дошки 4-

шт. 

19.Адмін.поді

л. Укр.-1шт 

20.Зоряне 

30 шт. 

4.Стелаж -1шт 

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. 

 

 



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.інструмен

тів.-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. 

32. Фіз. карта 

Укр.1-шт. 

33.Лупа – 

15шт. 

34.Лінійка для 

дошки 4шт. 

35.Трикутник 

з прямим 

кутом -4шт. 

36.Трикутник 

рівнобедреени

й-4шт. 

небо-1шт. 

21.Фіз.карта 

півкуля.-1шт. 

22. Фіз. карта 

Укр.1-шт. 

23.Лупа – 

15шт. 

24.Лінійка 

для дошки 

4шт. 

25.Трикутник 

з прямим 

кутом -4шт. 

26.Трикутник 

рівнобедрени

й-4шт. 

27.Головолом

ка Танграм-

24шт. 

28.Логічні 

блоки-6шт. 

29.Математич

ний планшет-

24 шт. 



37.Головолом

ка Танграм-

24шт. 

38.Логічні 

блоки-6шт. 

39.Математич

ний планшет-

24 шт. 

 

 

Примітка :1.Стіл 1-місц.антисколіозний та стілець 32 шт. термін поставки вересень 2018 року; 

2.Рулетка 4шт,терези дерев’яні 1шт,набір годинників пісочних-4шт ,набір частини цілого – 1шт  ,набір грошових знаків -7шт. ,колекція  грунти-1шт ,колекція 

гірські породи-1шт. ,колекція корисні копалини 1шт  ,колекція насіння та плоди -1шт - термін поставки кінець серпня 2018року. 

3.Стіл 1-місц.антисколіозний  та стілець 30 шт.-термін  поставки січень 2019р. 

4. .Стелаж -1шт ,.комод-3шт ,тумба приставна 1-шт ,полки-1шт ,тумба підвісна велика -2шт ,тумба підвісна мала -1шт,тумба з  подушкою-1шт,фотодрук двері -

3шт – термін поставки кінець серпня  2018 року. 

 

Директор                                              Н.Д.Будій (підпис) 

Головний бухгалтер                                М.І.Бендерська (підпис) 


