
 

 

 

Кошторис уточнений 
 

№ Найменування Кіл - 
ть Од. Вид Ціна за 

один. 
Загальна 

сума 
позицій 

1 

01-15.221 стіл лабораторний острівний 
СЛ-14.3 2 шт. 

 

13 939,00 27 878,00 

В основі столу острівного - розбірний каркас, виготовлений із 
сталевих прямокутних труб (перетином 60х30х2 мм), 
забарвлених епокси-поліефірної порошковою фарбою 
світло-сірого кольору з текстурою шагрень. 
Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені 
регульовані опори (0-30 мм). 
Стіл обладнаний лицьовими і бічними екранами, 
виготовленими з листової сталі і фарбованого епокси-
поліефірної порошковою фарбою світло-сірого кольору. 
Особові екрани - знімні, забезпечують доступ до необхідних 
комунікацій і обладнані засувками. 
Допустима розподілене навантаження на робочу поверхню - 
до 500 кгс / м². 
Матеріал робочої поверхні столу: керамограніт з бортиком з 
нержавіючої сталі висотою 8 мм. 
Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х1500х900 (для роботи стоячи). 

2 

04-01.112 Блок електричний на дві 
розетки (220В, 3 кВт, IP54), з пакетом 
електроподготовки 

6 шт. 

 

1 014,00 6 084,00 

В основі блоку - сталева прямокутна труба, в яку вмонтовано 
дві розетки Mennekes з кришкою (синя) 220 клас захисту IP 
54, з закритим корпусом. 
Максимальна сумарна потужність обладнання, що 
підключається 3 кВт. 
В комплекті кабель довжиною 1,5 м з євро вилкою. 
Габарити (ШхГхВ), мм: 60х60х200. 
Встановлюється на поз.1 

3 

01-12.204 шафа-стіл приставний ШСЛ-
02.2 2 шт. 

 

7 776,00 15 552,00 

В основі шафи-столу приставного - розбірний каркас, 
виготовлений із сталевих прямокутних труб (перетином 
60х30х2 мм), забарвлених епокси-поліефірної порошковою 
фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. 
Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені 
регульовані опори (0-30 мм). 
Стіл обладнаний лицьовими екранами, виготовленими з 
листової сталі і фарбованого епокси-поліефірної 
порошковою фарбою світло-сірого кольору. Особовий екран 
- знімний, забезпечує доступ до необхідних комунікацій і 
обладнаний засувками. 
Допустима розподілене навантаження на робочу поверхню - 
до 350 кгс / м². 
Варіант виконання - відкритий. 
Матеріал робочої поверхні столу: керамограніт з бортиком з 
нержавіючої сталі висотою 8 мм. 
Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х750х900 (для роботи стоячи). 
Призначений для роботи за столами висотою 850-920 мм. 
обладнаний: 
- збільшеним пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-
ліфт), висота підйому 570-690 мм; 
- кільцевої підставкою для ніг; 
- шарнірними опорами. 
Матеріал сидіння - суцільнолитий поліуретан чорного 
кольору, який має підвищену хімічну стійкість. 

4 41-14.111 стіл для викладача СтП-1 1 шт. 9 644,00 9 644,00 



 

В основі столу - розбірний каркас, виготовлений із сталевих 
прямокутних труб, пофарбованих епокси-поліефірної 
порошковою фарбою світло-сірого кольору. 
Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені 
регульовані опори (0-30 мм). 
обладнаний: 
- підвісний металевої тумбою (зліва) з дверима зі 
спеціальними посиленими петлями повного відкривання 270 
°, з замком і полицею всередині; 
- металевої надбудовою; 
- ззаду - лицьовим екраном. 
Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску 
(основа - вологостійка фанера, обклеєна хімічно стійким 
пластиком Лабгрейд пр-ва Італія). 
Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х750х750 (900). 

 

5 

41-08.211 стіл демонстраційний 
хімічний СТХ-1 1 шт. 

 

29 189,00 29 189,00 

В основі столу - розбірний каркас, виготовлений із сталевих 
прямокутних труб, пофарбованих епокси-поліефірної 
порошковою фарбою світло-сірого кольору. 
Корпус столу виготовлений з листової сталі пофарбованої 
епокси-поліефірної порошковою фарбою світло-сірого 
кольору з матової текстурою. 
Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені 
регульовані опори (0-30 мм). 
Також передбачена можливість кріплення до підлоги. 
обладнаний: 
- праворуч: відділення з одними дверима з замком під 
комунікації для підключення води і каналізації, а саме 
раковини з поліпропілену пр-ва (Італія) розмірами 
400х400х300 мм і крана холодної води пр-ва FAR (Італія); 
- ліворуч: 
• вгорі - відкрита панель з 3-ма розетками 220В (IP55); 
• по центру - висувний ящик на кулькових направляючих 
повного висунення; 
• внизу - високий шухляда на кулькових направляючих 
повного висунення. 
На все ящики встановлені замки. 
Позаду - лицьової екран. 
Матеріал робочої поверхні столу: керамограніт з бортиком з 
нержавіючої сталі висотою 8 мм. 
Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х750х900 

6 

42-08.212 шафа демонстраційний 
витяжної ШвД-1 1 шт.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29 026,00 29 026,00 

Шафа встановлений на металевий каркас, виготовлений із 
сталевих прямокутних труб, пофарбованих епокси-
поліефірної порошковою фарбою світло-сірого кольору. 
Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені 
регульовані опори (0-30 мм). 
В основі верхній частині шафи - алюмінієвий профіль, 
всередині якого загартоване скло з бронюючої плівкою. 
Спереду - підйомний екран з безпечним склом «триплекс», 
який з'єднаний з противагами, що дозволяє фіксувати його 
на необхідній висоті (максимальна висота підйому 450 мм). 
У верхній частині витяжної шафи встановлюється патрубок 
діаметром 200 мм для підключення до центральної витяжної 
системи. 
обладнаний: 
- настільним краном для холодної води, пр-ва FAR (Італія) з 
мідними трубками (довжиною 800 мм) для підключення до 
мережі водопостачання; 
- зливом з поліпропілену з сифоном c гнучким гофрованим 
шлангом з поліпропілену (довжиною 1600 мм) для 
підключення до каналізації; 
- висувним ящиком на кулькових направляючих повного 
висунення (праворуч), з замком; 
- диференціальним автоматом 16А, 2-мя розетками 220В, в 
закривається на ключ відділенні (зліва). 
Максимальна сумарна потужність обладнання, що 
підключається 2,5 кВт.Материал рабочей поверхности:  
керамогранит. 



 

Габарити (ДхГхВ), мм:  1050х650х2070. 

7 

41-01.112 стіл учнівський 
лабораторний хімічний СТХ-2 8 шт. 

 

5 826,00 46 608,00 

В основі столу - розбірний каркас, виготовлений із сталевих 
прямокутних труб, пофарбованих епокси-поліефірної 
порошковою фарбою світло-сірого кольору. 
Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі передбачені 
регульовані опори (0-30 мм). 
обладнаний: 
- з боків - гачками для підвішування рюкзаків і сумок; 
- ззаду - лицьовим екраном. 
Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску 
(основа - вологостійка фанера, обклеєна хімічно стійким 
пластиком Лабгрейд пр-ва Італія). 
Стіл комплектується блоком розеток (2 шт. По 220). 
Кути стільниці зі всіх сторін закруглені. 
Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х625х760. 
 

8 

02-02.121 шафа для посуду ШЛ-06.2 2 шт. 

 

8 050,00 16100, 00 

В основі шафи для посуду - щитова конструкція з 
ламінованої деревинно-стружкової плити світло-сірого 
кольору. Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 
мм, інші - ПВХ товщиною 0,6 мм. 
Для компенсації нерівностей підлоги передбачені 
регульовані опори (0-30 мм). 
Шафа обладнаний: 
• внизу - 2 дверима з ламінованої деревинно-стружкової 
плити, 1 регульованою полицею всередині; 
• вгорі - 2стекляннимі орними дверима, 2 регульованими 
полицями всередині. 
Верхні і нижні двері обладнані замками. 
Габарити (ДхГхВ), мм: 900х600х1920. 

9 

02-02.122 шафа для посуду ШЛ-06.2 2 шт. 

 

7 674,00 15348,00 

В основі шафи для посуду - щитова конструкція з 
ламінованої деревинно-стружкової плити світло-сірого 
кольору. Всі робочі торці обклеєні кромкою ПВХ товщиною 2 
мм, інші - ПВХ товщиною 0,6 мм. 
Для компенсації нерівностей підлоги передбачені 
регульовані опори (0-30 мм). 
Шафа обладнаний: 
• внизу - 2 дверима з ламінованої деревинно-стружкової 
плити, 1 регульованою полицею всередині; 
• вгорі - 2 дверима з ламінованої деревинно-стружкової 
плити, 2 регульованими полицями всередині. 
Верхні і нижні двері обладнані замками. 
Габарити (ДхГхВ), мм: 900х600х1920. 

Хімія 
 

6 Окуляри захисні https://smart-kit.com.ua/index.php?route= 
product/product&path=231_ 

258&product_id=921 

26 50 грн х 
26грн =  
1300 грн 

 
Біологія 

2 Набори 
мікропрепаратів 

по біології – 
готові 

мікропрепарати 
(комплект 1 та 2) 

Загальна 
біологія 

https://dixi.education/shop/micro-preparations-biology/ 1 3 800 грн  
 

3 Набори 
мікропрепаратів 

по біології – 
готові 

мікропрепарати 
(комплект 1) 

https://dixi.education/shop/micro-preparations-biology/ 1 2 600 грн 
 



 

Біологія 10 – 11 
клас 

 
Фізика (Датчики) 
  

1 Датчик NEULOG 
NUL-214 для 

визначення рівня 
магнітних полів 

https://centur.com.ua/datchyk-neulog-nul-214-dlya-
vyznachennya-rivnya-mahnitnykh-poliv?search=NeuLog 

1 2 010 грн. 

2 Датчик NEULOG 
NUL-227 для 
вимірювання 
прискорення 
рухомих тіл 

 

https://centur.com.ua/ 
datchyk-neulog-nul-227-dlya-vymiryuvannya 
-pryskorennya-rukhomykh-til?search=NeuLog 

2 6 134,40 
грн. 

3 Датчик NEULOG 
NUL-213 для 
визначення 

відстані 
ультразвуком 

https://centur.com.ua/datchyk-neulog-nul-213-dlya-
vyznachennya-vidstani-ultrazvukom?search=NeuLog 

1 2 767 грн. 

4 Датчик NEULOG 
NUL-210 для 

визначення тиску 

https://centur.com.ua/datchyk-neulog-nul-210-dlya-
vyznachennya-tysku?search=NeuLog 

1 2 767 грн. 

5 Датчик NEULOG 
NUL-219 для 
визначення 
коефіцієнту 

пропускання та 
поглинання 
компонентів 

світла 

https://centur.com.ua/datchyk-neulog-nul-219-dlya-
vyznachennya-koefitsintu-propuskannya-ta-pohlynannya-
komponentiv-svitla?search=NeuLog 

2 7 494 грн. 

 
Технічне обладнання (3 D принтери, 3 D ручка, комп’ютери, принтери, ламінатор) 

 
1 VR окуляри https://rozetka.com.ua/ua/3 

d_glasses/c131143/sort=cheap;23343=185447/ 
30 500 грн х 

30 =  
15 000 грн 

2  3D ручка з 
екопластиком 

https://rozetka.com.ua/ua/95741722/p95741722/ 15 575 х 15 = 
8625 грн 

3 Набір пластика 
для ручки 

https://rozetka. 2 012 грн. com.ua/ua/38253872/p38253872/ 5 194,99 грн 
х 5 = 

974,94 грн 
4 Інтерактивний 

комплекс – 
Професійний 

(проектор, 
смарт дошка, 

кріплення, 
колонки, 
ноутбук) 

https://edustore.com.ua/p625002427-interaktivnij-kompleks-
profesijnij.html 

1 шт 69 650 грн 

5 3D принтер https://bestprint.ua/p629590252-printer-xyzprinting-vinci.html 1 шт 14 782 
грн. 

 
Загальний кошторис: 333 333, 34 грн + 20% = 400 000 грн 
 
 
Автор проєкту ID559        І. В. Хован 


