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Список речей зі шкільного набору для дітей 1-4 класів:

1. Зошит в клітинку (12 сторінок) – 10 штук
Зошит з кольоровою картонною обкладинкою щільністю 180-200 г/м², формат В5
(175х205 мм), папір білизною 82-88 %, щільністю не менше 55 г/ м², червоні поля 20-30
мм, тип кріплення – скоба, 12 сторінок у клітинку. Згідно з ДСТУ 4736:2007.
2. Зошит в косу лінійку (12 сторінок) – 10 штук
Зошит з кольоровою картонною обкладинкою щільністю 180-200 г/м², формат В5
(175х205 мм), білий папір білизною 82-88 %, щільністю не менше 55 г/ м², червоні поля 2030 мм, тип кріплення – скоба, 12 сторінок у косу лінійку. Згідно з ДСТУ 4736:2007.
3. Кулькові ручки з чорнилами таких кольорів : 2 сині, 1 червона, 1 чорна, 1 зелена – 5 штук
Ручка кулькова в корпусі з високоміцного нетоксичного пластику, зі змінним стержнем,
трикутна (має три грані), ширина лінії - 0,5-1,0 мм.
4. Фломастери (12 кольорів) – 2 упаковки
Набір фломастерів для паперу, вентильований ковпачок, чорнила на водяній основі,
товщина стрижня – від 1,5 мм. Мінімальна кількість – 12 фломастерів у наборі.
5. Склянка-непроливайка для малювання – 1 штука
Склянка-непроливайка пластикова, накривається кришкою з отвором для пензлика
об`ємом – мінімум 0,50 л, принаймні на 1 пензлик.
6. Альбом для малювання, 20 сторінок - 1 штука
Альбом для малювання, формат А4, щільність паперу – 100-120 г/м2, кріплення –
скоба, обкладинка з картону – 200-230 г/м2.
7. Кольоровий папір A4, 14 сторінок, 7 кольорів - 2 упаковки
Набір кольорового паперу А4, не менше 14 сторінок, не менше 7 кольорів, папір
щільністю не нижче 45-г/м2.
8. Кольоровий картон, A4, 10 сторінок - 2 упаковки
Набір кольорового картону, А4, не менше 10 сторінок, не менше 10 кольорів, щільність
картону не менше 220г/м2, кольорова обкладинка.
9. Ножиці із заокругленими кінцями і з гумовими ручками - 1 штука
Ножиці канцелярські, довжина від 15 до 17 см, із заокругленими кінціми, матеріал –
нержавіюча сталь, ручки з гумовими або пласмасовими вставками для зручного
використання дітьми.
10. Клей-олівець – 2 штуки
Клей-олівець, об’ємом не менше 15 гр., основа PVР (полівінілпіролідон), склеює легкі
матеріали (папір,картон, тканину).
11. Клей ПВА з пензликом – 1 баночка
Клей ПВА, об’єм не менше 200 г, з дозатором, основа полівінілацетат (PVA), налитий у у
малу баночку, з пензликом.
Повинен бути запакований у пластиковий пакет (щоб не пролитися і не зіпсути інші
речі у рюкзаку)

12. Дерев’яний простий олівець з гумкою, який можна точити - 10 штук
Простий олівець з гумкою, матеріал – дерево, твердість –НВ, трикутний (має три
грані).
13. Кольорові олівці, дерев’яні, не менше 12 кольорів у наборі- 2 набори
Кольорові олівці дерев`яні, діаметр грифелю – 2,9 мм, 12 кольорів, олівці заточені.
14. Точилка для олівців у контейнері - 2 штуки
Точилка для олівців з пластиковим або металічним контейнером, принаймні 1 отвір
для олівців.
15. Лінійка, пластикова, прозора - 2 штуки
Лінійка пластикова, прозора, довжина – від 15 до 25 см, має двосторонню шкалу.
16. Пластилін - 12 кольорів, в картонній коробці - 1 упаковка
Пластилин для дитячої творчості, принаймні 12 кольорів, вага від 240 гр., в картонній
упаковці.
17. Набір для пластиліну – 1 штука
Набір включає в себе пластикову дошку розміром від 150х150 до 220х220мм і 2 ножички
для пластиліну (стеки).
18. Акварель медова, 18 кольорів - 1 упаковка
Акварель медова, не менше 18 кольорів, у пластиковій упаковці з прозорою кришкою.
19. Гуашеві фарби, 9 кольорів - 1 набір
Набір гуашевих фарб у картонній упаковці, фарби в пластикових герметичних
баночках з кришками, об`єм – не менше 10 см3 кожна, не менше 9 кольорів.
20. Набір пензликів для малювання , 6 штук - 1 набір
Набір пензлів з натурального ворсу поні, пензлі № 2, 4, 6, 8, 10, 12 – не менше 6 штук.
21. Ластик для олівців - 2 штуки
Білий м`який еластичний ластик, розмір не менше 5х9 мм.
22. М’який пенал для олівців/ручок , який підходить для хлопчиків і дівчаток по кольору і
малюнку – 1 штука
М`який пенал-тубус без наповнення, матеріал – поліестер або інший мягкий матеріал,
розмір – не менше 20х8см.
23. Рюкзак
Загальний опис: шкільний/учнівський рюкзак ЮНІСЕФ, 400 x 270 x 100 мм
Специфікації: рюкзак шкільний, одне основне відділення, одна передня кишеня з
логотипом ЮНІСЕФ (білий) та відділення для ідентифікаційної таблички (картки).
Основне відділення 1: розміри: висота 400 x глибина 100 x ширина 270 мм. Відділення
закривається блискавкою з трьох сторін одним бігунцем-пуллером. Нижня частина
підшита сіткою та підсилена пластиною ПВХ товщиною 1 мм.
Внутрішні відділення: дві кишені з трикотажної сітки на резинці у задній частині
основного відділення.
Додаткове відділення 2: Невелика кишеня: висота 230 x глибина 40 x ширина 280 мм з
щільними боковими вставками, закривається блискавкою у верхній частині одним
бігунцем-пуллером.
Матеріал:

•
•
•
•
•

1. Тканина: 100% поліестер, 600x300 D, тканина має бути щільна та міцна, стійка до
проколювання, потрійне покриття ПВХ/гумова суміш. Виріб має залишатися
водонепроникним у наступних ситуаціях: тривалий вплив вологи/води, злива, сильний
напір води, а також занурення.
2. Синя стрічка для швів
3. Анатомічні лямки
4. Бічна фіксація та регулятори довжини
5. Регульовані лямки та транспортувальна ручка
6. Сітка: чорний 100% поліестер
7. Блискавки: цинковий сплав
8. Основа: підсилююча пластина з ПВХ товщиною 1 мм, прикріплена до основи рюкзака
9. Ідентифікаційна картка-бейдж: папір без покриття, не містить деревини
(вказується ім’я, клас та школа).
Робоча вага: до 5 кг.
Колір: 100% синій, Пантон 17-4540, «Гавайський океан» для фарбованих тканин
Логотип ЮНІСЕФ та партнерів:
Логотипи будуть надані постачальнику Відділом комунікацій ЮНІСЕФ.
Логотип ЮНІСЕФ наноситься на передню кишеню рюкзака.
Логотип партнерської організації наноситься на передній частині рюкзака над
кишенею, 3+0.
Рюкзаки мають бути міцно зшиті і витримувати вагу до 20 кг.
Застібки-блискавки мають бути максимально витривалі і придатні для різних
погодних умов (дощ, сніг тощо)

20 SL 009988 Список речей зі шкільного набору для дітей 5-11 класів:
1. Зошит в клітинку, 18 сторінок – 5 штук
Зошит з кольоровою картонною обкладинкою щільністю 180-200 г/м², формат В5
(175х205 мм), білий папір білизною 82-88 %, щільністю не менше 55 г/ м², червоні поля
20-30 мм, тип кріплення – скоба, 18 сторінок у клітинку. Згідно з ДСТУ 4736:2007.
2. Зошит в лінійку, 18 сторінок – 5 штук
Зошит з кольоровою картонною обкладинкою щільністю 180-200 г/м², формат В5
(175х205 мм), білий папір білизною 82-88 %, щільністю не менше 55 г/ м², червоні поля
20-30 мм, тип кріплення – скоба, 18 сторінок у лінійку. Згідно з ДСТУ 4736:2007.
3. Зошит в клітинку, 24 сторінки – 20 штук
Зошит з кольоровою картонною обкладинкою щільністю 180-200 г/м², формат В5
(175х205 мм), білий папір білизною 82-88 %, щільністю не менше 55 г/ м², червоні поля
20-30 мм, тип кріплення – скоба, 24 сторінки у клітинку. Згідно з ДСТУ 4736:2007.
4. Зошит в лінійку, 24 сторінки – 20 штук

Зошит з кольоровою картонною обкладинкою щільністю 180-200 г/м², формат В5
(175х205 мм), білий папір білизною 82-88 %, щільністю не менше 55 г/ м², червоні поля
20-30 мм, тип кріплення – скоба, 24 сторінки у лінійку. Згідно з ДСТУ 4736:2007.
5. Зошит в клітинку, 48 сторінок – 5 штук
Зошит з кольоровою картонною обкладинкою щільністю 180-200 г/м², формат В5
(175х205 мм), білий папір білизною 82-88 %, щільністю не менше 55 г/ м², червоні поля
20-30 мм, тип кріплення – скоба, 48 сторінок у клітинку. Згідно з ДСТУ 4736:2007.
6. Шкільний щоденник – 1 штука
Шкільний щоденник розміром A5 (15×21 см), обкладинка з твердого картону
щільністю від 240 г/м² з поролоном, глянцева ламінація, кріплення блоку – шиття на
нитку, 48 сторінок, внутрішній блок - офсет білий щільністю від 65 г/м2.
7. Обкладинки для зошитів (10 штук) – 1 упаковка
Обкладинки для зошитів прозорі, матеріал – поліетилен, розмір А5+, щільність – від
100 мкм
8. Обкладинки для підручників (10 штук) - 1 упаковка
Обкладинки для підручників прозорі матові, розмір PVC (23,5х47см), щільність від 100
мкм, з однобічною фіксацією
9. Кулькові ручки сині – 5 штук
Ручка кулькова в корпусі з високоміцного нетоксичного пластику, зі змінним
стержнем 135-143 мм, з чорнилом синього кольору, ширина лінії - 0,5-1,0 мм.
10. Кулькові ручки з різнокольоровими чорнилами, 6 кольорів – 1 упаковка
Набір кулькових ручок, 6 кольорів, ручки в корпусі з прозорого високоміцного
нетоксичного пластику, зі змінним стержнем 135-143 мм, ширина лінії – 0,5-1,0 мм.,
чорнила таких кольорів обов’язково: чорний, синій, червоний, зелений, фіолетовий, та
один на вибір: помаранчевий/жовтий/рожевий, упаковка - блістер
11. Олівці – 5 штук
Простий олівець з гумкою, матеріал – дерево, чорнографітний стержень 2 мм, форма
трикутна або шестигранна, твердість – НВ
12. Ластик для олівців – 2 штуки
Білий м`який еластичний ластик розмір не менше 5х9 мм.
13. Точилка для олівців у пластиковому контейнері – 1 штука
14. Точилка для олівців з пластиковим або металічним контейнером, принаймні 1 отвір
для олівців.
15. Набір для креслення – 1 набір
Набір для креслення у пластиковому футлярі, що складається принаймні з 5
елементів: циркуль металічний, рейсфедер, тримач для рейсфедера; вставка-голка;
запасний грифель.

16. Ножиці – 1 штука
Ножиці канцелярські, 14-17,8см, із заокругленими кінцями, матеріал – нержавіюча
сталь, ручки з гумовими або пластмасовими вставками
17. Клей-олівець – 1 штука
Клей-олівець, об’ємом не менше 15 гр., основа PVР (полівінілпіролідон), склеює легкі
матеріали (папір,картон, тканину)
18. Стікери з клейким шаром – 100 штук – 1 упаковка
Блок паперу для нотаток з клейким шаром – 100 штук. Колір – неонові тони, розмір 76х76мм, щільність паперу не менше 75 г/м2.
19. М’який пенал для олівців/ручок , який підходить для хлопчиків і дівчаток по кольору і
малюнку – 1 штука
М`який пенал-тубус без наповнення, матеріал – поліестер або інший мягкий
матеріал, розмір – не менше 20х8см.
20. Рюкзак
Розміри, не менше ніж: висота 45 см, ширина 31 см, глибина 23 см (глибина основного
відділу - 15 см, другого відділу – 8 см)
• Рюкзак підлітковий,
• Тканина: 600D оксфорд ПВХ, склад: 100% поліестер, тканина має бути міцна,
зносостійка, вітронепроникна, водонепроникна, не линяє та не кошлатиться.
• Особливості: виріб має два відділення, основне відділення вмістке та зручне. У
ньому розміщаються всі необхідні зошити, підручники, щоденник та інше
шкільне приладдя. Має додаткове відділення для документів, зверху відділу ПВХ
кишеня-ідентифікатор. В менший відділ можна розмістити калькулятор,
пенал, лінійку.
• Спереду рюкзака нашита кишеня для дрібниць, ключів або мобільного телефону,
розмір не менше 230x280х40. Закривається блискавкою.
• Всі відділення застібаються на посилену блискавку-застібку, мінімально №8 і
вищої категорії. На кожному бігунцеві пуллер.
• Анатомічні лямки рюкзака широкі з м'якими підплечниками, кожна має
горизонтальну світловідбиваючу стрічку, що підвищує безпеку дитини на дорозі
у темний час. Унизу є регулятори довжини, які дозволяють комфортно
розташувати рюкзак на спині. Кожна лямка має декілька петель для
закріплення гаджетів або дрібниць. На одній лямці кишеня з трикотажної сітки
на резинці.
• По боках рюкзака дві кишені з трикотажної сітки на резинці для пляшки або
різних дрібничок.
• Зверху рюкзака розташована м’яка транспортувальна ручка, для
вертикального перенесення.

