
Додаток 2

до Положення про громадський
бюджет MicTa Вишrневе

Iдентифiкацiйний ноNrер проекту 9

(вписуе уповноважений Робочоi групи згiдно з ресстром)

Картка аналiзу проекту

(КУРС НАДАНIUI ПЕРШОi ДОМЕДИЧНОТ ДОПОМОГИ ДИТИНI ДJUI ПРАЦIВНИКIВ
ДОШКIЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ (САДОЧКIВ) ВИШНЕВОГО)),

реалiзацiя якого вiдбуватиметься за рахунок коштiв
громадського бюджеry м. Вишневе у 2020 роцi

Роздiл I. Попередня оцiнка проекту з точки зору правильностi i повноти заповнення форми
проекту (заповнюе уповноважений РобочоТ групи).

1.1. Форма проекту заповнена згiдно з виN{огами, немас необхiдностi запрошувати автора
проекту для отримання додатковоi iнформацii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити).
а) так
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а) заповнив Форму, надавши додаткову iнформачiю (якi пункти?)

*;,

б) Hi (обrрунтування)

вiдповiдальноТ особи РобочоТ групи



Iдентифiкацiйllий ноN!ер проекту 9
(вписуе уповноважений РобочоТ групи згiдно з реестром

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

(у вапаdку, якu4о якесь з пumань не сmосу€mься проекmу, необхidно впuсаmu кне
сmосуеmься>)!

Роздiл II. Ана;riз проекту на предмет можливостi або неможливостi його реалiзачii (заповнюе
прачiвник виконавчого органу ВМР, до повноважень якого вiдноситься реалiзацiя проекту).

2.1. Бланк-змва проекту мiстить всю iнформацiю, необхiдну для здiйснення аналiзу проекту на
предмет можливостi/неможливостi його реалiзацiТ (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити:
а) так
б) Hi (чому? зазначити чiткi причини)

2.2. Iнформацiю, що викладена у бланку-заявi проекту, було доповнено автором проекту
(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) так (зазначити, яку саме iнформашiю надано додатково)

б) Hi (чому? зазначити чiткi причини)
У uьопrу нема€ потребrr

2.З. Запропонований проект стосуеться повноважень ВМР (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2,4. Запропонований проект вiдповiдае чинному законодавству та нормативно правовим актам,
у т.ч. рiшенням виконавчого KoMiTeTy та ВМР, зокрема, Генеральному плану MicTa Вишневе
(якщо це пов'язано з пропонованим проектом)
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.5. Запропонований проект вiдповiдае прiоритетам i цiлям розвитку MicTa (необхiдну вiдповiдь
пiдкреслити):
а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.6,Територiя/земельна дiлянка./об'скт на якiй вiлбуватиметься реа_пiзаuiя запропонованого
проекту (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити);

:r) це теrrlrторiя/зепrельrlа дiлянка/об'скт. rla якil"л пtожлrrво злiйсllltlватп pea.lIiзiltIiltl
вiдповцrlого проектy за rraxyrlok коштiв пriського бюдiкетy пriста BllmlteBei



б) ця територiя/земельна дiлянка/об'ект не належить до перелiку територiй /об'скт, на яких
можливо здiйснювати реалiзачiю вiдповiдного проекту за рахунок коштiв мiського бюджету
MicTa Вишневе (обгрунтування)

в) не стосусться.

2.7. Реа-шiзацiя запропонованого проекту вiдбуватиметься протягом одного бюджетного року i
спрямована на кiнцевий результат (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):

а) так
б) Hi (зазначити чiткi причини)

2.8. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалiзацii (необхiдну вiдповiдь
пiдкреслити):
а) приймаеться без додаткових заyважень
б) з зауваженнями (необхiдно внести вiдповiднi зауваження за пропонованою нижче формою)

Складовi проекту витрати за кошторисом

Запропонованi автором
Змiни, BHeceHi

виконавчим органом
l

Загальна сума проекту, пропонована автором, складас 74800100 гривень.
Загальна сума проекту, вiдкоригована згiдно з зауваженнями виконавчого органу, складас
74800,00 гривень (заповнюеться за потреби)
Обгрунтування внесених змiн:

2.9. IcHye необхiднiсть розробки проектно-кошторисноi документацii проекту за рахунок
коштiв мiського бюджету (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити):
а) так
б) Hi
2.10. Висновок стосовно технiчних можливостей реа_пiзацii запропонованого проекту
(необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний
б) негативний (зазначити чiткi причини)

2.11,. Висновок стосовно доцiльностi реа.пiзацii запропонованого проекту в KoHTeKcTi
законодавчих вимог щодо eKoHoMii бюджетних коштiв (необхiлну вiдповiдь пiдкреслити):
а) позитивний
б) негативний (зазначити KoHKpeTHi причини)

2,|2. Висновок стосовно експлуатацiйних витрат на реалiзацiю запропонованого завдання в
KoHTeKcTi законодавчих вимог щодо економii (необхiдну вiдповiдь пiдкреслити) :

а) позитивний
б) негативний (чому?)



2.1З. Висновки i погодження/узгодження з iншими виконавчими органами ВМР, до
компетенцii яких входить проект, стосовно можливостi реалiзацii проекту (наприклад,
tIогодження з виконавчими органами Вмр iнфраструктури MicTa, мiстобудування та земельних
pecypciB та iH.), ситуацii та умов, в яких реа_пiзацiя проекту може суперечити/перешкоджати
реалiзацii iнших проектiв або мiських iнвестицiй, якi стосуються цiеi земельноi
дiлянки/територiТ або об'скту/будiвлi

а) позитивно
б) нейтра-гrьно (зазначити можливi ускладнення пiд час реалiзачii проекту)

в) негативно (зазначити чiткi причини вiдмови)

2.1,4. Чи реалiзацiя запропонованого проекту передбача€ витрати в майбутньому (наприклад,
витрати на утримання, поточний ремонт i т.д.)
а) так (якi у рiчному вимiрi?)

б) Hi

РОЗдiл III. Рекомендацii щодо внесення проекту, запропонованого до фiнансування за рахунок
КОштiв Громадського (партиципаторного) бюджету м. Вишневе, в перелiк проектiв для
голосування (в т.ч. опис передумов, якi можуть зашкодити реалiзацii пропозицiТ (проекту) та
iншi зауваження, що с важливими лля реалiзацii запропонованого проекту)
а) позитивнi
б) негативнi
Обrрунтування/зауваження :

d*rеrЬ"сПd
вiдповiдальноТ особи)



Щодаток l
до Положення про Громадський бюджет

MicTa Вишневе

БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОВКТУ, РЕАЛIЗАЦIЯ ЯКОГО ВЦБУВАТИМВТЬСЯ ЗА РАХУНОК

КОШТIВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖВТУ м.ВИШНЕВЕ
в 2020 роцI

,Щата надходження до РобочоТ групи

(заповнюеmься zоловою, секреmарем або оdнtlл,t з уповноваженlм членiв Робочоt zрупu)

Включено до реестру поданих проектiв за Nэ t
о 5 olBlz о L о

(заповнюеmься zоловою, секреmарем або оdнuлt з уповноваrtсенuх членiв Робочоi zрупu)

ШП та пiдпис особи що рееструе: С Ъ , П
(заповнюсmься 2оловоtо, секреmарем або оOнuм з Робочоi

BCI ПУНКТИ € ОБОВ,ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗЛПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не бiльше 20 слiв):

<курс надання першот домедичнот допомоги дитинi для працiвникiв дошкiльних навчальних

закладiв (садочкiв) Вишневого>

2. Напрямки проекту (необхidне пidкреслumu i посmавumu знак кх>):

о естетичне облаштування MicTa - П

о будiвництво спортивних та дитячих майданчикiв - П

о облаштування зон вiдпочинку (у т,ч.зi створенням точок доступу до мережi IHTepHeT) - П

. вуличне освiтлення - П

о розвиток вело - та бiговоТ iнфраструктури - П

оiнше-Х

3. Мiсце реалiзачii завдання (аdреса, назва усmановu/заtолаdу, каdасmровuй нолlер земельноi'

dittянкu якulо вidомо, moll1o.):

,Щошкiльнi навчальнi заклади MicTa Вишневе, а саме:

ЩНЗ <Росинка)), м. Вишневе, вул. Святошинська 48;

ЩНЗ <Колобою>, м. Вишневе, вул. Святошинська,48;

ЩНЗ <Намистинка), м. Вишневе, вул. Святошинська, 50;

ЩНЗ кЧебурашка)), м. Вишневе, вул. европейська,41;

ЩНЗ <Ромашка)), м. Вишневе, вул. Зелена, l5;

ЩНЗ кОрлятко)), м. Вишневе, вул. Святошинська, 35;

ЩНЗ кТеремок)), м. Вишневе, вул. Балукова, 3.

4. Короткий опис проекту (не бiльu,tе 50 слiв )

з о о 5 zl о z о



Проект мае на MeTi навчити працiвникiв садочкiв наданню першоТ домедичноТ

oono"oboJaý#illffi[H;'i:;X,. 
молодших групах садочкiв, коли дiтей багато, вони

намагаютЬся пiзнатИ ,ч"*опrц1riй cBiT та знайомЛятьсЯ з соцiумоМ, без наглялу батькiв. Щiти

бувають непередбачуванi в cBoix дiях. В групi за дiтьми наглядають тiльки 1 вихователь и 1

помiчник вихователя. Може статися буль-яке прикра ситуацiя вiд подавився iжею i до

вдарився, втратив свiдомiсть. Вихователi мають знати, що потрiбно робити в першi секунди,

щоб "prry"ai" 
жиrr" дитинi. Краще щоб цих прикрих випадкiв взагалi не було, але потрiбно

бути iотовим. Весь персонал садочку мае бути обiзнаним, оскiльки прикрi випадки можуть

статисЯ з дитиноЮ ,е iinu*" пiд чаС харчуваннЯ та прогулянки, а i на уроцi фiзкультури, пiд

час малювання чи танцiв.
Курс першоТ домедичноТ допомоги потрiбен BciM дорослим обiзнаним громадянам.

5. опис проекту (основна меmа проекmу; проблелла, на вuрiuлення яко[ BiH спряlчtованuй;

запропонованi рiшення; пояснення, чоJуlу сал4е це завdання пов1,1нно буmu реалiзоване i якuм

чlлном йоzо реалiзацiя вrlлuне на поdальuле жummя ллешканцiв. опuс проекmу не повuнен

мiсmumu вказiвкч на суб'екm, якuй може буmu поmенцiйнtьu вuконавцем проекmу. ТакоЖ

обов'язково зазначumч вidповidнiсmь сmраmеziчнuм прiорumеmаъl i цiля,чt розвumку Micma-

якulо проекm носumь капimацьнuй харакmер, зазначаелпься 74ожлuвiсmь корuсmування

резульmаmамu проекmу особамu з особлuвtl-uu поmреба"пlu ):

основна мета проекту - безпека наших дiтей, що перебувають в садочках кожного дня

в 8,00 ранку и до l9,00 вечора. L{ей проект мае на MeTi навчити працiвникiв садочкiв наданню

першоТдомедичноТдопомоги саме дитинi i саме в садочку.
lнодi трапляються прикрi випадки в яких HixTo не винен i на якi ми не можемо жодним

чином вплинути. В цих випадках краще бути готовими до певних дiй, нiж потiм шкодувати

про вiдсутнiсть знань.
Так сталосЯ, Що у Вишневому дуже багато дiтей i садочки переповненi. I_{e факт на

який ми не можемо зараз вплинути. ,щвом особам фiзично дуже важко прослiдкувати за такою

кiлькiстю дiтей. Потрiбно враховувати, що дiти потрапляють в соцiум, починають

налагоджУвати стосУнки, переВiряють межi дозволеного i пiзнають навколишнiй cBiT. Можуть
траплятися будь-якi прикрi сиryачiТ. Щитина може подавитися i'жею, впасти з гiрки,

штовхнути товариша, втратити свiдомiсть через особливостi здоров>я.

Ёкрай необхiдно, щоб особи, якi працюють з нашими дiтьми, були пiдготовленi к

прикрим життевим випадкам, оскiльки цi першi декiлька хвилин можуть врятувати життя.

ТакоЖ слiд зазнаЧити, щО дитячиЙ органiзм мае певнi вiдмiнностi вiд дорослоТ людини.

я пропоную даним проектом навчання домедичнiй допомозi саме дитинi. Щей курс мае

направленiсть саме на дитячий органiзм та на випадки, якi можуть статися саме в садочку.

немае необхiдностi вчити вихователя дiям про обморожуваннi, оскiльки Taki дiт не можуть

трапитися з дитиною в садочку.

б. Обrрунryвання бенефiцiарiв проекry (ocHoBHi zрупu мешканцiв, якi змоэюуmь

корuсmув аmuся ре зульm аmсLryш про е кmу)

Користуватися результатами реалiзацiТ даного проекту булуть Bci мешканцi MicTa, якi

мають дiтьи У вiцi вiд 3х до 7ми pokiB i вiдвiдують дошкiльнi навчальнi заклади нашого MicTa.

В загальному обсязi садочки Вишневого вiдвiдують бiльше нiж l500 дiтей. Якщо
врахувати Тх батькiв та близьких родичiв, то виходить значна частина населення нашого MicTa.

Знаннями, якi отримУють вихователi, будуТь користуВатися не тiльки Ti дiти що ходять

зараз, а й Ti дiти якi пiдуть пiзнiше, через pik, через 2. Тому впевнено можна говорити, що цей

проект поширюеться на значну частину мешканцiв нашого MicTa.

7. Iнформацiя щодо очiкуваних результатiв в разi реалiзацiт проекту:



В разi реалiзачiТ даного
(oKpiM технiчного персоналу),

допомоги дiтям.

проектУ Bci прачiВники дошкiльних навчальних закладiв

будуr"- володiти навиками надання першоТ домедичноТ

,Що виконання даного проекту залученi 7 дитячих садочкiв нашого MicTa.

оптимальною е група . tO-tS осiб. Це саме та кiлькiсть осiб в однiй групi, якi зможуть

засво'thи та вiдпрацювати на манекенах отриманi знання,

враховуючи кiлькiсть працiвникiв в садочках, для реалiзацiт даного проекту

вати а саме:

днз кiлькiсть
працiвникiв
залучених
до проекту

Кiлькiсть груп
для проходження

курсу з

розрахунку 10-15
осiб в группi

Тривалiсть навчання
в одному садочку з

врахуванням
кiлькостi груп

ДНЗ <Росинка> 45 э l,5 робочих днi

днз кколобок> 30 2 1 робочий день

ДНЗ <Намистинка) 2з 2 l робочий день

ДНЗ кЧебурашка)) 50 J 1,5 робочих днi

ДНЗ кРомашка 30 2 1 робочий день

ДНЗ кОрлятко> 25 2 1 робочий день

ДНЗ <Теремок> 50 J 1.5 робочих днi

Загалом: 25з |7 l0 робочих днiв

Тривалiсть навчання однiеТ групи становить в середньому 4 години.

садочки в яких буле сформовано 2 навчальнi групи, проект буле реалiзований за один

день. Садочки в яких з навчальнi групи необхiдно 1,5-2 робочих днi.
Таким чином на виконання даного проекту необхiдно 10 робочих днiв.
BapTicTb навчання однiеТ групи - 4000 грн.

в рамках пiдготування даного проекту було залучено багато органiзацiй, Що

спецiалiзуються на даному напрямку дiяльностi. Червоний хрест Укратни в MicTi Киевi

вiдмовивЬЯ вiд виконання даногО проекту, оскiльки не мае курсу направлений саме на дитячий

органiзМ i дитячий заклад. Щiна проходження аналогiчного курсу в приватних органiзацiях

стартуе вiд 800 грн за одну особу.
В ходi тривалоТ аналiтичноТ роботi був обраний Тренiнг центр наданнЯ першоТ

допомоги (дID BROTHERS> викладач-iнструктор Олексiй Кавлак, якиЙ мае НеОбХiДНИЙ

piBeHb знань в данiй сферi i Bci пiдтверджуючи документи (копiт у додатках).

8. OpieHToBHa BapTicTb (кошторис) проекry (Bci складовi проекту та ix opieHToBHa BapTicTb)

днз Кiлькiсть груп OpieHToBHa BapTicTb, грщ

ДНЗ <Росинка> J l2000,00

ДНЗ <Колобок> 2 8000,00

ДНЗ кНамистинка)) 2 8000,00

ДНЗ <Чебурашка>> J 12000,00

днз кромашка 2 8000,00

ДНЗ <Орлятко> 2 8000,00

ДНЗ <Теремок> J 12000,00
*,Щодатковi витрати,
iнфляцiя, пiдвищення
BapTocTi розхiдних
матерiалiв.

+ llоh

РАЗоМ: 74800,00

|7оптимально



9. Список з пiдписами щонайменше 10 громадян Украiни, BiKoM вiд 16 poKiB якi

заресстрованi або проживають на територii м. Вишнев0, Що пiдтверджусться офiцiйними

документами (ловiлкою про мiсце роботи, навчання, служби чи iншими документами, що
пiдтверджують факт lrроживання в MicTi), та пiдтримlтоть цей проект (oKpiM його aBTopiB),

що додаеться. Кожна додаткова cTopiHKa списку повинна мати таку ж форму, за винятком

позначення наступноi сторiнки (необхidно dоdаmu орuziнал спuсkу у паперовiй форл,ti).

10. KoHTaKTHi данi aBTopa/aBTopiB проекry, якi булуть загаJIьнодоступнi, у тому числi

для aBTopiB iнших проектiв, мешканцiв, представникiв ЗМI, з метою обмiну думкаМи,

iнформацiею, можливих узгоджень тощо (необхidне пidкреслumu) :

а) висловлюю свою згоду на використання моеi електронноТ адреси asstral981@,gmail.com

для зазначених вище цiлей

Пiдпис особи, що дас згоду на використання своеТ електронноi адреси

б) не висловлюю згоди на використання моеi електронноi адреси дJuI зазначених вище

цiлей.

Примiтка:

KoHTaKTHi данi aBTopiB проектiв (тiльки для спiвробiтникiв Вишневоi MicbKoi ради),
зазначаються на зворотнiй сторiнцi бланку-заявки, яка с недоступною для громадськостi.

11. Iншi додатки (якщо необхiдно):

1. Список мешканцiв MicTa Вишневе, якi пiдтримують цей проект, що реалiзуватиметься
за рахунок коштiв громадського бюджету м. Вишневе у 2020 роui

2. Бiзнес пропозицiя вiд Тренiнг центру надання першоТ допомоги (AID BROTHERS)

3. Копiя виписки в,Щержавного реестру юридичних осiб Ti ФОП про ресстрацiю ФОП Кавлак
o.I.

4. Копiя витягу в реестру платникiв единого податку на ФОП Кавлак 0.I.

5. Копiя сертифiкату про закiнчення Кавлак 0.I. курсу ВсеукраТнськоТ ради реанiмацiТ та
екстреноi медичноТ допомоги

6. Копiя сертифiкату про закiнчення Кавлак 0.I. курсу Товариства Червоного Хреста УкраТни

7. Копiя посвiдчення Кавлак 0.I. про пiдготовку з надання домедичноТ допомоги

8. Копiя свiдоцтва Кавлак 0.I. про закiнчення i атестацiю за Стандартом пiдготовки I-CT-3
<Пiдготовка вiйськовослужбовця з тактичноТ медицини>



AID BROTHERS
надання першоi допомоги

трецiнг центр
FirstAid

trainingcenter

вул. 3аболотноm, 47116, КиiЪ, 03187, YKpaiHa
+38 (0б7) 188_40-40; +38 (067) 40&3t_92

e-mail : aidbrothersua@gmail. соm;а. i. kavlak@gmail. соm;

,ý-

"F}€

пропозицш
iнтерактивнi тренiнгидля дiтей та вчителiв

кПерша допомога дiтям> frд,-
d П-**. *-\*Чшановнi Панi mа Панове !

Ми пропонусмо провестиз Вашими прачiвниками та
викладачами корисний тренiнг як врятувати життя на випадок поганих несподiванок зi
здоров'ям та нещасних випадкiв.Акryально для УкраiЪи, враховуючи реформу на ЕМЩ.

Мета TpeHiHry - навчити слухачiв як рятувати життя дiтей та близькихi власне життя до
прибутгя медикiв при форс-мажорних обставинах (BTpaTi свiдомостi з невiдомих причин,втратi
дихання, судомному нападi, зимовому TpilBMyBaHHi на вулицi та таке iнше).

За потреби Вашим працiвникам булуть виданi сертифiкати вiдповйного зразку.

Ще зменшить ризики для життя i здоров'я вiдвiдувачiв закладiвТакож посилить
позицii Керiвникiв у сферах KJ'izicHa mа безпека працi>, кОрzанiзаtliя mа ул4овu
навчання)).Сильнi позицii у цьому пiдвищують вагомiсть Вашого закJIаду.

.Щля керiвництва дитячих садкiв досягатиметься помiтнiсть зусильзадJuI створення
безпечного учбовогосередовища, Це неодмiнно пiдвищуе piBeHb лояльностi, залученостi та
мотивацii батькiв.

Форма тренiнгу - практичний iнтерактивний ceMiHap. Тренiнгможе стати яскравою
локацiею Ваших учбових заходiв з пивищення лiдерськоi мотивацiт дiтей

Важливо - для слухачiв тренiнгу набутi навички станугь у нагодi IIа все життя.
Програми тренiнгiв адаптованi як для вчителiв, так i для дитячогорiвня.

Так - ми маемо успiшний пiдтверлжений лосвiд проведення таких навчаннь.
Так - нашi тренери сертифiкованi у нzlJIежний спосiб. Наша методика вiдповiдае нормам

МОЗ, мiяснародним протоколам Basic Life Support, Tactical Emergency Casualies Саrе.
Наша робота позитивно оцiнюсться не лише в YKpaiHi. Нашi тренери приймали участь у

реалiзаuii мiжнародних ryманiтарних проектiв (у тому числи за пiдтримки Уряду США). Ми
ма€мо добру репутаuiю i мотивованi Ii укрiплювати. Останнiй наш подiбний цикл тренiнгiв
вiдбувся у жовтнi - листопадiц.р. на замовлення Управлiння молодiжноi полiтики КОДА та дJIя

персонzrлу посольства Канади в YKpaiHi (https://www.facebook.com/AidBrothers).

PiBeHb цiн наших послуг - спецiальнi умови для вашого проекту 4000 грн за групу з 15

слухачiв. Тривалiсть заrulття * 4години. Тематика, тривалiсть i акценти тренiнгу враховують
побажання Замовника та конкретну специфiку пори року (карту ризикiв).

Булемо радi вiлповiсти на Bci Вашi питання i ми вiдкритi до вза€мовигiдноi спiвпрацi.

З повагою,

олексiй Кавлак
Керуючuй парmнер проекmу кДID Brothers>
Тел. +38067 I88-40-40



Програма ((Базова пiдтримка життя дiтей> ч].

1.Вступ.Безпека рятувальника. Юридичнi аспекти надання

допомоги дитинi.(10 хв)

2.Правильний виклик EMfl (10хв.)

3. Перша домедична допомога при пiдозрi на

перекриття дихальних шляхiв у дiтей.

(РеГБl, прийом Сафара) (60хв)

5. Робота з диханням постраждало'J дитини. Наявнiсть та

ефективнiсть дихання (БЧ В). (20хв)

6.СБП з урахуванням знайденних пошкоджень. (30хв).

7.Серцево-легенева реанiмацiя (60 хв)

8.Невiдкладнi критичнi стани у дитини: удавлення

iнородним тiлом, судомний напад. (60хв)

3агальний час 250хв. (4 години 10хв)

+2 кофебрейки по 5хв.

Вимоги до замовника: примiщення не менше 40м2,

проектор, флiп-чарт.

Спорядження для використання :

1) розхiднi матерiали:

А) клапана для серцево-легеневоI

Реанiмацii. 1 клапан на ]. слухача курсу.

BapTicTb 1клапану слр 15 грн виробництво УкраТна.

2



Б)аптечка першоТ допомоги кУнiверсальна)) (залиша€ться

пiсля закiнчення Курсу в закладi). BapTicTb в базовоТ

комплектацiТ 1200грн.

2)манекен и для вiдпрацювання ( немовля)), ((дитина)),

к п iдл iToK>.

3 )а втоматич ний дефiбр илятор

4)пам'ятка по проходженню курсу

5)сертифiкат про проходження курсу
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