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Код 

КЕКВ       

(для    

бюдже

тних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний                

початок           

проведення          

процедури         

закупівлі

Примітки

ДК 016:2010
01.30.1 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів

ДК 021:2015 0345 Розсадницька продукція

ДК 016:2010 20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів

ДК 021:2015 448(Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики)фарба, 

розчинник

ДК 016:2010 27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; 

лампи дугові

ДК 021:2015

3151(Електричні лампи розжарення)кварцеві лампи

ДК 016:2010 32.91.1Мітли та щітки;25.99.1 Вироби для ванни і кухні 

металеві;25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві;22.29.2  

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.

ДК 021:2015 3922(Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського 

харчування)пензлик,ганчірка для підлоги,мочалка 

металева,губка 

паралонова,каструлі,відра,разнос,протвінь,відро 

пластмасове, разнос пластмасовий,дошка 

розд.дерев'яна 

ДК 016:2010
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення,20.41.4 

Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення

ДК 021:2015

398(Продукція для чищення та полірування)Пральний 

порошок, миючій засіб,чистячий засіб,господарче 

мило, туалетне мило, доместос,засіб для миття скла, 

засіб для миття підлоги                                                              

ДК 016:2010 27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у.27.33.1 

Пристрої електромонтажні

ДК 021:2015

3122(Елементи електричних схем)подовжувач,патрон

ДК 016:2010
17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція

ДК 021:2015 3376(Туалетний папір, носові хустинки, рушники для 

рук і серветки)серветки, папір туалетний

ДК 016:2010 20.13.2 Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки 

неорганічні

ДК 021:2015 243(Основні органічні та неорганічні хімічні 

речовини)білизна, сода

ДК 016:2010 22.22.1 Тара пластмасова

ДК 021:2015 1964(Поліетиленові мішки та пакети для 

сміття)пакети для сміття, файли

ДК 016:2010 22.21.3 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки 

пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 

матеріалами

ДК 021:2015 4417(Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з 

конструкційними матеріалами)стрічка сигнальна

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від_13.04.2016р._№ __4__

Голова комітету з конкурсних торгів

(підпис)

М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів (підпис)

2210 32,64 (Тридцять дві грн.64коп)

2210 200,00 (Двісті грн. 00коп)

2210 140,00 (Сто сорок грн.00коп)

2210 134,49 (Сто тридцять чотири грн.49коп)

2210 244,50 (Двісті сорок чотири грн.50коп)

2210 979,83 (Дев'ятсот сімдесят дев'ять грн.83коп.)

2210 3912,50 (Три тисячі дев'ятсот дванадцять грн.50коп)

2210 476,66 (Чотириста сімдесят шість грн.66коп)

2210 776,48 (Сімсот сімдесят шість грн.48коп)

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі

2210 31440,00 (Тридцять одна тисяча чотириста сорок грн 00коп)


