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 ЄДРПОУ 42956062

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником 

Код згідно з 

КЕКВ  

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн.

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки 

1 2 3 4 5 6

19510000-4 Гумові вироби ( рукавиці 

гумові)
2210 41,00

Без застосування 

електронної 

системи

серпень

19640000-4 Поліетиленові мішки та 

пакети для сміття ( пакети для сміття) 2210 346,00
Без застосування 

електронної 

системи

серпень

39830000-9 Продукція для чищення  ( 

засоби для миття та чищення підлоги, 

туалету, скла)

2210 1326,50
Без застосування 

електронної 

системи

серпень

33760000-5 Туалетний папір, носові 

хустинки, рушники для рук і серветки 

( рушники паперові, туал.папір)
2210 130,00

Без застосування 

електронної 

системи

серпень

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування 

(швабра, запаска для швабри)

2210 210,00
Без застосування 

електронної 

системи

серпень

39810000-3 Ароматизатори та воски ( 

поліроль для меблів, освіжувач повітря)

2210 218,00
Без застосування 

електронної 

системи

серпень

33740000-9 Засоби для догляду за руками 

та нігтями (антисептична рідина для рук, 

мило рідке)

2210 1020,00
Без застосування 

електронної 

системи

серпень

39520000-3  Готові текстильні вироби 

(серветки для скла)
2210 87,00

Без застосування 

електронної 

системи

серпень

30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне (папір, ручка кулькова, 

коректор, папір з липким шаром, ніж 

канц., точилка)

2210 20391,46
Без застосування 

електронної 

системи

серпень

24910000-6 Клеї ( клей ПВА, клей-

олівець) 2210 109,32
Без застосування 

електронної 

системи

серпень
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22850000-3   

Швидкозшивачі та супутнє приладдя ( 

швидкозшивач картонний)

2210 564,00
Без застосування 

електронної 

системи

серпень

444200000-0 Будівельні товари ( стрічка 

клейка) 2210 73,92
Без застосування 

електронної 

системи

серпень
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