
 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

39510000-0 Вироби домашнього 

текстилю ( жалюзі, ролети тканинни 

на вікна )

2210 11744,88
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

30230000-0 Комп’ютерне обладнання 

( веб-камери, акустичні системи) 2210 1956,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги ( проведення  

тех. інвентар. нежитл. прим.м.Рівне 

вул.Кавказька 5)   

2240 1500,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44310000-6 Вироби з дроту (  Ковані 

підставки для квітів)
2210 1322,94

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39290000-1 Фурнітура різна ( дзеркала 

в рамі, ялинка штучна)
2210 6915,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44810000-1 Фарби ( фарба, емаль)
2210 1057,56

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39220000-0 Кухонне приладдя, товари 

для дому та господарства і приладдя 

для закладів громадського харчування 

(пензлі для фарбування)

2210 63,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44420000-0 Будівельні товари ( 

стрічка малярна )
2240 28,82

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

31520000-7 Світильники та 

освітлювальна арматура ( Світільник 

світлодіодний )

2210 568,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39710000-2 Електричні побутові 

прилади  ( кондиціонер )
2210 22000,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

43830000-0 Електричні інструменти ( 

Дриль ударний, шліфмашина кутова, 

дриль-шуруповерт)
2210 4230,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень
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42660000-0  Інструменти для паяння 

м’яким і твердим припоєм та для 

зварювання, машини та устаткування 

для поверхневої термообробки і 

гарячого напилювання ( 

зварювальний апарат )

2210 1959,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

31710000-6 Електронне обладнання ( 

електроди )
2210 299,00

18140000-2 Аксесуари до робочого 

одягу ( маска, рукавички 

зварювальника)

2220 516,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44510000-8 Знаряддя ( свердла по 

металу, свердла по бетону, ручна 

пила,щітка по металу, диски відрізні 

та шліфувальні )

2210 1133,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44830000-7 Мастики, шпаклівки, 

замазки та розчинники (фарба 

бітумна)

2210 234,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

09210000-4 Мастильні засоби ( 

антифриз)
2210 256,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

34330000-9 Запасні частини до 

вантажних транспортних засобів, 

фургонів та легкових автомобілів ( 

троси тормозні, прокладки клапанів, 

свічки запалювання, лампи)

2210 1026,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44110000-4  Конструкційні матеріали ( 

лінолеум )
2210 15500,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44820000-4 Лаки ( лак панельний )
2210 644,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44810000-1 Фарби ( фарба, емаль, 

грунтовка, барвник)
2210 3148,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44420000-0 Будівельні товари ( 

стрічка малярна, стрічка з'єднув. )
2240 197,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44820000-4 Лаки ( лак ПФ)
2210 436,50

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44510000-8 Знаряддя (валики, ручки 

до валиків, шпателі )
2210 338,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

39220000-0 Кухонне приладдя, товари 

для дому та господарства і приладдя 

для закладів громадського харчування 

(відра, пензлі, макловиці)

2210 591,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень



44170000-2 Плити, листи, стрічки та 

фольга, пов’язані з конструкційними 

матеріалами (плівка захистна )
2240 95,00

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

44830000-7 Мастики, шпаклівки, 

замазки та розчинники (сольвент, 

сатенгіпс )

2210 330,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

22410000-7 Марки ( марки)
2210 4994,50

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне (конверти 

немарковані) 

2210 255,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

72310000-1 Послуги з обробки даних (  

Послуги з обробки даних, видачі 

сертифікатів та їх обслуговування -

КЕП )

2240 662,00
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

65110000-7 Розподіл води ( послуги з 

водопостачання )
2210 1210,43

Без застосування 

електронної 

системи

грудень

90430000-0 Послуги з відведення 

стічних вод ( послуги з 

водовідведення )

2240 1215,28
Без застосування 

електронної 

системи

грудень

А.М. Мазана

Секретар тендерного комітету А.С. Маслова

Заступник голови тендерного комітету
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