
N з/п Предмет закупівлі Код КЕКВ(для бюджетних 
коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6 7

1

Аксесуари  одягу з натуральної шкіри, одяг  виготовлений з фетру чи нетканий полотен; одяг 
готовий, з текстильних пототен з покривом (ДК 016-2010 14.19.3.) (ошийники, поводки, 
намордники) 2210 10000 (Десять тисяч) грн. 00 коп.

2
Вироби канцелярські паперові (ДК 016-2010 17.23.1.) (папір канцелярський, конверти, зошити, 
папки) 2210 60000 (Шістдесят тисяч) грн. 00 коп.

3 Паливо рідинне; оливи мастильні  (ДК 016-2010 19.20.2.) 2210 50000 (П’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

4 Фарби та лаки на основі полімерів (ДК 016-2010 20.30.1.) (фарба для покраски ) 2210, 2260 20000 (Двадцять тисяч) грн. 00 коп.

5
Продукція фармацевтична основна (ДК 016-2010 21.10.)  (медикаменти, лікарські засоби та 
препарати) 2220 20000 (Двадцять тисяч) грн. 00 коп.

6
Фарби та лаки, інші, та пов’язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила (ДК 
016-2010 20.30.2.)  (тонера, картриджи, чорнило для принтера) 2210 10000 (Десять тисяч) грн. 00 коп.

7 Клеї   (ДК 016-2010 20.52.1) (клей) 2210 2000 (Дві тисячі) грн. 00 коп.

8 Вироби пластмасові н.в.і.у. (ДК 016-2010 22.29.2)(приладдя канцелярське) 2210 2000 (Дві тисячі) грн. 00 коп.

9 Цемент  (ДК 016-2010 23.51.1.) 2210 11000 (Одинадцять тисяч) грн. 00 коп.

10 Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі (ДК 016-2010 24.20.1.) (труби ) 2260 50000 (П’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

11 Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з нелегованої сталі (ДК 016-2010 24.31.1.) (кутики) 2260 60000 (Шістдесят тисяч) грн. 00 коп.

12 Вироби ножові та столові прибори  (ДК 016-2010 25.71.1)(ножі, ножиці,леза для ножів) 2210 1500 (Одна тисяча п’ятсот) грн. 00 коп.

13 Інструменти ручні інші  (ДК 016-2010 25.73.3.) 2260 8000 (Вісім тисяч) грн. 00 коп.
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14 Вироби з дроту,ланцюги та пружини (ДК 016-2010 25.93.1.) 2210 20000 (Двадцять тисяч) грн. 00 коп.

15 Вироби кріпильніта гвинтонарізні (ДК 016-2010 25.94.1.)(болти, гайки, пружини, гвинти) 2210 20000 (Двадцять тисяч) грн. 00 коп.

16 Вироби з недорогоцінних металів інші(ДК 016-2010 25.99.2.) (вироби канцелярські) 2210 2000 (Дві тисячі) грн. 00 коп.

17 Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої (ДК 016-2010 26.20.2.) (флеш-карта, диски) 2210 8000 (Вісім тисяч) грн. 00 коп.

18
Елементи первинні та батареї первинних елементів (ДК 016-2010 27.20.1.) (запасн. к-т елементів 
живлення) 2260 15000 (П’ятнадцять тисяч) грн. 00 коп.

19 Компресори, інші  (ДК 016-2010 28.13.28.) 2260 98000 (Дев’яносто вісім тисяч) грн. 00 коп.

20
Запчастини для автомобілей,запчастини  для автомобілей спеціального призначення  (ДК 016-2010 
29.32.30.) 2210, 2260 50000 (П’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

21

Ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування,  
стрічки для друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 016-2010 32.99.1.) (крейда, олівці, 
ручки) 2210 3000 (Три тисячі) грн. 00 коп.

22 Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг  (ДК 016-2010 53.10.1) 2240 5000 (П’ять тисяч) грн. 00 коп.

23
Послуги щодо видання друкованої продукції (ДК 016-2010 58.19.1.) (послуги розміщення 
оголошень, послуги виготовлення плакатів та навчально-інформаційних стендів) 2240 50000 (П’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

24 Послуги з передавання даних і повідомлень (ДК 016-2010 61.10.1.) (послуги спецзв’язку) 2240 4000 (Чотири тисячі) грн. 00 коп.

25 Послуги щодо страхування автотранспорту  (ДК 016-2010 65.12.2.) 2240 20000 (Двадцять тисяч) грн. 00 коп.

26
Послуги шкіл щодо навчання водінню транспортних засобів (ДК 016-2010 85.53.1.) (навчання 
водіїв для перевезення ВНП) 2240 20000 (Двадцять тисяч) грн. 00 коп.

27
Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткування (ДК 016-2010 95.11.1) (ремонт 
комп’ютерної техніки) 2240 10000 (Десять тисяч) грн. 00 коп.

Всього: 629500,00
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