
№ Предмет закупівлі
Код

ДК 021:2015

Код
ДСТУ

Б.Д.1.1-
1:2013

Код
КЕКВ

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

(грн.)

Процедура
закупівлі

Орієнтов
ний

початок
проведен

ня
процедур

и

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Електрична енергія 09310000-5.

Електрична
енергія

Не
вимагається

2610 1402384,75 Відкриті
торги

Листопад 
2018 року

Кошти 
місцевого 
бюджету, 

госпрозрахун 
кові кошти 

підприємства
2 Розподіл електричної енергії та 

супутні послуги
65310000-9.

Розподіл
електричної

енергії

Не
вимагається

2610 684422,50 Переговорна
процедура

Грудень 
2018 року

Кошти 
місцевого 
бюджету, 

госпрозрахун 
кові кошти 

підприємства
3 Електрична енергія 09310000-5.

Електрична
енергія

Не
вимагається

2610 1402384,75 Відкриті
торги

Грудень 
2018 року

Кошти 
місцевого 
бюджету, 

госпрозрахун 
кові кошти 

підприємства
4 Електрична енергія 09310000-5. 

Електрична 
енергія .

Не
вимагається

2610 1402381,94 Переговорна
процедура

Грудень 
2018 року

Кошти 
місцевого 
бюджету, 

госпрозрахун 
кові кошти 

підприємства



Місячні проїзні квитки для проїзду у 
міському пасажирському транспорті

34980000-0.
Транспортні

квитки

Не
вимагається

2610 227230,00 Відкриті
торги

Січень 
2019 року

Кошти
місцевого
бюджету

Послуги з обслуговування 08М  
комплексів контролю (систем 

диспетчеризації) бюветних
комплексів

50510000- 
3. Послуги з 

ремонту і 
технічного 

обслуговування 
насосів, клапанів, 
кранів і металевих 

контейнерів

Не
вимагається

2610 719074,00 Відкриті
торги

Січень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету

Послуги зі скороченого та скороченого 
виробничого контролю безпечності та 
якості питної води бюветних 
комплексів. Лот № 1. Скорочений 
контроль безпечності та якості питної 
води бюветних комплексів за 
мікробіологічними та фізико- 
хімічними показниками.
Лот № 2. Скорочений виробничий 
контроль безпечності та якості питної 
води бюветних комплексів за 
мікробіологічними показниками (за 
заявкою).
Лот № 3. Скорочений виробничий 
контроль безпечності та якості питної 
води бюветних комплексів за фізико- 
хімічними показниками (за заявкою).

71610000-7. 
Послуги з 

випробовувань та 
аналізу складу і 

чистоти

Не
вимагається

2610 730179, 15 Відкриті
торги

(мультилото
ві)

Січень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету

Послуги з водопостачання 65110000- 
7. Розподіл води

Не
вимагається

2610 288347,97 Переговорна
процедура,
скорочена

Січень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Послуги з водовідведення 90430000-0. 
Послуги з

Не
вимагається

2610 267204,89 Переговорна
процедура.

Січень
2019

Кошти
місцевого



відведення 
стічних вод

скорочена року бюджету,
кошти

підприємства
10 Послуги 3 поточного ремонту та 

технічного обелуговування систем 
очистки питної води бюветних 

комплексів

50510000- 
3. Послуги 3 

ремонту і 
технічного 

обслуговування 
насосів, клапанів, 
кранів і металевих 

контейнерів

Не
вимагається

2610 3038128,00 Відкриті
торги

Січень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету

11 Послуги 3 обслуговування мобільних 
туалетних кабін

50760000- 
0. Ремонт і 
технічне 

обслуговування 
громадських 

вбиралень

Не
вимагається

2610 467280,00 Відкриті
торги

Січень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету

12 Послуги 3 охорони, монтажу і 
установки охоронної сигналізації

79710000- 
4. Охоронні 

послуги

Не
вимагається

2610 353705,40 Відкриті
торги

Січень
2019
року

Кошти 
місцевого 

бюджету та 
кошти

підприємства
13 Бензин А-95 (талонами на паливо) 09130000-9.

Нафта і 
дистиляти.

Не
вимагається

2610 330056,03 Відкриті
торги

Січень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету

14 Місячні проїзні квитки для проїзду у 
міському пасажирському транспорті

34980000-0.
Транспортні

квитки

Не
вимагається

2610 227230,00 Відкриті
торги

Лютий 
2019 року

Кошти
місцевого
бюджету

15 Послуги зі скороченого та скороченого 
виробничого контролю безпечності та 
якості питної води бюветних 
комплексів. Л от ' № 1. Скорочений 
контроль безпечності та якості питної 
води бюветних комплексів за 
мікробіологічними,:

71610000-7. 
Послуги 3 

випробовувань та 
аналізу складу і 

чистоти

Не
вимагається

2610 197604,15 Відкриті
торги

(мультилото
ві)

Березень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету



органолептичними, фізико-хімічними 
та токсикологічними показниками.
Лот № 2. Скорочений виробничий 
контроль безпечності та якості питної 
води бюветних комплексів за 
мікробіологічними показниками (за 
заявкою).

16 Послуги 3 розроблення технічної 
документації на виконання технічних 

умов для приєднання об’єктів до 
мереж «ДТЕК Київські 

Електромережі»

71330000-0. 
Інженерні 

послуги різні

Не
вимагається

2610 344 000,00 Відкриті
торги

Квітень 
2019 року

Кошти
місцевого
бюджету

17 Послуги 3 технічного обслуговування 
фонтанів в акваторії Русанівського 

каналу

50240000-9. 
Послуги 3 
ремонту, 

технічного 
обслуговування 

морського 
транспорту і 
пов’язаного 

обладнання та 
супутні послуги

Не
вимагається

2610 890460,76 Відкриті
торги

Березень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету

18 Послуги 3 технічного обслуговування 
фонтанів в акваторії Русанівського 

каналу

50240000-9. 
Послуги 3 
ремонту, 

технічного 
обслуговування 

морського 
транспорту і 
пов’язаного 

обладнання та 
супутні послуги

Не
вимагається

2610 1089843,04 Відкриті
торги

Березень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету

19 Послуги 3 технічного обслуговування 
фонтанів «Малі» та «Великий» на 

Майдані Незалежності (парна сторона ̂

50240000-9. ' 
Послуги 3 
ремонту, .

Не
вимагається

І

2610 630199,98 Відкриті
торги

Березень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету



вул. Хрещатик) технічного 
обслуговування 

морського 
транспорту і 
пов’язаного 

обладнання та
с у п у т н і  ПОСЛ}ТИ

20 Послуги з технічного обслуговування 
фонтанів «Малі» та «Великий» на 

Майдані Незалежності (парна сторона 
вул. Хрещатик)

50240000-9. 
Послуги з 
ремонту, 

технічного 
обслуговування 

морського 
транспорту і 
пов’язаного 

обладнання та 
супутні послуги

Не
вимагається

2610 337495,22 Відкриті
торги

Червень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету

21 Послуги з повного контролю
безпечності та якості питної води 

бюветних комплексів.
Лот 1. Повний контроль безпечності 

та якості питної води бюветних 
комплексів за мікробіологічними та 

фізико-хімічними показниками. 
Лот 2. Повний контроль безпечності 

та якості питної води бюветних 
комплексів за токсикологічними 

показниками.
Лот 3. Повний контроль безпечності 

та якості питної води бюветних 
комплексів за радіологічними 

показниками.

71610000-7. 
Послуги з 

випробовувань та 
аналізу складу і 

чистоти

Не
вимагається

2610 1114577,70 Відкриті
торги

(мультилото
ві)

Липень
2019
року

Кошти
місцевого
бюджету

22 Будівництво артезіанської
свердловини малої продуктивності на 

вулиці Богатирській, 2-а в __

45220000-5. 
Інженерні та 

будівельні роботи

ДСТУ 
Б.Д.1.1- 

1:2013. Інше.

3210 2695297,20 Відкриті
торги

Березень 
2019 року

Кошти
місцевого
бюджету



Оболонському районі
23 Будівництво артезіанської 

свердловини малої продуктивності на 
вулиці Живописній, 2 у 
Святошинському районі

45220000-5. 
Інженерні та 

будівельні роботи

ДСТУ 
Б.Д.1.1- 

1:2013. Інше.

3210 3181791,40 Відкриті
торги

Березень 
2019 року

Кошти
місцевого
бюджету

24 Місячні проїзні квитки для проїзду у 
міському пасажирському транспорті

34980000-а__
Т ранспортин^аяі;

Г Х ' л ? с ь » о і  V ,-

К В И Т Й р > ^ ^ ® ^ ^ ® ^

Не
3>;.вимагаєтьсяЖ___

2610 227230,00 Переговорна
процедура

Березень 
2019 року

Кошти
місцевого
бюджету

Затверджений рішенням тендерного комітету від 

Голова тендерного комітету Т.В. Вовк



Додаток до Річного плану закупівель на 2019 рік 
СВКП «Київводфонд» (код за ЄДРПОУ 37292855)

№ Предмет закупівлі
Код

ДК 021:2015

Код
КЕКВ
(для

бюджет
них

коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

(гри.)

Орієптов
пий

початок
закупівлі

Джерело
фіиапсуваип

я

Застосува
пня

електрони 
е системи

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Послуги по заправці та 

відновленню картриджів
50310000-1. Технічне 

обслуговування і ремонт офісної 
техніки

2610 19200,00 Січень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

2 Транспортні квитки 34980000-0. Транспортні квитки 2610 20110,00 Січень Кошти
місцевого
бюджету

Звіт про 
укладений 

договір
3 Послуги 3 перевірки та 

випробовування заземлюючих 
пристроїв та електроустаткування

71630000-3 - Послуги з технічного 
огляду та випробовувань

2610 157850,40 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

4 Послуги 3 розміщення електричних 
кабелів на конструкціях 
технологічних мереж зовнішнього 
освітлення

65320000-2. Експлуатація 
електричних установок

5500,00 Січень Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

5 Послуги 3 обслуговування систем 
АВК-5

72260000-5 - Послуги, пов’язані з 
програмним забезпеченням

2610 3200,00 Серпень Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

6 Послуги по сервісному 
обслуговуванню кондиціонерів

50730000-1 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 

охолоджувальних установок

2610 3500,00 Серпень Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

7 Знаки поштової оплати 22410000-7. Марки 6540,00 Лютий Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

8 Інформаційні послуги з 
абонентського обсл}товування на 
основі комп’ютерних програм 
Ліга:Закон

; 72260000-5 - Послуги, пов’язані з 
програмним забезпеченням

2610 96624,00 Січень Кошти
місцевого
бюджету

Звіт про 
укладений 

договір



9 Послуги 3 перевірки .......
електролічильників, схем вмикання 
та опломбування
електролічильників, приєднання до 
електричних мереж

50430000-8 - Послуги з 
ремонтування і технічного 

обслуговування високоточного 
обладнання

,  ,■

6200-,00 1 Січень Кошти'-
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

10 Передплата періодичного видання — 
журналу «Кадровик України»

22210000-5. Газети 2610 3600,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрен. 
системи

11 Передплата періодичного видання — 
журналу «Довідник спеціаліста з 
охорони праці»

22210000-5. Газети 2610 2640,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

12 Передплата періодичного видання -  
журналу «Радник у сфері 
державних закупівель»

22210000-5. Газети 2610 3168,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

13 Передплата періодичного видання -  
газети «Все про бухгалтерський 
облік»

22210000-5. Газети 2610 5760,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Звіт про 
укладений 

договір
14 Офісні меблі: шафи, стелажі, 

стільці, столи
39130000-2- Офісні меблі 2610 51021,00 Вересень Кошти

місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

15 Послуги 3 вивезення твердих 
побутових відходів

90510000-5 - Утилізація сміття та 
поводження зі сміттям

5150,60 Січень Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

16 Послуги фіксованого місцевого 
телефонного зв’язку

64210000-1 - Послуги телефонного 
зв’язку та передачі даних

3000,00 Січень Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

17 Послуги рухомого (мобільного) 
зв’язку

64210000-1 - Послуги телефонного 
зв’язку та передачі даних

3000,00 Січень Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

18 Картриджи 30120000-6 - Фотокопіювальне та 
поліграфічне обладнання для 

офсетного друку

2610 6555,00 Травень Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

19 Послуги 3 обслуговування 
комп’ютерної техніки

50320000-4 - Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
персональних комп’ютерів

2610 з о  000 ,00 Січень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

20 Принтери, роутер, клавіатура 30230000-0 - Комп’ютерне 2610 10525,00 Лютий Кошти Допорогов



Т Г ^ г *  о о г ^ т т Р П

обладнання місцевого
бюджету,

кошти
1Т 1  Т Т Т Т Г Л Т ^ /Г А Д Г ''~ Г Т )0  

а  іс іс а

а закупівля

21 Канцелярське приладдя різне: папір, 
файли, конверти, ручки, олівці, 
клей, цапки, набори для 
канцтоварів, зшивані, антизшивачі, 
блокноти, стікери-закладки, 
лінійки, маркери, коректори, лотки, 
скоби, скотч, чинки, біндери, 
скріпки, ластики, розподільники 
аркушів та інше, інформаційні 
таблички (формат АЗ) текст буде 
надано, касова стрічка

30190000-7. Офісне устаткування та 
приладдя різне

2610 62876,55 Січень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

22 Послуги 3 ремонту та технічного 
обслуговування реєстраторів 
розрахункових операцій (РРО)

50310000-1. Технічне 
обслуговування і ремонт офісної 

техніки

32730,00 Січень Кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

23 Послуги 3 поточного ремонту і 
технічного обслуговування 
протипожежного обладнання

50410000-2 - Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 
контрольних приладів

2610 6600,00 Січень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

24 Послуги 3  проведення пультового 
спостереження 3  виводом сигналу 
на пульт цілодобового пожежного 
спостерігання

50410000-2 - Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 
контрольних приладів

2610 2750,00 Січень Кошти
місцевого
бюджету

Звіт про 
укладений 

договір

25 Наркологічний огляд працівників 85140000-2 - Послуги у сфері 
охорони здоров’я різні

2610 1204,00 Квітень Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

26 Послуги 3 навчання у вигляді 
семінару та перевірки знань

80530000-8. Послуги у сфері 
професійної підготовки

2610 25800,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

27 Технічне обслуговування та 
поточний ремонт вогнегасників

50410000-2 - Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 
контрольних приладів

2610 6800,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закзтіівля



42 Авгомаги однофазні та трьохфазні, 
автоматичні вимикачі 1x25 
Schneider Electric, автоматичні 
вимикачі 1x16 Schneider Electric, 
автоматичні вимикачі 1x32 
Schneider Electric, автоматичні 
вимикачі 3x32 Schneider Electric, 
автоматичні вимикачі 3x25 
Schneider Electric, автоматичні 
вимикачі 3x16 Schneider Electric, 
вимикачі одноклавішні для 
зовнішньої установки (ІР54) сірий 
серія Outdoor, Erste, автомати 
однофазні 16А, автомати 
трьохфазні 25 А, автомати 
трьохфазні З 2 А, автомати 
трьохфазні 40А, пускачі магнітні 
ПММ 50Ам, вимикачі наружні 
герметичні _____________ _

31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту 

, електричних кіл

2610 53181,-62- Лютий Кошти *  

місцевого 
бюджету, 

кошти
підприємства

•'Допорогов 
а закупівля

43 Розетки накладні з з/к і кришкою 
чорна ІЕКІР54, економ АКН -11- 
2.2, насосні станції SPERONI САМ 
100/25 НЕ, розетки НЕ с ЗК, криш. 
ІР 44, розетки ІР44 з заземленням 
ЗК герметичні__________________

31680000-6 - Електричне приладдя 
та супутні товари до електричного 

обладнання

2610 99210,56 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

44 Перфоратор Bosch РВН
2600+детектор Bosch PMD 7, кутова 
шліфувальна машина Makita GA 
9020 RF (0  230мм), акумуляторний 
дриль-шуруповерт GSR 180-LI 
Professional

45

42650000-7. Ручні інструменти 
пневматичні чи моторизовані

2610 13050,00 Квітень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

Бейсболки 18440000-5 Капелюхи та головні 
убори

2610 2955,00 Квітень Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи



4-6 Костюми зимові, костюми 
бавовняні (син. кольору), костюми 
робочі бавовняні, куртки утеплені 
«Вектор», халати «Технолог», 
костюми робочі бавовняні (р.48-50, 
50-52, 52-54 уточ. (весна-літо)

18130000-9 - Спеціальний робочий 
одяг

2610 82875,10 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

47 Чоботи зчеплені, чоботи гумові, 
галоші гзтуюві, взуття зимове, 
черевики робочі, черевики роб. 
(р.42,43 уточ. (весна-літо)

18810000-0 - Взуття різне, крім 
спортивного та захисного

2610 26355,05 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

48 Емаль алкідка (зелена (8 шт.), синя 
(8 П ІТ .) , жовта (4 шт.), біла (4 шт.), 
чорна (4 шт.) червона (4 шт.), 2,8 кг, 
емаль ПФ-115 2,8 к г (жовта), емаль 
ПФ-115 2,8 к г (сіра), емаль ПФ-115 
2,8 к г (червона), емаль ПФ-115 2,8 
кг (чорна), емаль ПФ-115 2,8 кг 
(зелена)

44810000-1 - Фарби 2610 8580,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

49 Уайтспірит 1л, змивач (Genova) 
клею для ПВХ труб, розчинник 1л.

44830000-7 - Мастики, шпаклівки, 
замазки та розчинники

2610 3159,16 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Без застос. 
електрон, 
системи

50 Насоси дренажні Speroni TS 400/S 42120000-6 - Насоси та компресори 2610 53280,00 Квітень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля



51 Круги підрізні 230x2,5x22 мм метал,”' 
круги відрізні 125x1,6x22 мм метал, 
дріт електричний ПВС 2*2,5, трос 
стальний оцинкований 7x7d 6 мм 
(бухта 200 м) в обмотці, сітка 
рабиця оцинкована 50x50x3 
(1,5x10), круг пелюстковий 0125 
мм, круги обрізні по металу 
125x1,6x22 мм, круги обрізні по 
металу 230x2,5x22, круги відрізні 
товщ. 1 мм -  d230, круги відрізні 
товщ. 2,5 мм -  d230, трос 
сантехнічний 3 ручкою 14, 10 м

44310000-6. Вироби з-дроту 2610 5186 ЇМО-'" Лютий Кошти ‘ 
місцевого 
бюджету, 

кошти
підприємства

""'Дбпорогов 
а закупівля

52 Труба ПВХ (40 мм) 3,7 мм (бухти 
по 200м), Труба ПВХ (32 мм) 3 мм 
(бухти по 200м), труба оцинкована 
Ду 15x2,5 мм, труба оцинкована Ду 
20x2,5 мм, поливальний шланг 50м 
1/2, хомути 3 нержавіючої сталі 
PROFI 16-27 9мм, хомути з 
нержавіючої сталі PROFI 25-40 
9мм, поливальний шланг гумовий 
25мм

44160000-9 - Магістралі, 
трубопроводи,труби,обсадні труби, 

тюбінги та супутні вироби

2610 55916,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

53 Електроди АНО-36 3мм (упаковка 5 
кг), електроди «Моноліт» 3 мм 2,5 
кг, електроди АНО-36-дЗмм, 2,5 кг, 
ПАТОН

31710000-6. Електронне обладнання 2610 5891,42 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

54 Дюбелі 3 ударними шурупами 6x60 
мм 100 шт., саморізи з EPDM- 
шайбою по дереву 4,8x35 250 шт.

44530000-4 - Кріпильні деталі
2610 1730,00 Квітень Кошти

місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

55 Лічильники холодної води APATOR 
PoWoGaz JM-4 ду 20 (з комплектом 
штуцерів)

38420000-5 Прилади для . 
вимірювання витрати, рівня та тиску 

рідин і газів

2610 13560,00 Квітень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

56 Технічний аерозоль WD-40 200мл, 
сантехпаста ЗООгр. (зелена), пакля

44420000-0. Будівельні товари 2610 14833,36 Лютий Кошти
місцевого

Допорогов 
а закупівля



для паковки 0,1 кг, брус 20*40 мм, 
пруток (катанка) діам. 10 мм, люк 
полімерпіщаний з замком Ф15 
чорний, брус будівельний 50x50 мм 
2 м, паста для паковки 0,25 кг

бюджету,
кошти

підприємства

57 Клей Оепоуа для ПВХ труб (237 
мл), клей для ПВХ труб 500 мл

24910000-6. Клеї 2610 2545,33 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

58 Кабель Н07КК-Б 402,5 (НеІикаЬеІ), 
кабель ВВГ 3x1,5, кабель ВВГ 2x1,5

31320000-5. Електророзподільні 
кабелі

2610 133898,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

59 Жавель-Клейд 1 кг (300 таб), засіб 
для знезараження води «Жавель 
Клейд» 1 кг

24450000-3. Агрохімічна продукція 2610 83375,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

60 Сіль технічна 14410000-8 - Кам’яна сіль 2610 1500,00 Травень Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

61 Набори кистей флецевих 25; 38; 50; 
76; 102 мм, 5 шт. ІМТЕКТООТ КТ- 
1005, валики малярні 200 мм, 
ванночки малярні, пензлики 
малярні ЗО мм, пензлики малярні 
100 мм, швабри для миття підлоги з 
віджимом, відра для швабр з 
віджимом — 14л, валики для 
фарбування, шпателі, швабри 
дерев’яні з держаком 170 см, гачки 
меблеві, корзини для сміття Феста 
(8л), йоржики туалетні, віники 
«Сорго», совки для сміття, відра 1 Ол 
пластик, відра круглі пластикові з 
металевою ручкою, 12л, щітки для 
миття фонтанів, щітки для підлоги з 
ручкою щорстка, мітли пластикові 
дворові, совки для сміття 
пластикові з ручкою, губки кухонні

39220000-0 - Кухонне приладдя, 
товари для дому та господарства і 

приладдя для закладів громадського 
харчування

2610 99443,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля



Дрібниці життя (0061 CD) по 5 шт.,-" ■ 
киї 3 дерева для щіток

62 Саморізи по металу, дюбелі з 
саморізами 6*40 (100шт), кутники 
металеві 35x35x3, кутники 32*32 
м/п мірні

44210000-5. Конструкції та їх 
частини

2610 14534,00 Травень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
. а закупівля

63 Арматура А400С Ф 12, крани 
кульові газові вн.-вн. 1/2" ручка газ 
Valtec val gas, крани кульові газові 
вн.-вн. 3/4" ручка газ Valtec valgas, 
вентилі 15кч18п Ду 15, вентилі 
15кч18п Ду 20, крани на злив для 
пісюарів, крани кульові різьба 
внут/зовн. 1/2" ручка Valtec, крани 
кульові різьба внут/зовн. 3/4" ручка 
Valtec, арматура АН-0.31.00 (бокове 
підведення) різьба латунь, арматура 
A3 діаметром 12 мм, гофра для 
унітазу (стандартна), крани на злив 
для унітаза КРС

42130000-9 - Арматура 
трубопровідна: крани, вентилі, 

клапани та подібні пристрої

2610 177756,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

64 Електролічильники N IK  2301 АГИ 
трифазні, електролічильники NIK 
2102-04 М2В однофазні

38550000-5 Лічильники 2610 9188,00 Травень Кошти

бюджету

Допорогов 
а закзлнвля

65 Реле тиску РМ/5 Italtecnica, патрони 
карболітові підвісні Е-27

31220000-4. Елементи електричних 
схем

2610 45200,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

66 Рукавички С-28 ЛЗ замшеві, 
рукавички робочі з ПВХ точкою, 
рукавиці гумові, рукавиці 
бавовняні, перчатки гумові надміцні 
Дрібниці життя (розміри L, ХЕ), 
робочі перчатки бавовняні 
трикотажні 3 напиленням

18140000-2. Аксесуари до робочого 
одягу

2610 25609,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закзліівля



67 Електромагнітні клапани непрямої 
дії ODE 21Н8КВ120, мембрани для 
гідроакумуляторів AQUAPRESS 
80/100 л, мембрани для 
гідроакумуляторів AQUAPRESS 
150/200 л, зворотні клапани 1-1/4" 
(32мм) латунь, зворотні клапани 1- 
1/2" (40мм) латунь

34320000-6. Механічні запасні 
частини, крім двигунів і частин 

двигунів

2610 150300,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

68 Пружини 3 пружинної сталі 17 см 14620000-3 - Сплави 2610 22000,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

69 Замки навісні Екстра (лаз.кл.) 70 
мм, сальники для форсунок 0  

17*3,1 мм, замки навісні середні з 
дужкою, замки врізні в 
металопластикові двері, замки 
врізні 3 метеликом

44520000-1 - Замки, ключі та петлі 2610 20701,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

70 Гідроакумулятор Aquasystem VAV 
100л

44610000-9 - Цистерни, резервуари, 
контейнери та посудини високого 

тиску

2610 30672,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

71 Пакети для сміття 60 л. (40 піт. в 
упак.), мішки будівельні, пакети для 
сміття (Дрібниці життя) 160л 10 шт, 
пакети для сміття (Дрібниці життя) 
120л 10 шт, пакети для сміття 
(Дрібниці життя) 60л 3 затяжкою 10 
шт, пакети для сміття (Дрібниці 
життя) 35 л зо шт.

19640000-4. Поліетиленові мішки та 
пакети для сміття

2610 39731,60 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

72 Засоби мийні кислотні К 1-02 10 кг, 
засоби для чищення санвузла, 
пральні порошки ручні 0,450 кг 
ТАЙД, «Karcher» 3 в 1 засіб для 
чиїцення (1л), засоби дезинфікуючі 
«Доместос» -0,5 л різні, туалетний 
утьонок 0,5 л, містер пропер для 
миття підлоги (роза) 0,5 л, чистячий

39830000-9. Продукція для чищення 2610 136450,80 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля



порошок Бреф 500 гр, засіб для 
миття скла містер мускул, дозатори 
для рідкого мила

- г .. ... ^

73 Термоусадочні трубки з клейовим . 
шаром 6,4/2,2, термоусадочні ' 
трубки 3 клейовим шаром 4,8/1,6, 
шланги підводки для умивальника 
80 см

31650000-7 - Ізоляційне приладдя 2610 3637,00 Лютий Кошти , . 
місцевого 
бюджету, 

кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

74 Послуги обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності

66510000-8. Страхові послуги 2610 2073,60 Серпень Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

75 Послуги обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності

66510000-8. Страхові послуги 2610 2073,60 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

76 Касові апарати 30140000-2 - Лічильна та 
обчислювальна техніка

- 18000,00 Квітень Кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

77 Аптечки 33190000-8 - Медичне обладнання 
та вироби медичного призначення 

різні

2610 1140,00 Травень Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи

78 Мило рідке -  5л, Primo, різне 33710000-0 - Парфуми, засоби 
гігієни та презервативи

2610 26040,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

79 Туалетний папір Обухів, туалетний 
папір 3 гільзою 95м х 185 мм 
джамбо

33760000-5. Туалетний папір, носові 
хустинки, рушники для рук і 

серветки

2610 105832,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

80 Змішувачі для умивальників 003, 
умивальники тюльпан, дзеркала 
різні розміри, сифони для 
умивальників, коврики резинові 
вуличні 80*60*2 СОТИ, бачки 
підвісні пластикові Ніагара, унітази

44410000-7 - Вироби для ванної 
кімнати та кухні

2610 39224,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закзтіівля



3 бачками, тримачі для туалетного 
паперу

81 Сушарки для рук 39710000-2 - Електричні побутові 
прилади

2610 7705,00 Травень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

82 Освіжувачі повітря різні 39810000-3. Ароматизатори та воски 2610 10850,00 Лютий Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допороі'ов 
а закупівля

83 Послуги 3 технічної інвентаризації і 
паспортизації

71240000-2. Архітектурні, інженерні 
та планувальні послуги

1600,00 Січень Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

84 Послуги 3 технічного
обслуговування
автомобіля

50110000-9. Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

2610 25743,13 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Звіт про 
укладений 

договір

85 Послуги 3 технічного
обслуговування
автомобіля

50110000-9. Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

2610 26327,36 Лютий Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

86 Касова стрічка 30190000-7. Офісне устаткування та 
приладдя різне

- 13286,00 Лютий Кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

87 Послуги 3 дератизації будівлі 90920000-2 - Послуги із санітарно- 
гігієнічної обробки приміщень

2020,00 Лютий Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

88 Аудиторські послуги 79210000-9 - Бухгалтерські та 
аудиторські послуги

7200,00 Лютий Кошти
підприємства

Звіт про 
укладений 

договір
89 Послуги 3 вивезення твердих 

побздових відходів
90510000-5 - Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям
5150,60 Лютий Кошти

підприємства
Без застое, 
електрон. 
Системи

90 Послуги 3 внесення змін до 
технічної документації з . 
виготовленням технічного паспорта

71240000-2. Архітектурні, інженерні 
Та планувальні послуги

471,56 Лютий Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон. 
Системи



журналу «Радник у сфері 
державних закупівель»

, 1 місцевого
бюджету

електрон.
системи

108 Принтери, роутер, клавіатура 30230000-0 - Комп’ютерне 
обладнання ,

2610 10525,00 Березень Кошти
місцевого
бюдж'ету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

109 Технічне обслуговування та 
поточний ремонт вогнегасників

50410000-2 - Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 
контрольних приладів

2610 6800,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

n o Ізострічка ПВХ 0,3 mmxl9mm 
чорна, стрічка сигнальна (100 
метрів), фум-стрічка 
(19ммх15мх0,20 мм), фум-стрічка 
(19ммх15мх0,22 мм), ізострічка

19510000-4. Гумові вироби 2610 9672,45 Березень Кошти
міецевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

111 З'єднувальні муфти Зм Scotchcast 
91 NBA 0, кабельні муфти SP 2,5

31340000-1 - Приладдя до 
ізольованих кабелів

2610 33483,30 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

112 Світильники світлодіодні 10 Вт, 
налобні ліхтарі Police BL-2188В, 
світильники вуличний типу «Шар» 
опаловий, Е27

31520000-7 - Світильники та 
освітлювальна арматура

2610 7084,30 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Без застос. 
електрон, 
системи

113 Лампи розжарювання бОвт е27, 
лампи світлодіодні LED / трубка Т8, 
9W-60 см, лампа LED Е-27 12 Ват, 
світлодіодна панель LED VIDEX 
Art: VLP406W

31510000-4 - Електричні лампи 
розжарення

2610 24065,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

114 Роз’єми, цемент м-500 (25 кг), 
тротуарна плитка «Школодка» 
300x300x30 мм, тратуарна плитка 
«Брусчатка» 200x100x60 мм„ 
бордюр тротуарний 500x200x60, 
клейова суміш Церезит СМ 117 25 
кг, контакт бетон 25 кг, профнастил

44110000-4 - Конструкційні 
матеріали

2610 77018,70 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля



ПС20, єврорубероїд, цемент, 
полікарбонат 8 мм (бронза)

.15 Бури Makita SDS+8*160 та 
SDS+6*160, набори ключів 
рожково-накидних 16 шт 6-24 мм 
метал.кейс HANS, лопати дюралеві 
для снігу, набори бурів Bosch Tough 
Box SDS-plus-3, 6-10 мм, 8 шт., 
струмові клІЕЦі UNI-T UT201, диск 
алмазний по бетону 125x22,2, сачки 
для чистки дна фонтану, бури для 
перфоратора SDS PLUS 06-100 
мм, бури для перфоратора SDS 
PLUS 08-150 мм, бури для 
перфоратора SDS PLUS 010-250 
мм, граблі веер 3 ручкою, ягцики для 
інструментів STENLEY 
(49,7x29,3x22,2)_________________

44510000-8 - Знаряддя 2610 18876,30 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

116 Автомати однофазні та трьохфазні, 
автоматичні вимикачі 1x25 
Schneider Electric, автоматичні 
вимикачі 1x16 Schneider Electric, 
автоматичні вимикачі 1x32 
Schneider Electric, автоматичні 
вимикачі 3x32 Schneider Electric, 
автоматичні вимикачі 3x25 
Schneider Electric, автоматичні 
вимикачі 3x16 Schneider Electric, 
вимикачі одноклавішні для 
зовнішньої установки (ІР54) сірий 
серія 0utdoor, Erste, автомати 
однофазні 16А, автомати 
трьохфазні 25А, автомати 
трьохфазні З 2А, автомати 
трьохфазні 40А, пускачі магнітні

31210000-1 - Електрична апаратура 
для комутування та захисту 

електричних кіл

2610 53181,62 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля



ПММ 50A m ,  вимикачі наружні 
герметичні

» ’ •4V.-7

117 Розетки накладні з з/к і кришкою 
чорна ІЕК ІР54, економ АКН -11- 
2.2, насосні станції SPERONI САМ . 
100/25 НЕ, розетки ПГ с ЗК, криш.
IP 44, розетки ІР44 з заземленням 
ЗК герметичні

. 31680000-6 - Електричне приладдя 
та супутні товари до. електричного 

облаїд'нання

2610 99210,56 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

118 Костюми зимові, костюми 
бавовняні (син.кольору), костюми 
робочі бавовняні, куртки утеплені 
«Вектор», халати «Технолог», 
костюми робочі бавовняні (р.48-50, 
50-52, 52-54 уточ. (весна-літо)

18130000-9 - Спеціальний робочий 
одяг

2610 82875,10 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

119 Чоботи утеплені, чоботи гумові, 
галоші гумові, взуття зимове, 
черевики робочі, черевики роб. 
(р.42,43 уточ. (весна-літо)

18810000-0 - Взуття різне, крім 
спортивного та захисного

2610 26355,05 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

120 Емаль алкідка (зелена (8 шт.), синя 
(8 шт.), жовта (4 шт.), біла (4 шт.), 
чорна (4 шт.) червона (4 шт.), 2,8 кг, 
емаль ПФ-115 2,8 кг (жовта), емаль 
ПФ-115 2,8 кг (сіра), емаль ПФ-115 
2,8 кг (червона), емаль ПФ-115 2,8 
кг (чорна), емаль ПФ-115 2,8 кг 
(зелена)

44810000-1 -Фарби 2610 8580,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

121 Уайтспірит 1л, змивач (Genova) 
клею для ПВХ труб, розчинник 1л.

44830000-7 - Мастики, шпаклівки, 
замазки та розчинники

2610 3159,16 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Без застос. 
електрон, 
системи



122 Круги відрізні 230x2,5x22 мм метал, 
круги відрізні 125x1,6x22 мм метал, 
дріт електричний ПВС 2*2,5, трос 
стальний оцинкований 7x7d 6 мм 
(бухта 200 м) в обмотці, сітка 
рабиця оцинкована 50x50x3 
(1,5x10), круг пелюстковий 0125 
мм, круги обрізні по металу 
125x1,6x22 мм, круги обрізні по 
металу 230x2,5x22, круги відрізні 
товщ. 1 мм -  d230, круги відрізні 
товщ. 2,5 мм — d230, трос 
сантехнічний з рздкою 14, 10 м

44310000-6. Вироби 3 дроту 2610 51861,10 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

123 Труба ПВХ (40 мм) 3,7 мм (бухти 
по 200м), Труба ПВХ (32 мм) 3 мм 
(бухти по 200м), труба оцинкована 
Ду 15x2,5 мм, труба оцинкована Ду 
20x2,5 мм, поливальний шланг 50м 
1/2, хомути 3 нержавіючої сталі 
PROF1 16-27 9мм, хомути з 
нержавіючої сталі PROFI 25-40 
9мм, поливальний шланг гумовий 
25мм

44160000-9 - Магістралі, 
трубопроводи,труби, обсадні труби, 

тюбінги та супутні вироби

2610 55916,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

124 Електроди АНО-36 3мм (упаковка 5 
кг), електроди «Моноліт» 3 мм 2,5 
кг, електроди АНО-36-дЗмм, 2,5 кг, 
ПАТОН

31710000-6. Електронне обладнання 2610 5891,42 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

125 Технічний аерозоль WD-40 200мл, 
сантехпаста ЗООгр.(зелена), пакля 
для наковки 0,1 кг, брус 20*40 мм, 
ирзток (катанка) діам. 10 мм, люк 
полімерпіщаний з замком Ф15 
чорний, брус будівельний 50x50 мм 
2 м, паста для паковки 0,25 кг

44420000-0. Будівельні товари 2610 14833,36 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

126 Клей Genova для ПВХ труб (237 24910000-6. Клеї 2610 2545,33 Березень Кошти Без застое.



мл), клей для ПВХ труб 500 мл місцевого
бюджету

електрон.
системи

127 Кабель Н07КН-Р 402,5 (НеІикаЬеІ), 
кабель ВВГ 3x1,5, кабель ВВГ 2x1,5

31320000-5. Електророзподільні 
кабелі

2610 133898,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

128 Жавель-Клейд 1 к г (300 таб), засіб 
для знезараження води «Жавель 
Клейд» 1 к г

24450000-3. Агрохімічна продукція 2610 83375,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

129 Набори кистей флецевих 25; 38; 50; 
76; 102 мм, 5 шт. ШТЕКТООЕ КТ- 
1005, валики малярні 200 мм, 
ванночки малярні, пензлики 
малярні зо мм, пензлики малярні 
100 мм, швабри для миття підлоги з 
віджимом, відра для швабр з 
віджимом -  14л, валики для 
фарбування, шпателі, швабри 
дерев’яні з держаком 170 см, гачки 
меблеві, корзини для сміття Феста 
(8л), йоржики туалетні, віники 
«Сорго», совки для сміття, відра 10л 
пластик, відра круглі пластикові з 
металевою ручкою, 12л, іцітки для 
миття фонтанів, щітки для підлоги з 
ручкою щорстка, мітли пластикові 
дворові, совки для сміття 
пластикові з ручкою, губки кухонні 
Дрібниці життя (006ІС В) по 5 шт., 
киї з дерева для щіток __________

39220000-0 - Кухонне приладдя, 
товари для дому та господарства і 

приладдя для закладів громадського 
харчування

2610 99443,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

130 Арматура А400С Ф 12, крани 
кульові газові вн.-вн. 1/2" ручка газ 
Уаііес уа1§аз, крани кульові газові 
вн.-вн. 3/4" ручка газ Уаііес valgas, 
вентилі 15кч18п Ду 15, вентилі 
15кч18п Ду 20, крани на злив для 
пісюарів, крани кульові різьба____

42130000-9 - Арматура 
трубопровідна: крани, вентилі, 

клапани та подібні пристрої

2610 177756,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля



1 внут/зовн. 1/2" ручка Valtec, крани 
кульові різьба внут/зовн. 3/4" ручка 
Valtec, арматура АН-0.31.00 (бокове 
підведення) різьба латунь, арматура 
АЗ діаметром 12 мм, гофра для 
унітазу (стандартна), крани на злив 
для зшітаза КРС

131 Реле тиску РМ/5 Italtecnica, патрони 
карболітові підвісні Е-27

31220000-4. Елементи електричних 
схем

2610 45200,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

132 Рукавички С-28 ЛЗ замшеві, 
рукавички робочі з ПВХ точкою, 
рукавиці гумові, рукавиці 
бавовняні, перчатки гумові надміцні 
Дрібниці життя (розміри L, XL), 
робочі перчатки бавовняні 
трикотажні 3 напиленням

18140000-2. Аксесуари до робочого 
одягу

2610 25609,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

133 Електромагнітні клапани непрямої 
д ії ODE 21Н8КВ120, мембрани для 
гідроакумуляторів AQUAPRESS 
80/100 л, мембрани для 
гідроакумуляторів AQUAPRESS 
150/200 л, зворотні клапани 1-1/4" 
(32мм) латунь, зворотні клапани 1- 
1/2" (40мм) латунь

34320000-6. Механічні запасні 
частини, крім двигунів і частин 

двигунів

2610 150300,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

134 Пружини 3 пружинної сталі 17 см 14620000-3 - Сплави 2610 22000,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

135 Замки навісні Екстра (лаз.кл.) 70 
мм, сальники для форсунок 0  

17*3,1 мм, замки навісні середні з 
дужкою, замки врізні в 
металопластикові двері, замки 
врізні 3 метеликом

44520000-1 - Замки, ключі та петлі 2610 20701,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля



136 Гідроакумулятор Aquasystem VAV 
100л

44610000-9 - Цистерни, резервуари, 
контейнери та посудини високого 

тиску

2610 30672,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

137 Пакети для сміття 60 л. (40 шт. в 
упак.), мішки будівельні, пакети для 
сміття (Дрібниці життя) 160л 10 шт, 
пакети для сміття (Дрібниці життя)
120л 10 шт, пакети для сміття 
(Дрібниці життя) 60л 3 затяжкою 10 
шт, пакети для сміття (Дрібниці 
життя) 35 л ЗО шт.

19640000-4. Поліетиленові мішки та 
пакети для сміття

2610 39731,60 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

138 Засоби мийні кислотні К1-02 10 кг, 
засоби для чищення санвузла, 
пральні порошки ручні 0,450 кг 
ТАЙД, «Karcher» 3 в 1 засіб для 
чищення (1л), засоби дезинфікуючі 
«Доместос» -0,5 л різні, туалетний 
утьонок 0,5 л, містер пропер для 
миття підлоги (роза) 0,5 л, чистячий 
порошок Бреф 500 гр, засіб для 
миття скла містер мускул, дозатори 
для рідкого мила

39830000-9. Продукція для чищення 2610 136450,80 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

139 Термоусадочні трубки з клейовим 
шаром 6,4/2,2, термоусадочні 
трубки 3 клейовим шаром 4,8/1,6, 
шланги підводки для умивальника 
80 см

31650000-7 - Ізоляційне приладдя 2610 3637,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

140 Послуги обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності

66510000-8. Страхові послуги 2073,60 Березень Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

141 Мило рідке -  5л, Primo, різне 33710000-0 - Парфуми, засоби 
гігієни та презервативи

2610 26040,00 Березень Кошти 
місцевого 
бюджету, 

кошти . 
підприємства

Допорогов 
а закупівля



і 42 Туалетний папір Обухів, туалетний 
папір 3 гільзою 95м х 185 мм 
джамбо

33760000-5. Туалетний папір, носові 
хустинки, рушники для рук і 

серветки

2610 105832,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

143 Змішувачі для умивальників 003, 
умивальники тюльпан, дзеркала 
різні розміри, сифони для 
умивальників, коврики резинові 
вуличні 80*60*2 СОТИ, бачки 
підвісні пластикові Ніагара, унітази 
3 бачками, тримачі для туалетного 
паперу

44410000-7 - Вироби для ванної 
кімнати та кухні

2610 39224,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

144 Освіжувані повітря різні 39810000-3. Ароматизатори та воски 2610 10850,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету,

кошти
підприємства

Допорогов 
а закупівля

145 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Васильківській, 
47

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 149100,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

146 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. 
Новопирогівській, 33

45450000-6 -Тиші завершальні 
будівельні роботи

3210 297300,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

147 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Теремківській, 2- 
4

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 146200,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

148 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Алма-Атинській, 
2-а

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 212800,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

149 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Ентузіастів, 21

45450000-6 - Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 215700,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

150 .Капітальний ремонт бюветного. . 
комплексу на вул. Хорольській, 10

.. 45450000-6 - Інтпі завершальні 
будівельні роботи

3210 219600,00 . Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля



151 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Генерала 
Жмаченка, 12 (парк «Перемога»)

45450000-6 - Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 203700,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

152 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на просп. Юрія Гагаріна, 
7

45450000-6 - Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 234300,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

153 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Анни Ахматової, 
16-в

45450000-6 - Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 165000,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

154 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Анни Ахматової, 
6

45450000-6 - Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 247500,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

155 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Драгоманова, 29

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 221800,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

156 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на просп. Петра 
Григоренка, 41

45450000-6- ІНШІ завершальні 
будівельні роботи

3210 137200,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

157 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Здолбунівській, 7

45450000-6 - Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 226600,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

158 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Костянтина 
Заслонова, 18

45450000-6- Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 210600,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

159 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Олександра 
Сабурова, 9/61

45450000-6 - Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 150600,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

160 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Теодора 
Драйзера, 32

45450000-6 - Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 160700,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

161 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Дніпроводській, 
9/2

45450000-6- Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 231100,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

162 Капітальний ремоит-бюветного 
комплексу на просп. Героїв 
Сталінграда, 14/16

45450000-6 -Днші завершальні 
будівельні роботи

3210 ^98900,00 Березень ^ "Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля



163 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Йорданській, 10

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 90800,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

164 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Маршала 
Малиновського, 3

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 164300,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

165 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Маршала 
Рокоссовського, 2

45450000-6 - Інш і завершальні 
будівельні роботи

3210 249700,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

166 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Маршала 
Тимошенка, 18

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 92300,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

167 Капітальний ремонт бюветного 
комплекеу на вул. Архітектора 
Городецького, 8

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 152700,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

168 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Академіка 
Богомольця, 7/14

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 200900,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

169 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Білицькій, 55

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 294100,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

170 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Вітряні Гори, 2

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 170700,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

171 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Кобзарській, 2

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 177400,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

172 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Верховинній, 8

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 217800,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

173 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Живописній, 2

45450000-6 - Інші завершальні 
будівельні роботи

3210 176500,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля

174 Капітальний ремонт бюветного 
комплексу на вул. Січових 
Стрільців, 75

.> 45450000-6 - Інші завершальні . 
будівельні роботи

3210 271300,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Допорогов 
а закупівля



175 Адвокатські та юридичні послуги 79140000-7 Послуги з юридичної 
консультації та правового 

інформування
■

20500,00 Березень Кошти
підприємства

Без застое, 
електрон, 
системи

176 Передплата періодичного видання -  
журналу «Радник у сфері 
державних зак)чіівель»

22210000-5. Газети 2610 3168,00 Березень Кошти
місцевого
бюджету

Без застое, 
електрон, 
системи


