
 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

(зміни від 21.07.2021 року) 

БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ  м. ЛЬВОВА 

Код ЄДРПОУ 23951270 

 

Конкретна назва 

предмета закупівлі. 

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі 

(за наявності) 

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір 

бюджетного 

призначення за 

кошторисом 

або очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі (грн) 

Процедура 

закупівлі. 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі. 

Примітки. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кутник вставка 

перфорований 3м для 

вирівнювання кутів 

стін та віконних 

відкосів 

44420000-0 -

 Будівельні товари 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

121.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Липень, 2021 Кутник вставка 

перфорований 3м для 

вирівнювання кутів стін та 

віконних відкосів -11 шт 

Вентиляційна 

жалюзійна гратка  

42510000-4 -

 Теплообмінники, 

кондиціонери 

повітря, 

холодильне 

обладнання та 

фільтрувальні 

пристрої 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

58.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Липень, 2021 Вентиляційна жалюзійна 

гратка 21х21см біла 

пластмасова – 1 шт 

Ванночка під валик для 

фарби 300мм 

39220000-0 -

 Кухонне 

приладдя, товари 

для дому та 

господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

22.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Липень, 2021 Ванночка під валик для 

фарби 300мм – 1шт 



Розетка електричка 

подвійна 

31220000-4 -

 Елементи 

електричних схем 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

186.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Липень, 2021 Розетка електричка 

подвійна – 3 шт 

Фарба інтер'єрна 

водоімульсійна Dek Art 

Ultra White 12.6 кг 

Будівельна суміш для 

плитки "Ceresit CM11" 

25кг 

Будівельна суміш для 

вирівнювання стін 

"Акрил-путц" 2в1 5кг 

Електроізоляційний 

кабельний канал 40х25, 

2м 

44110000-4 -

 Конструкційні 

матеріали 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1`870.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Липень, 2021 Фарба інтер'єрна 

водоімульсійна Dek Art 

Ultra White 12.6 кг -5 шт 

Будівельна суміш для 

плитки "Ceresit CM11" 

25кг – 1шт 

Будівельна суміш для 

вирівнювання стін "Акрил-

путц" 2в1 5кг 1 шт 

Електроізоляційний 

кабельний канал 40х25, 2м 

– 5 шт 
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