
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

(зміни  від 07.02.2022 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 

Рулетка для вимірювання 

відстані 5м х 15мм 

 

38330000-7 - Ручні 

прилади для вимірювання 

відстаней 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

70.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий, 2022  

Тестер для перевірки 

цілісності електричних схем, 

розподільчі клемні колодки 

 

31210000-1 - Електрична 

апаратура для комутування 

та захисту електричних кіл 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

207.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий, 2022 Тестер для перевірки цілісності 

електричних схем 190мм 1 шт 

Розподільчі клемні колодки 10 А 

10мм 10 шт 

Замазка силіконова, замазка 

акрилова 

 

44830000-7 - Мастики, 

шпаклівки, замазки та 

розчинники 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

100.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий, 2022 Замазка силіконова 300 мл 1 шт 

Замазка-герметик акрилова 280 

мл 1 шт 

Відро з витискачем, вантуз з 

ручкою 

 

39220000-0 - Кухонне 

приладдя, товари для дому 

та господарства і приладдя 

для закладів громадського 

харчування 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

153.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий, 2022 Відро з витискачем 14л. 1 шт 

Вантуз з ручкою 1 шт 

Ізоляційна стрічка  31650000-7 - Ізоляційне 

приладдя 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

69.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий, 2022 Ізоляційна стрічка ПВХ 20м 

3 шт 

 



Знаряддя та інструменти 

 

44510000-8 - Знаряддя 

 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1`824.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий, 2022 Свердло по бетону 6х160 мм 

1 шт 

Свердло по бетону 8х160мм 

1 шт 

Свердло по бетону 10х160мм 

1 шт 

Висувний ніж з фіксатором леза 

з відломними сегментами 18 мм 

1 шт 

Ножовочне полотно по металу 

2-стор. 300мм 5 шт 

Ножовочне полотно по металу і 

дереву 2-стор. 300мм 5 шт 

Бокорізи з ізольованими 

ручками 160мм 1 шт 

Ключ трубний 1,5", 90 гр. 1 шт 

Свердла по металу, набір 13 шт, 

д 2,0 - 8,0 мм 1 шт 

Свердла по дереву, набір 8 шт  

1 шт 

Круг на ліпучці d-125мм  45 шт 

Граблі віялові без ручки 1 шт 

Лопата для снігу пласт. з ручкою 

1 шт 

Шурупи та саморізи 

 

44530000-4 - Кріпильні 

деталі 

2210 -

 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

156.00 Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий, 2022 Шурупи з дюбельом 6/3,5х30 мм 

200 шт 

Саморізи універсальні до дерева 

5,0х35мм 20 шт 

Саморізи універсальні до дерева 

5,0х40мм 20шт 

Саморізи універсальні до дерева 

5,0х45мм 20 шт  

Саморізи універсальні до дерева 

5,0х50мм 20 шт 

 

Затверджений рішенням уповноваженої особи згідно протоколу № 5 від  07.02.2022 р. 

 

Уповноважена особа  ______________________ 
  (підпис) 

 Розний  В.П. 

                                              М. П.  


