
 

 

ЗМІНИ ДО   ДОДАТКУ  ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ                                          
на 2016 рік 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Роздільнянської РДА 
(КОД ЄДРПОУ25030031) 

Предмет закупівлі 

Код згідно з 

класифікатором 

продукції та послуг 

ДК016:2010 (за кодом 

CPV   за ДК021:2015) 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджет 

них 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтов ний 

початок 

проведен ня 

процедури 

закупівлі 

При мітка 

1 2 3 4 5 6 

      

19.20.2 

Паливо рідинне та газ., 

(09132000-3)-Бензин 

А-92 
 

2210 42000,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

20.41.3 

Мило, засоби мийні та 

засоби для чищення, 

(39831000-6)Засоби 

для прання і миття : 

мийні засоби, 

знежирювальні 

засоби,засоби для 

чищення,засоби для 

миття підлоги,засоби 

для чищення туалету 

(39832000-3)- Засоби 

для миття посуду : 

миючий засіб для 

посуди 

2210 35145,00 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

32.91.1 Мітли та 

щітки 

(39224000-8)- 

Мітли, щітки та інше 

господарське 

приладдя.  

2210 5570,0 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

27.40.2Лампи та 

світильники 

31531000-7(Лампи) 

2210  

280,00 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

22.29.2Вироби 

пластмасові  

інші,н.в.і.у 

33771000-5-Паперові 

вироби санітарно-

гігієничного 

призначення 

(33711000-7) 

Парфуми та засоби 

гігієни 

2210 455,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

  



 

14.13.3 
Пальта,напівпальта, 

накидки ,плащі й 

подібні вироби, 

жіночі обо дівчачі 

(18211000-01) 

Накидки 

2210 460,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

13.20.4 Тканини 

ворсові, махрові 

тканини на рушники 

та інше спеціальне 

полотно 

(39514000-8) 

Туалетна та кухонна 

білизна 

2210 340,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

08.11.2Вапняк  і гіпс 

44921000-2(Вапняк і 

гіпс) 

 150,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

17.22.1 

Папір побутовий і 

туалетний  та паперова 

продукція 

(33761000-2)  

Туалетний папір 

   (33763000-6)  

Паперові рушники 

для рук 

(33764000-3) 

Паперові  серветки  

 
 

2210 8000,00 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

20.42.1 

Парфуми та 

косметичні засоби 

(33711000-7) 

Парфуми та засоби 

гігієни: 

Шампунь 

(33741000-6) 

Засоби для догляду 

за руками 

 
 

2210 6705,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

14.12.2 

Одяг робочій,жіночий 

(18113000-4) 

Виробничий одяг 

 

 

2210 3180,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  



15.12.1 

Вироби дорожні, 

шорно-сідельні та 

упряж і подібні 

вироби; вироби 

шкіряні інші 

(18936000-9) 

Тканинні сумки 

 
 

2210 2170,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

13.92.1 

Вироби текстильні 
готові для 
домашнього 
господарства: 

(39512000-4) 

Постільна білизна 

 
 

2210 15750,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

20.41.4 

Препарати пахучі , 

воски та інші засоби 

для чищення 

(39811000-0) Засоби 

для ароматизації та 

дезодорування 

приміщень: 

Освіжувач повітря 

 
 

2210 6300,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

25.99.1 

Вироби для вани і 

кухні металеві 

(39563000-6) 

Текстильні набивки, 

пряжі, тканини та 

вироби технічного 

призначення:  

Металізовані пряжі 

 
 

2210 5300,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

22.21.4 

Пластини,листи, 

плівка,фольга,та 

стрічки з 

пластмас,інші 

(19640000-4) 

Поліетиленові мішки 

та пакети для сміття 

 
 

2210 

 

5300,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  
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22.19.6 

Предмети одягу та 

аксесуари одягу з 

вулканізованої 

гуми(крім 

виготовленої з твердої 

гуми)( 

(18424000-7) 

Рукавички  

 
 

2210 4550,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

14.19.1 

Рукавички,рукавиці  та 

мітенки, трикотажні 

(18141000-9) Робочі 

рукавиці 

 
 

 

2210 

 

5620,00 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

 

Січень-грудень 

 

58.14.1 

Журнали та періодичні 

видання друкованіі 

(22211000-2) 

Періодичні 

спеціалізовані  

видання  

(22213000-6) 

Журнали 

 
 

2210 9000,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

17.23.1 

Вироби канцелярські 

паперові 

(22851000-0) 

Швидкозшивачі 

(22830000-7) 

Зошити 

 
 

2210 4161,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

15.20.1 

Взуття різне, крім 

спортивного,захисного 

та  ортопедичного 

(18814000-8) Взуття  з 

тканинним  верхом 

2210 3335,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

17.12.7 

Папір і кортон 

оброблені  

(30197000-6)  

Дрібне канцелярське 

приладдя: 

Папір для друку  

 

 

2210 8000,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

25.99.2 Вироби з 

недорогоцінних 

металів,інші 

(30197000-6)Дрібне 

2210 1000,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  



канцелярське 

приладдя: Скоби, 

кнопки, креслярські 

скріпки, степлери 

діроколи 

 
 

28.14.1 

Крани, вентилі та 

клапани та подібні 

вироби до труб, 

котлів, 

резервуарів,цистерн і 

подібних виробів 

44411000-4 

Санітарна техніка: 

водопровідні крани 

 
 

2210 1504,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

32.99.1 

Убори наголовні 

захисни, ручки для 

писання та 

олівці,дошки,штемпелі 

для датування, 

опечатування та 

нумерування ;стрічки 

до друкарських 

машин,штемпельні 

подушечки 

30192000-1Офісне 

приладдя:  

кулькові  ручки, 

маркери,олівці 

коректори 
 

2210 4000.00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

   31.03.1 

   Матраци 

39143000-6Меблі для 

спальні, їдальні та 

вітальні: 

Матраци 
 

2210 13300,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

58.19.1 

Послуги щодо 

видавання 

друкованої 

продукції, інші 

22458000-5 

Друкована продукція 

на замовлення 

 

2210 3050,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

31.09.1 

 
Меблі, інші 

39143000-6 

2210 320,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  
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Меблі для спальні, 

їдальні та вітальні 

 

27.51.2  

Прилади електричні 

побутові,інші,і.н.в.і.у 

39712000-6 

Електричні побутові 

прилади для догляду 

за тілом 

39713000-3 

Електричні побутові 

прилади для  

 

прибирання; праски 

2210 2651,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

28.94.4 

Машини швйні 

побутові 

42715000-1 Швейні 

машини 

2210 5099,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

20.30.1 

Фарби та лаки на 

основі полімерів 

44111000-1 

Будівельні матеріали 

2210 1960,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

16.21.1 

Фаннера 

клеєна,фанеровані 

панелі й подібні 

вироби з шаруватої 

деревини,плити 

деревостружкові 

44191000-5 

Деревяні 

конструкційні 

матеріали різні 

2210 2880,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

25.94.1 

Вироби капітальні та 

гвинтонарізні 

44531000-1 

Крипільні  деталі з 

наріззю 

2210 175,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

19.20.2  

Паливо рідинне та 

газ.оливи мастильні 

24951000-5 

Змазки та мастильні 

матеріали 

2210 300,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

19.20.2  

Паливо рідинне та 

газ.оливи мастильні 

09211000-1 

Мастильні оливи та 

мастильні матеріали 

2210 900,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  



28.11.4 

Частини двигунів 

34312000-7 

Частини двигунів 

 

2210 4600,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

28.15.2 

Вальниці/підшипник

и, зубчасті колеса, 

зубчасті передачі, 

елементи механічних 

передач, інші: 

42141000-9 

Прямозубі 

циліндричні зубчасті 

колеса, зубчасті 

передачі та приводні 

елементи 

2210 2300,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

22.29.2 Вироби 

пластмасові,інші,н.в.

і.у. 

39221000-7 Кухонне 

приладдя 
 

27.51.1 

Холодильники та 

морозильники;маши

ни 

пральні;електроковд

ри;вентилятори 
39717000-1 

Вентилятори та 

кондиціонери 

2210 80,00 

 

 

 

 

 

 

 

310,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-грудень 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.1 Машини 

обчислювальні,части

ни та приладдя до 

них 

( 30237000-9) 

Частини,аксесуари та 

приладдя до 

комп’ютерів 

(катриджи) 

2210 3700,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

30.92.1 Велосипеди 

двоколісні та інші 

види велосипедів, 

без двигуна 

(34431000-7) 

Велосипеди без 

мотора 

2210 19800,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

Всього: 
 

2210 239700,00    
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21.20.1 

Ліки 

33622000-6 Лікарські 

засоби для лікування 

захворювань 

серцево-судинної   

системи: 

Кардіологічні 

лікарські засоби 

Протигіпертонічні 

засобиСечогінні 

засоби 

 

33674000-5 

Препарати проти 

кашлю та застуди 

33611000-6 Лікарські 

засоби для 

нормалізації 

кислотності 

 

33652000-5 

Антинеопластичні 

засоби та 

імуномодулятори: 

Лікарські засоби для 

лікування 

ендокринних 

захворювань 

 

33661000-1 Лікарські 

засоби для лікування 

хвороб нервової 

системи:Анальгетич

ні засоби 

 

33632000-9 Лікарські 

засоби для лікування 

захворювань опорно-

рухового апарату: 

Протизапальні та 

протиревматичні 

засоби 

 

33621000-9 Лікарські 

засоби для лікування 

захворювань крові й 

органів 

кровотворення: 

Протитромбозні 

засоби 

 

33141000-0 Медичні 

матеріали нехімічні 

 

2220 

 

61700,00 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  



та гематологічні 

одноразового 

застосування: Бинти 

Медична 

марляМедична вата 

 

33651000-8 Загальні 

протиінфекційні 

засоби для 

системного 

застосування та 

вакцини: 

Протибактеріальні 

засоби для 

системного 

застосування 

 

33673000-8 Лікарські 

засоби для лікування 

обструктивних 

захворювань 

дихальних шляхів 

 

33631000-2 Лікарські 

засоби для лікування 

дерматологічних 

захворювань 

: Антисептичні та 

дезінфекційні засоби 

 

33613000-0 Проносні 

засоби 

 

33662000-8 Лікарські 

засоби для лікування 

захворювань органів 

чуття: 

Офтальмологічні 

засобиЛікарські 

засоби для лікування 

обструктивних 

захворювань 

дихальних шляхів 

 

 
 

Всього: 2220 61700,00    



10.71.1Вироби 

хлібобулочні,конд. та 

кулінарні,борошняні, 

нетрив. зберіг. 

(15811000-6) 

Хлібопродукти: 
хліб 

(15812000-3) 

 Хлібобулочні та 

кондитерські вироби: 

15821000-9 

Підсмажені 

хлібобулочні вироби: 

Солодке печиво 
 

2230 44400,00 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

01.13.1 

Овочеві листкові 

03221000-6 

Овочі: Капуста 

качанна 

2230 4000,00 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

01.13.4 

овочі 

коренеплідні,цибулинн

і та бульбоплідні 

03221000-6 

Овочі: цибуля,буряк, 

морква 
 

2230 10000,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

01.13.3 

Культури овочеві 

плодоносні,інші 

03221000-6 

Овочі: перець 

овочевий,помідори, 

кабачки,огірки,бакла

жани 
 

2230 10087,50 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

01.23.1 

Плоди цитрусових 

культур 

 (03222000-3)Фрукти 

і горіхи: 

Апельсини 
 

2230 5000,00 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

01.22.1 

Плоди тропічних і 

субтропічних культур: 

(03222000-3) Фрукти 

і горіхи:банани, 

яблука,персики,слив

и,виноград 

 
 

2230 5000,00 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  



01.24.1 Яблука 

(03222000-3)Фрукти 

і горіхи: яблука 
 

2230 5000,00 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

01.41.2 

Молоко великого 

рогатого скота 

молочних порід,сире 

(03333000-4) 

Коров’яче молоко 

сире 

2230 2500,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

01.47.2 

Яйця у шкарлупі свіжі 

 (03142000-8) 

продукція 

тваринництва: Яйця 

2230 6600,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.20.2 

Риба,оброблена чи 

законсерв. Іншим 

способом ,ікра 

осетрових та 

замінники ікри 

(15241000-9) 

Панірована риба та 

рибні консерви: 

Сардини 

(15232000-3)Солена 

риба 

2230 27300,00 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.20.1 

Продукція 

рибна,свіжа,охолоджен

а чи заморожена 

(15221000-3) 

Морожена риба 

2230 10800,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.41.2 

Олія сира 
(15421000-5)  

Рафіновані олії 

2230 14400,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.51.3 

Масло вершкове та 

молочні пасти  

(15530000-2): 

вершкове масло 

2230 19700,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.51.4 

Сир сичужний та 

кисломолочний 

( 15542000-9) Свіжий 

сир 

2230 2780,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.61.1 

Рис напівобрушений 

чи повністю 

обрушений,або 

лущений чи дроблений 

(15614000-5) Рис 

оброблений 

2230 7800,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.61.2 

Борошно зернових 

2230 6500,00 Без прове 

дення  

Січень-грудень  



культур і овочевих 

культур;їхні суміші 

(15612000-1) 

Борошно зернових та 

овочевих культур і 

супутня продукція: 

Борошно пшеничне 

процедур 

закупівлі 

10.61.3 

Крупи,крупка,гранули 

та інші продукти з 

зерна ,зернових 

культур 

(15613000-8) 

Продукція із зерна 

зернових культур: 

Вівсяна крупа,  

злакові продукти 
  

 

 

2230 

 

 

26000,00 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

01.13.5Корнеплодит
а бульбиїстівні 

 03212000-0 

Картопля та сушені 

овочі: 
картопля 

 

 

2230 

 

 

25300,00 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.81.1 

Цукор-

сирець,тростинний і 

очищенний 

тростинний чи 

буряковий 

цукор(сахароза) 

(15831000-2)  Цукор 

2230 15200,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.82.2 

Шоколад та вироби 

кондитерські цукрові 

15842000-2 Шоколад 

та цукрові 

кондитерські вироби 

2230 10000,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.73.1 

Макарони,локшина,кус

кус й подібні 

борошняні  вироби 

(15851000-8) 

Борошняні вироби: 

Макаронні вироби 

сирі 

2230 3850,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.83.1 

Чай і кава ,оброблені 

 

(15863000-5)-чай: 

Чорний чай 

2230 3300,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.84.3 

Сіль харчова 

(15872000-1) Трави 

та спеції: сіль 

2230 2000,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.39.1 

Плоди,овочі,та овочі 

2230 2280,00 Без прове 

дення  

Січень-грудень  



законсервовані крім 

картоплі 

(15331000-7) 

Оброблені овочі: 

 Томатне пюре 

процедур 

закупівлі 

10.13.1 

Консервы та готові 

страви з м’яса м’ясних 

субпродуктів чи крові 

(15131000-5) М’ясні 

пресерви та вироби:: 

 ковбаси,м’ясо 

сушене, солене, 

копчене чи 

приправлене  

2230 21000,00 

 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.51.5 

Продукти молочні,інші 

(15512000-0) 

Вершки: Вершки з 

низьким вмістом 

жирів 

(15551000-5) 

Йогурти та інші 

ферментовані 

молочні продукти 
(15544000-3) Твердий 

сир: твердий сир 

2230 25565,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

01.11.7 

Бобові овочі сушені 

(03212000-0) 

Картопля та сушені 

овочі: 

Горох сушений 

2230 2187,50 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.89.1 

Дріжджі та інша 

харчова продукція 

(15898000-9) 

Дріжджі 

2230 250,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.62.1 

Крохмалі та 

крохмалепродукти 

:цукор і цукрові 

сиропи,н в.і.у. 

(15893000-4) Сухі 

продукти: 

 Десертні суміші. 

2230 3500,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.12.1 

М'ясо свійської 

птиці,свіже чи 

охолоджене 

15112000-6 М’ясо 

свійської птиці: 

курятина 

2230 86000,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

10.39.2 

Плоди та горіхи 

оброблені та 

2230 2400,00 Без прове 

дення  

процедур 

Січень-грудень  



законсервовані 

(15332000-4 ) 

Оброблені фрукти та 

горіхи: 

Родзинки без 

кісточок 

закупівлі 

Всього: 2230 410700,00    

61.10.1 

Послуги щодо 

передавання даних і 

повідомлень 

(64211000-8) послуги      

громадського 

телефонного зв’язку: 

послуги зв’язку. 

2240 4400,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

95.11.1 

Ремонтування 

комп’ютерів і 

периферійного 

устаткування 

(50312000-5) 

технічне 

обслуговування і 

ремонт 

комп’ютерного 

обладнання  

2240 9270,00 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

37.00.1 

Послуги каналізаційні 

(90440000-3Послуги 

у сфері поводження з 

вигрібними ямами 

2240 20035,60 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

38.11.2 

Збирання безпечних 

відходів ,непридатних 

для вторин. викор. 

(90511000-2) 

Послуги зі збирання  

сміття 

2240 5400,00 

 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

81.29.1 

Послуги щодо 

очищування,інші 

(90923000-3) 

Послуги з дератизації 

2240 464,40 

 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

80.20.1 

Послуги систем 

безпеки 

(79711000-1) 

Послуги з 

моніторингу 

сигналів тривоги,що 

надходять з 

пристроїв охоронної 

сигналізації  

2240 8619,30 Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

Січень-грудень  

85.59.1 

Послуги 

2240 1130,00 Без прове 

дення  

Січень-грудень  

 



освітянські,інші,  

н.в.і.у. 

(71317000-3)- 

Консультаційні 

послуги з питань 

попередження та 

контролю небезпек 
 

процедур 

закупівлі 

 

 

 

86.90.1 

Послуги у сфері 
охорони здоров'я, 
інші. 
85145000-7 

Послуги медичних 

лабораторій 

 

2240 

 

1580,70 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

 

Січень-грудень 

 

 

Всього: 

  

50900,00 

   

35.11.1 

Енергія електрична 

(09310000-5) 

Електрична енергія 

 

2273 

 

44200,00 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

 

Січень-грудень 

 

Всього:  44200,00    

06.20.1 

Газ природний 

35.22.1Розподіляння 

газоподібного палива 

трубопроводами 

(09123000-7) 

Природний газ 

(65200000-5)послуги 

з розподілу газа та 

супутні послуги  

 

2274 
 

155400,00 

 

 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

 

Січень-грудень 

 

 

Всього: 

  

155400,00 

   

 

 

 

 

 

 

36.00.1 

Вода природна; 

42.21.1 

Трубопроводи  для 

транспортування рідин 

і газів та споруди до 

них  

(65100000-4) 

Послуги з розподілу 

води та супутні 

послуги 

 

 

 

 

 

 

2272 

 

 

 

 

 

 

18700,00 

 

 

 

 

 

 

Без прове 

дення  

процедур 

закупівлі 

 

 

 

 

 

 

Січень-грудень 
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