
                                      

            
 

                                                                                           Керівнику підприємства 
 

Комерційна пропозиція на 18.05 – 23.05 
 

Згідно Постанови КМУ від 20.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних 

для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та пандемій корона вірусної хвороби (COVID-19) на території України», просимо Вас 

розглянути можливість закупівлі наступної продукції від ФОП Кузнецова О.Л., яка прошла кваліцікаційну 

процедуру в ДП «Медичні закупівлі України»,  має допуск до постачання на державні та медичні установи 

як через «ProZorro market», так і за прямимі договорами. Лише за останній місяць ФОП Кузнєцова без 

затримок та у повному обсязі виконала більше ніж 50 контрактів з Державними установами. 

Повний перелік пропозицій сайті: https://lively.ub.ua/    +380963191102 
 

1. Маска захисна медична тришарова штампована (Китай)   - 12,00 грн. 

розмір 175*95; матеріал: спанбонд-мельтблаун;  тип – хирургична; з носовим фіксатором 

                Сертіфікат EN14683  

                                               
 

2.        Маска захисна медична тришарова штампована (Україна)   - 10,00 грн. 

розмір 175*95; матеріал: спанбонд-мельтблаун;  тип – хирургична; з носовим фіксатором 

                 Виготовлено у відповідності із: ТУ У 32.5-3267917196-001:2020 «Маски медичні захисні одноразового    

                 використання (нестерильні). Техничні умови.» 

                 Введено в обіг рішенням Головного управління Держпраці в Київськой обл. № 11/1/20/5094 від 08.04.2020 

                               

                   
  

 

 

 

ФОП Кузнєцова Олександра 
 Оплата -  Б\Н без ПДВ;  

 Доставка НП за рахунок Продавця;  

 Розрахунок по факту поставки 

продукції; 

 Отгрузка в день замовлення; 

https://lively.ub.ua/


3. Маска захисна медична тришарова штампована (Україна)  - 8,00 грн. 

розмір 175*95; матеріал: спанбонд;  тип – процедурна; з носовим фіксатором 

Виготовлено у відповідності із: ТУ У 32.5-3267917196-001:2020 «Маски медичні захисні одноразового використання 

(нестерильні). Техничні умови.» 

Введено в обіг рішенням Головного управління Держпраці в Київськой обл. № 11/1/20/5094 від 08.04.2020 

 

                                  
 

4. Маска захисна медична тришарова шита (Україна) - 7,00 грн. 

розмір 175*95; матеріал: спанбонд;  тип – процедурна;  з носовим фіксатором 

Виготовлено у відповідності із: ТУ У 32.5-3267917196-001:2020 «Маски медичні захисні одноразового використання 

(нестерильні). Техничні умови.» 

Введено в обіг рішенням Головного управління Держпраці в Київськой обл. № 11/1/20/5094 від 08.04.2020 

 

                       
 

5. Маска захисна медична тришарова шита (Україна)  - 7,00 грн. 

розмір 175*95; матеріал: спанбонд;  тип – процедурна;  з носовим фіксатором 

Виготовлено у відповідності із: ТУ У 32.5-3267917196-001:2020 «Маски медичні захисні одноразового використання 

(нестерильні). Техничні умови.» 

Введено в обіг рішенням Головного управління Держпраці в Київськой обл. № 11/1/20/5094 від 08.04.2020 

 

                                                       
 

   Вся продукція, яка представлена в розділі «Маска захисна медична одноразова» допущєна до реалізації  

ДП  «Медичні закупівлі України» і доступна для замовлення  

за телефоном:    +380963191102,   на сайті    https://lively.ub.ua/  ,      та через ProZorro Market:  

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/ecatalog/gov/list/5cbeebea02464f0001fa7ba5/5de6cd7d30b0f472136c960a 

 

 

https://lively.ub.ua/
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/ecatalog/gov/list/5cbeebea02464f0001fa7ba5/5de6cd7d30b0f472136c960a


 

 

6. Маска захисна з підйомним екраном (захисний щиток)  - 170,00 грн. 
Площа щитка: 320 х 220 мм 

Вага без упаковки: 119 г 

Кольорове рішення: білий і чорний 

Товщиною скла захисного екрану: 0,75 або 1 мм. 

 

              
 

 

7. Маска захисна з підйомним екраном (захисний щиток)  - 120,00 грн. 
Площа щитка: 320 х 220 мм 

Вага без упаковки: 105 г 

Товщиною скла захисного екрану: 0,75 мм. 

 

                                
 
 

8. Окуляри захисні багаторазові                                              - 60,00 грн. 
Площа захисного скла: 150 х 55 мм 

Вага без упаковки: 36 г 

Кольорове рішення: прозорі з білими або помаранчевими дужками 

 

                  
 

 

 

 



 

 

ФОП Кузнєцова - є представником декількох відомих українських підприємств - 

виробників спецодягу та медичної продукції, та  офіційним постачальником 

медичних товарів до державних та комерційних установ. 

 
                                                                     

9. Костюм біологічного захисту/комбінезон одноразовий    - 250,00 грн. 
                Комбінезон одноразовий на блискавці з капюшоном для захисту медичного персоналу. 

                Виготовлений з спанбонду білого кольору щільністю 50 г / м2. 

                Нетоксичний, не викликає алергічних реакцій. 

                Для запобігання попаданню забруднень під комбінезон, на капюшоні, поясі, щиколотках і рукавах    

                передбачені вставки з гумовими ущільнювачами. 

 

                         
 

 

10.   Халат захисний медичний одноразовий    -    70,00 грн. 
        Спанбонд білий. Щільність 35 г / м2. Нетоксичний, не викликає алергічних реакцій. На  рукавах передбачені вставки  

         з гумовими ущільнювачами. 
 

                            
 

 

 

 

 

 

https://lively.ub.ua/goods/view/21191781/all/kostyum-biologichnogo-zahistukombinezon/


 

11.       Костюм біологічного захисту/комбінезон. Тип захисту 3В   - 3000,00 грн 
                Складається з куртки та брюк. 

                Виготовляється з високотехнологічного поліуретанового пластикату на поліестеровій основі. 

                Щільність матеріалу - 220 г /м². 

                Міцний, щільний, зносостійкий. 

                Захисні властивості: від води,бруду, агресивних хімічних та біологічних речовин, високий рівень хімічної  

                стійкості та хімічного захисту, КЛС.  

                Матеріал костюму містить речовини , які перешкоджають  розмноженюю на поверхності  тканини бактерій 

                та мікозів ( грибків). 

                Витримує не меньше ніж 100 циклів дезинфекції,зберігаючи при цьому свої захисні властивості. 

                Шви костюму проклеєні спеціальної герметичною стрічкою для повної герметичності та для запобігання  

                потрапляння небажаних часток в шви костюму. Повна герметичнічть костюму запобігає потраплянню під  

                костюм води, дрібнодисперсних вірусних речовин та навіть повітря. 

  

      
 

 

 

12.  Дезінфікуючий засіб для рук (антисептик) 1 л.    -   230,00 грн. 

Швидкодіючий дезінфікуючий засіб призначений для гігієнічної та антисептичної обробки рук і шкірних покривів. 

Застосовується для швидкої дезінфекції невеликих поверхонь, інструментів і рукавичок. 

 

                                

 

 

 

https://lively.ub.ua/goods/view/21191781/all/kostyum-biologichnogo-zahistukombinezon/


 

 

13.   Півмаски фільтрувальні FFP3 «Мик», «Микрон»   

                                                                                               с клапаном - 120,00 грн. 

                                                                                              без клапана - 115,00 грн. 
 

Ступінь захисту: FFP3 - ГДК ≤ 0,05 мг / м3 (максимальна концентрація забруднюючої речовини не перевищують 50ти 

ГДК) - висока ефективність, захист від пилу, дрібнодисперсних твердих і рідких аерозолів. Основна перевага даного 

респіратора - захист від канцерогенних аерозолів, радіонуклідів, мікроорганізмів (бактерії, віруси, спори) з номінальним 

коефіцієнтом захисту 50ПДК. Респіратор з таким класом забезпечує максимальний захист - до 98% 

 

                 
 

 

14.  Півмаски фільтрувальні FFP2 «Днепр», «Мик», «Рута»   -  100,00 грн.  
 

Респіраторі класу FFP2 фільтрують 94% аерозолі 0.3 мікрометра. Висока ефективність, захист від пилу, 

дрібнодисперсних твердих і рідких аерозолів. Основна перевага даного респіратора - захист від канцерогенних 

аерозолів, радіонуклідів, мікроорганізмів (бактерії, віруси, спори) 
 

                    
 

 

 

 

 Оплата -  Б\Н без ПДВ с повним переліком супроводжуючих документів:  

 Безкоштовна доставка;  

 Розрахунок по факту поставки продукції; 

 Отгрузка в день замовлення;  
 

Повний переліком пропозицій з фото та описом на нашому сайті: https://lively.ub.ua/ 
  

    З повагою Кузнєцова О.Л.                                                                  Все буде добре! 

                                                                         

https://lively.ub.ua/

