
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик на закупівлю Гримерно-пастижерські засоби 

 (ДК 021:2015, код 33710000-0: Парфуми, засоби гігієни та презервативи),  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

Ідентифікатор закупівлі  UA-2022-08-26-008569-a 

Найменування замовника: Львівський національний академічний театр опери та балету імені 

Соломії Крушельницької. 

Місцезнаходження  замовника: проспект Свободи, 28, Львів,  Україна, 79008. 

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02224620. 

Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Гримерно-пастижерські засоби  

(ДК 021:2015 код 33710000-0: Парфуми, засоби гігієни та презервативи). 

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 59 найменувань згідно технічного 

завдання. 

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: головна будівля, що 

знаходиться за адресою: м. Львів, пр. Свободи, 28. 

Вид  процедури закупівлі: відкриті торги.  

ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2022-08-26-008569-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

206 000,00 грн  (двісті шістьтисяч) грн. 00 коп. з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі 

розрахована виходячи із аналізу середньоринкових цін на гримерно-пастижерські засоби та із 

службової записки начальника гримерно-перукарського цеху. 

Джерело фінансування: власні кошти театру 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки 

товарів - до  31.12.2022 р. або до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі вказані у Технічному завданні: 

 

Т Е Х Н І Ч Н А  С П Е Ц И Ф І К А Ц І Я 

Гримерно-пастижерські засоби 

(Код за ДК 021:2015 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи) 

1) Замовник звертає увагу, що Товар може  закуповуватись партіями   в залежності від 

фактичних потреб та фінансових можливостей за заявкою Замовника. 

2) Поставка товару не пізніше 5 (п’яти ) календарних днів з дня отримання замовлення. 

3) Продукція повинна супроводжуватись відповідними документами, вартість доставки 

товару за адресою замовника має бути врахованою у вартість пропозиції.  

4) Вимоги до упаковки: Товар повинен бути спакований належним чином, що забезпечує 

його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при 

експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. 

5) Якість Товару повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, що 

встановлені до даного виду товару. 



6) Надати скановані копії документів, які підтверджують якість запропонованого  товару  

вимогам  Замовника, а  саме:  сертифікат якості або паспорти якості, або посвідчення про 

якість, або декларацію якості товару, або висновки санітарно-епідеміологічної експертизи  

на товар, скановану копію з оригіналу сертифікату відповідності до ГОСТ, ДСТУ, 

технічним умовам,  чи іншому нормативному документу чи технічному регламенту, якщо 

товар, що є предметом закупівлі,  підлягає сертифікації. Якщо товар не підлягає 

обов′язковій сертифікації в Україні – скановану копію довідки з органу сертифікації про це. 

7) Термін придатності товару на момент передачі Замовнику повинен бути не менше 75 % 

від загального терміну придатності товару (надати гарантійний лист) 

8) При виявленні Замовником невідповідності товару, отриманого від Учасника предмета 

закупівлі, вимогам стандартів щодо якості, технічних умов, що пред'являються до 

предмета закупівлі (кількість, асортимент, комплектність), а також інформації про предмет 

закупівлі, наданій виробником (виконавцем, постачальником, продавцем), що робить 

неможливим чи недопустимим використання предмету закупівлі (товару) відповідно до 

його цільового призначення, і дані недоліки виникли з вини виробника (виконавця, 

постачальника, продавця) – Учасник гарантує безоплатну заміну неякісного предмета 

закупівлі упродовж 5 календарних днів. 

9) У разі відсутності в Учасника одного або більше найменування товару, вказаного в 

технічних вимогах, така пропозиція не приймається до розгляду. 

 

№ Найменування товару 
Необхідна 

кількість 

Одиниця 

виміру 

1 

Грим театральний жирна основа, колір золотий.Грим марки Кріолан Supracolor 

Interferenz або еквівалент. Об`єм 55 мл, вологостійкий, кремоподібний грим на жировій 
основі та натуральному воску, на концентрованих кольорових пігментах, вологостійкий. 
Склад: парафінова рідина (мінеральна олія), канделяла цера (віск Euphorbia Cerifera 
(канделяла)), парафін, Copernicia Cerifera Cera (віск Copernicia Cerifera (карнауба)), 
петролатум, токоферол, гексиллаурат, цера Альба (бджолиний віск), цетиловий пальмолат  
Пропіленгліколь, BHT, цетеариловий спирт, гліцерилстеарат, аскорбілпальмітат, лимонна 
кислота, ліналоол, циннаміловий спирт, цитронелол, альфа-ізометил-іонон, бензил-
саліцилат, бутилфеніл-метилпропіонал, бензиловий спирт, цинамал- аммоніл, цинамалін, 

кумарин. Бензоат, Парфум (Ароматизатор). Гіпоалергенний 

2 

 

 

шт 

2 

Грим театральний жирна основа, колір срібний. Грим марки Кріолан  Supracolor 

Interferenz або еквівалент.  Об`єм 55 мл, вологостійкий, кремоподібний грим на жировій 
основі та натуральному воску, на концентрованих кольорових пігментах, вологостійкий. 
Склад: парафінова рідина (мінеральна олія), канделяла цера (віск Euphorbia Cerifera 
(канделяла)), парафін, Copernicia Cerifera Cera (віск Copernicia Cerifera (карнауба)), 
петролатум, токоферол, гексиллаурат, цера Альба (бджолиний віск), цетиловий пальмолат  
Пропіленгліколь, BHT, цетеариловий спирт, гліцерилстеарат, аскорбілпальмітат, лимонна 
кислота, ліналоол, циннаміловий спирт, цитронелол, альфа-ізометил-іонон, бензил-
саліцилат, бутилфеніл-метилпропіонал, бензиловий спирт, цинамал-аммоніл, цинамалін, 

кумарин. Бензоат, Парфум (Ароматизатор). Гіпоалергенний. 

2 

 

 

шт 

3 

Грим театральний жирна основа, колір чорний. Грим марки Кріолан  Supracolor або 
еквівалент. Об`єм 55 мл, вологостійкий, кремоподібний грим на жировій основі та 
натуральному воску, на концентрованих кольорових пігментах, вологостійкий. Склад: 
парафінова рідина (мінеральна олія), канделяла цера (віск Euphorbia Cerifera (канделяла)), 
парафін, Copernicia Cerifera Cera (віск Copernicia Cerifera (карнауба)), петролатум, 
токоферол, гексиллаурат, цера Альба (бджолиний віск), цетиловий пальмолат  
Пропіленгліколь, BHT, цетеариловий спирт, гліцерилстеарат, аскорбілпальмітат, лимонна 

кислота, ліналоол, циннаміловий спирт, цитронелол, альфа-ізометил-іонон, бензил-
саліцилат, бутилфеніл-метилпропіонал, бензиловий спирт, цинамал-аммоніл, цинамалін, 
кумарин. Бензоат, Парфум (Ароматизатор). Гіпоалергенний. 

4 

 

 

шт 

4 Грим театральний жирна основа, колір білий. Грим марки Кріолан  Supracolor  або 
еквівалент. Об`єм 55 мл, вологостійкий, кремоподібний грим на жировій основі та 

2 шт 



натуральному воску, на концентрованих кольорових пігментах, вологостійкий. Склад: 

парафінова рідина (мінеральна олія), канделяла цера (віск Euphorbia Cerifera (канделяла)), 
парафін, Copernicia Cerifera Cera (віск Copernicia Cerifera (карнауба)), петролатум, 
токоферол, гексиллаурат, цера Альба (бджолиний віск), цетиловий пальмолат  
Пропіленгліколь, BHT, цетеариловий спирт, гліцерилстеарат, аскорбілпальмітат, лимонна 
кислота, ліналоол, циннаміловий спирт, цитронелол, альфа-ізометил-іонон, бензил-
саліцилат, бутилфеніл-метилпропіонал, бензиловий спирт, цинамал-аммоніл, цинамалін, 
кумарин. Бензоат, Парфум (Ароматизатор). Гіпоалергенний. 

5 

Грим театральний жирна основа, колір жовтий. Грим марки Кріолан  Supracolor або 

еквівалент. Об`єм 55 мл, вологостійкий, кремоподібний грим на жировій основі та 
натуральному воску, на концентрованих кольорових пігментах, вологостійкий. Склад: 
парафінова рідина (мінеральна олія), канделяла цера (віск Euphorbia Cerifera (канделяла)), 
парафін, Copernicia Cerifera Cera (віск Copernicia Cerifera (карнауба)), петролатум, 
токоферол, гексиллаурат, цера Альба (бджолиний віск), цетиловий пальмолат  
Пропіленгліколь, BHT, цетеариловий спирт, гліцерилстеарат, аскорбілпальмітат, лимонна 
кислота, ліналоол, циннаміловий спирт, цитронелол, альфа-ізометил-іонон, бензил-
саліцилат, бутилфеніл-метилпропіонал, бензиловий спирт, цинамал-аммоніл, цинамалін, 
кумарин. Бензоат, Парфум (Ароматизатор). Гіпоалергенний. 

3 

 

 

шт 

6 

Грим театральний жирна основа, колір червоний. Грим марки Кріолан  Supracolor або 
еквівалент. Об`єм 55 мл, вологостійкий, кремоподібний грим на жировій основі та 
натуральному воску, на концентрованих кольорових пігментах, вологостійкий. Склад: 
парафінова рідина (мінеральна олія), канделяла цера (віск Euphorbia Cerifera (канделяла)), 
парафін, Copernicia Cerifera Cera (віск Copernicia Cerifera (карнауба)), петролатум, 
токоферол, гексиллаурат, цера Альба (бджолиний віск), цетиловий пальмолат  
Пропіленгліколь, BHT, цетеариловий спирт, гліцерилстеарат, аскорбілпальмітат, лимонна 
кислота, ліналоол, циннаміловий спирт, цитронелол, альфа-ізометил-іонон, бензил-

саліцилат, бутилфеніл-метилпропіонал, бензиловий спирт, цинамал-аммоніл, цинамалін, 
кумарин. Бензоат, Парфум (Ароматизатор). Гіпоалергенний. 

3 

 

 

шт 

7 

Грим театральний жирна основа, колір рудий. Грим марки Кріолан  Supracolor  або 
еквівалент. Об`єм 55 мл, вологостійкий, кремоподібний грим на жировій основі та 
натуральному воску, на концентрованих кольорових пігментах, вологостійкий. Склад: 
парафінова рідина (мінеральна олія), канделяла цера (віск Euphorbia Cerifera (канделяла)), 
парафін, Copernicia Cerifera Cera (віск Copernicia Cerifera (карнауба)), петролатум, 
токоферол, гексиллаурат, цера Альба (бджолиний віск), цетиловий пальмолат  

Пропіленгліколь, BHT, цетеариловий спирт, гліцерилстеарат, аскорбілпальмітат, лимонна 
кислота, ліналоол, циннаміловий спирт, цитронелол, альфа-ізометил-іонон, бензил-
саліцилат, бутилфеніл-метилпропіонал, бензиловий спирт, цинамал-аммоніл, цинамалін, 
кумарин. Бензоат, Парфум (Ароматизатор). Гіпоалергенний. 

4 

 

 

шт 

8 

Аквагрим 55 мл марки Кріолан або еквівалент.  Колір білий. Aquacolor - це знежирений 
компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та змивається теплою 
водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, цетеариловий спирт, 
полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, октилдодеканол, стеаринова 

кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, феноксиетанол, метилпарабен, 
тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен етиленпарацетатметилпарацетат 
Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, ліналоол, бензиловий спирт, 
парфум (ароматизатор). 

2 

 

 

шт 

9 

Аквагрим 55 мл. марки Кріолан або еквівалент.    Колір сірий. Aquacolor - це 
знежирений компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та 
змивається теплою водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, 
цетеариловий спирт, полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, 
октилдодеканол, стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, 
феноксиетанол, метилпарабен, тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен 

етиленпарацетатметилпарацетат Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, 
ліналоол, бензиловий спирт, парфум (ароматизатор). 

4 

 

 

шт 

10 

Аквагрим 55 мл. марки Кріолан або еквівалент.    Колір бежевий. Aquacolor - це 
знежирений компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та 
змивається теплою водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, 
цетеариловий спирт, полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, 
октилдодеканол, стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, 
феноксиетанол, метилпарабен, тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен 
етиленпарацетатметилпарацетат Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, 
ліналоол, бензиловий спирт, парфум (ароматизатор). 

        2 

 

 

шт 



11 

Аквагрим 55 мл. марки Кріолан  або еквівалент.   Колір темний шоколад. Aquacolor - це 

знежирений компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та 
змивається теплою водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, 
цетеариловий спирт, полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, 
октилдодеканол, стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, 
феноксиетанол, метилпарабен, тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен 
етиленпарацетатметилпарацетат Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, 
ліналоол, бензиловий спирт, парфум (ароматизатор). 

3 

 

 

шт 

12 

Аквагрим 55 мл. марки Кріолан  або еквівалент.   Колір чорний. Aquacolor - це 
знежирений компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та 
змивається теплою водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, 

цетеариловий спирт, полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, 
октилдодеканол, стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, 
феноксиетанол, метилпарабен, тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен 
етиленпарацетатметилпарацетат Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, 
ліналоол, бензиловий спирт, парфум (ароматизатор). 

2 

 

 

шт 

13 

Аквагрим 55 мл. марки Кріолан  або еквівалент.   Колір жовтий. Aquacolor - це 
знежирений компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та 
змивається теплою водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, 
цетеариловий спирт, полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, 
октилдодеканол, стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, 

феноксиетанол, метилпарабен, тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен 
етиленпарацетатметилпарацетат Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, 
ліналоол, бензиловий спирт, парфум (ароматизатор). 

1 

 

 

шт 

14 

Аквагрим 55 мл. марки Кріолан  або еквівалент.   Колір червоний. Aquacolor - це 
знежирений компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та 
змивається теплою водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, 
цетеариловий спирт, полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, 
октилдодеканол, стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, 
феноксиетанол, метилпарабен, тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен 
етиленпарацетатметилпарацетат Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, 

ліналоол, бензиловий спирт, парфум (ароматизатор). 

1 

 

 

шт 

15 

Аквагрим 55 мл. марки Кріолан  або еквівалент.   Колір охра жовтий. Aquacolor - це 

знежирений компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та 
змивається теплою водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, 
цетеариловий спирт, полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, 
октилдодеканол, стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, 
феноксиетанол, метилпарабен, тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен 
етиленпарацетатметилпарацетат Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, 
ліналоол, бензиловий спирт, парфум (ароматизатор). 

1 

 

 

шт 

16 

Аквагрим 55 мл. марки Кріолан або еквівалент.    Колір зелений. Aquacolor - це 
знежирений компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та 
змивається теплою водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, 

цетеариловий спирт, полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, 
октилдодеканол, стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, 
феноксиетанол, метилпарабен, тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен 
етиленпарацетатметилпарацетат Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, 
ліналоол, бензиловий спирт, парфум (ароматизатор). 

1 

 

 

шт 

17 

Аквагрим 55 мл. марки Кріолан або еквівалент.    Колір синій. Aquacolor - це 
знежирений компактний грим на гліцериновій основі  не залишає плям на одязі та 
змивається теплою водою з милом. Гіпоалергенний. Склад:Гліцерин, тальк, вода, 
цетеариловий спирт, полівініловий спирт, PVP, цетериарилсульфат натрію, 
октилдодеканол, стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, пальмітинова кислота, 

феноксиетанол, метилпарабен, тетрагідроксипропілен етилацетатметилпропілен 
етиленпарацетатметилпарацетат Кумарин, лімонен, аміл циннамаль, цитронелол, гераніол, 
ліналоол, бензиловий спирт, парфум (ароматизатор). 

1 

 

 

шт 

18 
Рідкий аквагрим 1000 мл. марки Кріолан або еквівалент.  Колір темний беж. 7 W 
Aquacolor Liquid (рідкий аквагрим) - це рідка емульсія для швидкого нанесення макіяжу 
або малювання художніх дизайнів на великих площах. Оскільки консистенція цього 

        1 
шт 



препарату схожа на консистенцію рідини. Склад:вода, силікат алюмінію магнію, 

сополімер акрилатів / т-бутилакриламіду, гліцерин, тальк, пропіленгліколь, 
триетаноламін, стеаринова кислота, феноксиетанол, пальмітинова кислота, цера Альба 
(бджолиний віск), цетилпальмітат, поліефір-5 , Ксантанова камедь, Етилпарабен, 
Пропілпарабен . Гіпоалергенний. 

19 

Пудра розсипна 500г  марки Кріолан TL9 або еквівалент.   Класичний порошковий 
препарат, який характеризується своєю делікатністю та високою нейтральністю кольору. 
Тальк та висока частка модифікованого рисового крохмалю, унікальна за своїми 
характеристиками, забезпечує особливо високу потужність поглинання та посилює 

адгезію макіяжу до шкіри. Прозорий порошок ідеально підходить для всіх професійних 
застосувань. Дрібні частинки порошку забезпечують приємне, комфортне прилягання. 

2 

 

шт 

20 

Матуюча основа під макіяж, марки Кріолан 25мл або еквівалент.  Колір світлий беж. 
NB3, NB4, 5W, NG1 Успішно перевірений тональний крем в стіку.  Спеціальна основа TV 
Paint Stick дозволяє наносити ніжний макіяж, що забезпечує ефективне покриття 
одночасно.  Асортимент Kryolan із понад 250 кольорових відтінків справді надзвичайний - 
що робить цей препарат незамінним для сценічних, кіно-, телевізійних, відеоробіт.Склад: 
Парафінова рідина (мінеральна олія), парафін, канделяла цера (віск Euphorbia Cerifera 
(канделяла)), гідрогенізований поліізобутен, октилдодеканол, тригліцерид каприлу / 

капри, цетілпальмітат, петролатум, каолін, цера Альба (Beeswax) -40, Copernicia Cerifera 
Cera (Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax), полібутен, спирт ланоліну, 

15 

 

 

шт 

21 Кольоровий лак для волосся. 125 мл   Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 
триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори: червоний. 

5 шт 

22 Кольоровий лак для волосся. 125 мл  Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 
триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори:  золотий 

3 шт 

23 Кольоровий лак для волосся. 125 мл   Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 
триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори: срібний 

2 шт 

24 
Кольоровий лак для волосся. 125 мл  Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 
триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори:  
фіолетовий 

2 
шт 

25 Кольоровий лак для волосся. 125 мл  Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 
триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори:  білий 

5 шт 

26 Кольоровий лак для волосся. 125 мл .  Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 
триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори: синій 

3 шт 

27 Кольоровий лак для волосся. 125 мл . Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 

триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори: рудий. 
10 шт 

28 
Кольоровий лак для волосся. 125 мл . Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 
триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори: 
коричневий 

3 
шт 

29 Кольоровий лак для волосся. 125 мл .  Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 
триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори: чорний. 

3 шт 

30 Кольоровий лак для волосся. 125 мл.  Склад: ізобутан, етилтрисилоксан, 
триметилсилоксисилікат, триетоксикаприлілсилан, метилтриметикон. Кольори: жовтий. 

3 шт 

31 Пінка   для  волосся (сильна   фіксація)   Taft 150мл або еквівалент. 10 шт 

32 Лак-спрей для волосся марки Taft 250 мл або еквівалент.  Мікророзпилення, миттєве 

висихання, шовкова гладкість, мегафіксація 5 ступеня, без склеювання та без слідів 
50 шт 

33 Сухий лак стайлінг-пудра 10гр.  Миттєвий об єм.  Максимально сильна фіксація . 2 шт 

34 
Основа тональна  30ml True beige №203   Легка та комфортна текстура мусу 

бездоганного розподіляється, забезпечуючи стійке покриття на весь день. Оксамитова 
матова шкіра одразу після нанесення.. Не містить шкідливих для здоров я речовин. 

10 
шт 



35 

Олівець для очей стійкий не розмазується, коричневого кольору.  Складники: 

триетилгексаноін, рицинова олія, озокерит,віск карнаубський, віск, дипентаеритритил, 
тетрагидроксистеарат, тетраізостеарат, поліметил метакрилат, слюда, дикальцій фосфат, 
пропілпарабен, лецитин, токоферол, аскорбіл пальмітат, лимонна кислота. 

5 

 

шт 

36 

Олівець для очей стійкий не розмазується,чорного кольору.  Складники: 

триетилгексаноін, рицинова олія, озокерит,віск карнаубський, віск, дипентаеритритил, 
тетрагидроксистеарат, тетраізостеарат, поліметил метакрилат, слюда, дикальцій фосфат, 
пропілпарабен, лецитин, токоферол, аскорбіл пальмітат, лимонна кислота. 

5 

 

шт 

37 

Олівець для брів чорного кольору. Складники: діоксид кремній, диметикон, 

дивинилдиметикон, силсес квиоксан, крос-полімер, поліметил метакрилат, синтетичний 
флюорфлогопит, пентиленгліколь, диметикон пєг-10, каприлилгліколь, триєтилцитрат, 
магній алюміній силікат, фенілпропіланол, гліцерилпропандигліколь, 
гліцеринпропандиендиамін. 

5 

 

шт 

38 

Олівець  для брів коричневого кольору. Складники: діоксид кремній, диметикон, 
дивинилдиметикон, силсес квиоксан, крос-полімер, поліметил метакрилат, синтетичний 
флюорфлогопит, пентиленгліколь, диметикон пєг-10, каприлилгліколь, триєтилцитрат, 
магній алюміній силікат, фенілпропіланол, гліцерилпропандигліколь, 
гліцеринпропандиендиамін. 

5 

 

шт 

39 

Грим жирний 18 кольорів  45 гр. , марки Кріолан або еквівалент.  Парафінова рідина 
(мінеральна олія), парафін, канделяла цера (віск Euphorbia cerifera), 
петролатум,гексиллаурат, Copernicia Cerifera Cera (віск карнаубський) токоферол, цера 
альба (бджолиний віск), целинталь,ламінат, Алкоголь пальмітат, пропіленгілікаль, ВНТ, 
цетеариловий спирт, гліцерилстеарат, аскорбілпальмітат, лимонна кислота, ліналоол, 
альфа ізометил іоно, циннаміловий спирт, цитронелол, тексил циннамаль, бензил 
саліцилат, кумарин, гераніол. 

4 

 

шт 

40 

Сухі румяна  (8 кольорів) 

Cкладники: слюда, тальк, магнезій, стеарат, парафінова рідина (віск), 

етилгексилпальмитат, діоксид кремнію, полібутен, диметикон, метилпарабен, 

пропилпарабен. 

4 

 

шт 

41 

Гачок №7 (Гачок для виготовлення бороди) 

Виготовлений із спеціального сплаву. 
7 

 

шт 

42 

Тон-пудра (палітра з 6 кольорів) 10 гр. , марки Кріолан або еквівалент. 

Опис: універсальна тональна основа у вигляді компактної пудри з відмінним 

покриваючим ефектом. 

4 

 

шт 

43 Гліттер блискітки для обличчя і тіла з металік ефектом (відтінок 05 Lumi) 2,5г 4 шт 

44 Латекс тілесний 960 мл 1 шт 

45 Лосьон-автозагар 150 мл 5 шт 

46 
Аквагрим 55мл. марки Кріолан або еквівалент. Колір срібний. Interferenz (з 

перламутровим ефектом). Гіпоалергенний. 
2 

шт 

47 
Аквагрим 55мл. марки Кріолан або еквівалент.  Колір золото. Interferenz (з 

перламутровим ефектом). Гіпоалергенний. 
2 

шт 

48 Накидка для фарбування 7 шт 

49 Спонжі нітрилові, упаковка 8 шт. 50 упак 



50 Міцелярна вода  400 мл 3 шт 

51 

Фіксаційний спрей  для гриму 75мл. , марки Кріолан або еквівалент. 

Опис продукту: фіксуючий спрей – це спеціальний косметичний препарат для нанесення 

на макіяж. Він створює невидиму захисну плівку. 

Особливості продукту: без запаху, тривалий. 

4 

 

 

шт 

52 

Набір металічна пудра-порошок. Колір срібло (28гр). Mehron або еквівалент. 

Складники: може містити +/- алюмінієвий порошок. Бронзовий порошок. Мідний 

порошок.  

 Рідина для розведення порошку (133мл). Гіпоалергенний. 

 

 

3 

 

 

шт 

53 

 Набір металічна пудра-порошок.   Колір золото (28гр).Mehron або еквівалент. 

Складники: може містити +/- алюмінієвий порошок. Бронзовий порошок. Мідний 

порошок.. 

Рідина для розведення порошку  (133мл). Гіпоалергенний. 

 

3 

 

 

шт 

54 

Тональний олівець. Щільне покриття. Max Factor №106, №96 або еквівалент. 

Тональна основа в формі стіка дозволяє створити бездоганне покриття без зайвих зусиль. 

Ідеально для зручного та швидкого макіяжу. Чудово маскує плями, пігментацію, а також 

вирівнює складки та зморшки. Гіпоалергенний. 

  

10 

 

шт 

55 Тонуючий спрей для зафарбовування відрослих коренів волосся і сивини. 75мл. 10 шт 

56 Пензлики для макіяжу  15 шт 

57 

Грим театральний 12 кольорів в палітрі. Професійна палітра театрального гриму, 12 

кольорів. Кольори: білий, чорний, червоний, блакитний, зелений, темно-кориченвий, 

світло-коричневий, жовтий, бордовий. Натуральні тони: світло-бежевий, бежевий, 

натуральний загар. Об’єм 120гр. Термін придатності36 місяців. Натуральні тони у 

великому об’ємі, інші у маленьких відсіках. Жирова основа фарб, що гримують, повинні 

мати високу криючу твердості, не стікати зі шкіри. Склад: олія вазелінова, церезин, 

вазелін, парафін, віск бджолиний, титанові білила, ланолін, фарбувальні речовини, аромат. 

Не викликає алергії. 

20 

 

 

шт 

58 

Гель  для  перук 75мл 

 
10 

 

шт 

59 

Гель для волосся   

Taft або еквівалент 150мл 
5 

 

шт 

Примітка: В місцях, де дана технічна специфікація (технічне завдання) містить посилання 

на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та 

термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені 



існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними 

європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими 

органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля 

кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до 

кожного посилання додається вираз «або еквівалент». 

В разі надання у тендерній пропозиції еквіваленту згідно до вимог технічної специфікації, 

Учасник повинен надати порівняльну таблицю, у якій вказано, що товар має такі ж або кращі 

характеристики. Документ з таблицею має бути підписаний та затверджений уповноваженою 

особою Учасника. 

 


	Примітка: В місцях, де дана технічна специфікація (технічне завдання) містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуютьс...

