
Предмет  закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Мило та органічні поверхнево-

активні вироби у формі брусків, 

брикетів або фігурних виробів, н. в. 

і. у.      20.41.31-20.00                    

(33711900-6)                                  

Мило туалетне

2210

1273,00                   

( Одна тисяча 

двісті сімдесят 

три гривні 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Мило та органічні поверхнево-

активні вироби у формі брусків, 

брикетів або фігурних виробів, н. в. 

і. у.      20.41.31-20.00                  

(33711900-6)  Мило господарче

2210

1890,00                 

(Одна тисяча 

вісімсот 

дев`яносто 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

 Динатрійкарбонат 20.13.43-10.00 

(24313310-7 Карбонат натрію), 

сода кальцинована

2210

3672,00                    

(Три тисячі 

шістьсот 

сімдесят дві 

гривні 00 коп.) 

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Гідрокарбонат натрію (бікарбонат 

натрію)   20.13.43-20.00                    

(24311521-5)(Сода питна)

2210

1080,00                    

(Одна тисяча 

вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Засоби поверхнево-активні, з 

умістом або без умісту мила, 

розфасовані для роздрібної 

торгівлі (крім тих, що їх 

використовують як мило)    

20.41.32-40.00                  (39831200-

8) (Миючий засіб)

2210

3024,00                 

(Три тисячі 

двадцять 

чотири гривні 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

 Засоби мийні та засоби для 

чищення, з умістом або без умісту 

мила, розфасовані для роздрібної 

торгівлі (зокрема допоміжні мийні 

засоби), крім тих, що їх 

використовують як мило, та 

поверхнево-активних засобів  

20.41.32-50.00                                       

( 39831240-0) (чистячий засіб)

2210

1512,00          

(Одна тисяча 

п`ятсот 

дванадцять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Засоби мийні та засоби для 

чищення, з умістом або без умісту 

мила, розфасовані для роздрібної 

торгівлі (зокрема допоміжні мийні 

засоби), крім тих, що їх 

використовують як мило, та 

поверхнево-активних засобів   

20.41.32-50.00                         

(3983100-6) (пральний порошок)

2210

5022,00                    

(П`ять тисяч 

двадцять дві 

гривні 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Щітки ручні, мітла механічні, без 

двигуна 32.91.11-30.00                            

(39224000-8) (Скребки кухонні)

2210

240,00          

(Двісті сорок 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Додаток до річного плану закупівель на  2016 ріку (зі змінами)

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №22 "Джерельце" м. Суми, Сумської області, 31499492 (найменування замовника, 

код за ЄДРПОУ)



 Мило та органічні поверхнево-

активні вироби у формі брусків, 

брикетів або фігурних виробів, н. в. 

і. у. 20.41.31-20.00            

(33711900-6)                             

(Миючий засіб для туалету)

2210

1944,00           

(Одна тисяча 

дев`ятсот сорок 

чотири гривні 

00коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Засоби мийні та засоби для 

чищення, з умістом або без умісту 

мила, розфасовані для роздрібної 

торгівлі (зокрема допоміжні мийні 

засоби), крім тих, що їх 

використовують як мило, та 

поверхнево-активних засобів   

20.41.32-50.00                              

(3983100-6) (синька)

2210

264,00           

(Двісті 

шістдесят 

чотири гривні 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Засоби мийні та засоби для 

чищення, з умістом або без умісту 

мила, розфасовані для роздрібної 

торгівлі (зокрема допоміжні мийні 

засоби), крім тих, що їх 

використовують як мило, та 

поверхнево-активних засобів   

20.41.32-50.00                                  

(3983100-6) (білизна)

2210

1782,00              

(Одна тисяча 

сімсот 

вісімдесят дві 

гривні 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Засоби мийні та засоби для 

чищення, з умістом або без умісту 

мила, розфасовані для роздрібної 

торгівлі (зокрема допоміжні мийні 

засоби), крім тих, що їх 

використовують як мило, та 

поверхнево-активних засобів   

20.41.32-50.00                       

(3983100-6) (відбілювач)

2210

672,00            

(Шістьсот 

сімдесят дві 

гривні 00 коп.) 

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Засоби мийні та засоби для 

чищення, з умістом або без умісту 

мила, розфасовані для роздрібної 

торгівлі (зокрема допоміжні мийні 

засоби), крім тих, що їх 

використовують як мило, та 

поверхнево-активних засобів   

20.41.32-50.00                       

(3983200-8) (Миючий засіб для 

скла)

2210

180,00             

(Сто вісімдесят 

гривень 00 коп)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

 Препарати для ароматизування 

чи дезодорування приміщень               

20.41.41-00.00                                         

(39811110-4)  (освіжувач повітря)

2210

215,50            

(Двісті 

п`ятнадцять 

гривень 50 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Папір копіювальний, 

самокопіювальний папір та 

інший папір для виготовляння 

копій і відбитків, у рулонах або в 

аркушах                17.12.76-00.00                      

(30197630-1)

2210

4200,00                    

(Чотири тисячі 

двісті гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 



22.22.11-00.00 Мішки і пакети, 

зокрема конусоподібні, з полімерів 

етилену              (18930000-7) 

(пакети для сміття)

2210

263,50              

(Двісті 

шістдесят три 

гривні 50 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

20.41.31-80.00 Мило в іншій формі, 

ніж бруски, брикети чи фігурні 

вироби, пластівці, гранули чи 

порошки, або покриті чи просочені 

милом або мийним засобом папір, 

вата, повсть і неткані матеріали                                 

( 39224320-7)  (серветки, мочалки 

кухонні) 

2210

780,00          

(Сімсот 

вісімдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Папір туалетний 17.22.11-20.00                                           

(33761000-2)
2210

486,00              

(Чотириста 

вісімдесят шість 

гривень 00коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

27.33.1  Пристрої електромонтажні 

(31200000-8 Електророзподільна 

та контрольна апаратура) 27.33.13-

10.00 Штепселі та розетки на 

напругу не більше ніж 1 кВ для 

коаксіальних кабелів (31224100-3 

Вилки та розетки) 27.33.13-80.00 

Пристрої інші, для з'єднань з 

електричними колами чи всередині 

електричних кіл на напругу не 

більше ніж 1 кВ (31224810-3 

Подовжувальні кабелі), розетки, 

вимикачі, подовжувачі

2210

852,00        

(Вісімсот 

п`ятдесят дві 

гривні 00коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

22.19.6  Предмети одягу та 

аксесуари одягу з вулканізованої 

ґуми (крім виготовлених з твердої 

ґуми)  (19510000-4   Гумові вироби)                                                                                                  

22.19.60-00.00 Одяг та аксесуари з 

вулканізованої ґуми (крім 

виготовлених з твердої ґуми) 

гумові рукавички, перчатки

2210

135,00                   

(Сто тридцять 

п`ять гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

25.73.30-63.00 Викрутки                              

44512800-0 Викрутки
2210

100,00              

(Сто гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

25.73.30-85.00 Лещата, затискачі 

та подібні інструменти                      

44512400-6 Монтажні затискачі

2210

85,00   

(Вісімдесят 

п`ять гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

Журнали та періодичні видання 

друковані   (передплата 

періодичних видань)   58.14.1                

(22200000-2;22213000-6))

2210

7427,00            

(Сім тисяч 

чотириста 

двадцять сім 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

жовтень 2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 



28.14.1  Крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних 

виробів                                                                                                          

28.14.12-33.00 (Крани змішувальні 

до раковин, ванн, біде, резервуарів 

на воду та до подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотніх, 

запобіжних чи випускних клапанів 

або до маслогідравлічних чи 

пневматичних силових трансмісій), 

змішувачі                                                                  

28.14.12-35.00 (Крани, вентилі та 

клапани до раковин, ванн, біде, 

резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, 

зворотних, запобіжних чи 

випускних клапанів або до 

маслогідравлічних чи 

пневматичних силових трансмісій і 

змішувальних кранів), 

2210

641,00        

(Шістьсот сорок 

одна гривня 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

22.21.2  Труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові 

(44165000-4 Шланги, стояки та 

рукави), шланги, фітинги

2210

160,00            

(Сто шістдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

24.20.40-30.00

Коліна, вузли, муфти, втулки та 

інші фітинги нарізні для труб і 

трубок зі сталі (крім виливаних 

фітингів) 44134000-8 Коліна для 

каналізаційних труб

2210

40,20               

(Сорок гривень 

20 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

44167200-0 Ремонтні хомути та 

манжети
2210

70,00               

(Сімдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

22.19.2   Ґума невулканізована та 

вироби з неї; ґума вулканізована, 

крім твердої ґуми, ґуми у формі 

ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

(44425000-5 Кільця, прокладки, 

смужки, вставки та ущільнювачі), 

гумові прокладки

2210

51,00        

(П`ятдесят одна 

гривня 00 коп.) 

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

23.42.1-Вироби санітарно-технічні 

керамічні, 44411700-1 Сидіння для 

унітазів, кришки для унітазів, 

унітази та зливні бачки

2210

830,00            

(Вісімсот 

тридцять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

25.99.11-Раковини, мийки, ванни 

та інші санітарно-технічні вироби 

та їхні частини, із заліза, сталі, міді 

чи алюмінію,44411400-8 Душові 

піддони 

2210

800,00           

(Вісімсот 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період



22.23.12-90.00 Біде, унітази, зливні 

бачки й подібні санітарно-технічні 

вироби, пластмасові (крім ванн, 

душових, раковин і умивальників, 

сидінь і накривок до унітазів), 

сифони

2210

98,00      

(Дев`яносто 

вісім гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

39227110-3 Швейні голки, 25.93.18-

00.00 Голки швацькі, в’язальні 

спиці, штопальні голки, в’язальні 

гачки, шила та подібні вироби для 

рукоділля, із заліза чи сталі; 

булавки англійські та інші булавки, 

із заліза чи сталі, н.в.і.у.

2210

150,00           

(Сто п`ятдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

13.2 Тканини текстильні, 19200000-

8 Текстильні вироби та супутні 

товари 

2210

600,00            

(Шістьсот 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

13.10.62-00.00 Нитки бавовняні, 

для шиття 19435100-5 Швейні 

нитки

2210

300,00        

(Триста гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

13.20.19-00.00

Тканини з інших рослинних 

текстильних волокон; тканини з 

паперової пряжі 19245000-5 

Підкладкові тканини, флізелін 

2210

42,00            

(Сорок дві 

гривні 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

19212500-0 Тасьма 2210

217,80         

(Двісті 

сімнадцять 

гривень 80 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

2.29.2 Вироби пластмасові інші 

(30192700-8 Канцелярські товари)

22.29.25-00.00 : Приладдя 

канцелярське або шкільне 

пластмасове, 

22.29.29-10.00 Вироби, інші, з 

пластмаси чи інших матеріалів 

Бокс архівний, папка-сегргатор, 

файли, папка-конверт, канцтовари, 

скотч, папки-швидкосшивачі

2210

1441,50           

(Одна тисяча 

чотириста чорок 

одна гривня 

гривні 50коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період



17.23.1 Вироби канцелярські, 

паперові   (30192000-1 Офісне 

приладдя)    17.23.13-13.00 

Журнали реєстраційні, 

бухгалтерські книги, книги бланків 

ордерів і квитанцій, паперові чи 

картонні (22810000-1 Паперові чи 

картонні реєстраційні журнали), 

придбання  , журналів обліку груп, 

журналу планування та обліку 

гуртка,канцелярських книг, бланків, 

методичних 

посібників,перспективних планів.  

2210

3610,00              

(Три тисячі 

шістьсот десять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; 

барвники художні та друкарські 

чорнила (22600000-6 

Чорнила)20.30.24-70.00 Чорнило 

друкарське , чорнила для притера 

(30192112-9 Чорнила для 

друкарського обладнання), 

чорнила для принтера

2210

700,00            

(Сімсот гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

58.19.19 Продукція друкована, 

інша, 22900000-9 Друкована 

продукція різна, інформаційний 

стенд

2210

2000,00                        

(Дві тисячі 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

20.20.1 Пестициди та інші 

агрохімічні продукти   24455000-8 

Дезинфекційні засоби, 

хлоратоїн,дезактин

2210

1440,00         

(Одна тисяча 

чотириста сорок 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

08.92.1 Торф (14212400-4 Ґрунт),              

придбання землесуміші) 
2210

75,00          

(Сімдесят п`ять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

10.92.1 Корми готові для домашніх 

тварин (15700000-5 Корми для 

тварин)10.92.10-00.00 Корми готові 

для домашніх тварин (15711000-5 

Корм для риб), 

2210

576,00           

(П`ятсот 

сімдесят шість 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

32.91.1 Мітли та щітки (39224000-8 

Мітли, щітки та інше господарське 

приладдя), мітли,валіки,пензлі

2210

458,00          

(Чотириста 

п`ятдесят вісім 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

20.30.1  Фарби та лаки на основі 

полімерів    (44810000-1  Фарби), 

фарби емалеві                                                                             

20.30.11-50.00 Фарби та лаки на 

основі акрилових і вінілових 

полімерів, дисперговані чи 

розчинені у водному середовищі 

(зокрема емалі та політури) 

(44812100-6 Емалі та глазурі)

2210

2274,00               

(Дві тисячі двісті 

сімдесят чотири 

гривні 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період



17.24.1  Шпалери    (39190000-0   

Шпалери та інші настінні 

покриття),шпалери                                                                                                                           

17.24.11-00.00 Шпалери й подібні 

настінні покриви; папір прозорий 

для вікон                  (39191100-8  

Шпалери), шпалери

2210

1800,00         

(Одна тисяча 

вісімсот гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

20.52.1 Клеї  (24910000-6 Клеї), 

клей для шпалер,господарський 

клей, клей Церезіт для плитки

2210

725,00              

(Сімсот 

двадцять п`ять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; 

барвники художні та друкарські 

чорнила (44830000-7 Мастики, 

шпаклівки, замазки та розчинники), 

шпаклівка, ґрунтовка, 

самовирівнююча стяжка                                                                                                                  

20.30.22-55.00 Шпаклівки 

малярські (44831200-6   Шпаклівки)                                                                                        

20.30.22-60.00 Суміші 

невогнетривкі для підготовлення 

поверхонь фасадів, внутрішніх стін 

будівель, підлоги, стель тощо

2210

365,00         

(Триста 

шістдесят п`ять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

23.51.1  Цемент    (44111000-1  

Будівельні матеріали), цемент                                                                                                                           

23.51.12-90.00 Цемент 

глиноземистий, безклінкерний 

шлаковий цемент і подібні 

гідравлічні цементи (44111200-3 

Цемент)

2210

420,00 

(Чотириста 

двадцять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

24213000-0 Гашене вапно, 

23.52.10-35.00 Вапно гашене
2210

90,00         

(Дев`яносто 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

44922000-9 Крейда та доломіт 

08.11.3 Крейда та 

некальцинований доломіт

2210

21,00      

(Двадцять одна 

гривня 00 коп).

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

25.72.1 Замки та завіси  44521000-

8 Навісні та врізні замки різні
2210

340,00         

(Триста сорок 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

22.21.4 Пластини, листи, плівка, 

фольга та стрічки з пластмас, інші 

19513200-7 Ізоляційна стрічка

2210

30,00           

(Тридцять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період



25.94.1  Вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні 44500000–5 

(Кріпильні вироби в асортименті) 

цвяхи, саморізи

2210

293,00           

(Двісті 

дев`яносто три 

гривні 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та 

пружини 44111000-1 Будівельні 

матеріали , сітка абразивна

2210

10,00         

(Десять гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

20.16.5 Пластмаси, інші, у 

первинних формах; смоли 

іонообмінні 44111000-1 Будівельні 

матеріали, піна монтажна

2210

76,65          

(Сімдесят шість 

гривень 65 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

20.59.5 Продукти хімічні 

різноманітні 44832000-1 

Розчинники, уайт-спирит

2210

95,00      

(Дев`яносто 

п`ять гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

27.51.23 Апарати 

електронагрівальні перукарські та 

сушарки для рук; праски 

електричні 39713500-8 Електричні 

праски

2210

500,00        

(П`ятьсот 

гривень 00 коп.) 

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

27.20 Батареї та акумулятори 

31411000-0 Лужні батареї, 

батарейки

2210

110,00            

(Сто десять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

22.29.23 Посуд столовий і 

кухонний, інші предмети 

господарської призначеності та 

предмети для туалету, 

пластмасові 39300000-5 

Обладнання різне, відра,тази 

пластмасові

2210

510,00              

(П`ятсот десять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

 28.21.1 Печі та пічні пальники, 

частини до них   39711361-7 

Електричні печі  (комфорки, 

ремкомплект)

2210

860,00               

(Вісімсот 

шістдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

22.23.15-00.00 Лінолеум і покриви 

на підлогу тверді, не пластмасові, 

тобто еластичні покриви на 

підлогу, зокрема вініл, ліноліум і 

подібні вироби 44112230-9 

Лінолеум

2210

6480,00               

(Шість тисяч 

чотириста 

вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

22.23.19 Вироби пластмасові для 

будівництва, н. в. і. у. 19520000-7 

Пластмасові вироби, плінтус,кут, 

з`єднувач, з`єднувальна стрічка 

2210

1095,00          

(Одна тисяча 

дев`яносто 

п`ять гривень) 

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період



32.30.1

Вироби спортивні (37400000-2 

Спортивні товари та інвентар) 

32.30.15-90.00

Інвентар і устатковання, інше, для 

занять спортом та ігор просто 

неба, н. в. і. у. (37472000-7 

Інвентар для боулінгу), кеглі

32.30.15-80.00 М'ячі (крім м'ячів 

для гольфу, настільного тенісу, 

медичних м'ячів і панч-болів) 

37451700-1 Футбольні м’ячі

2210

995,00       

(Дев`ятсот 

дев`яносто 

п`ять гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

31.0 Меблі                                

39100000-3 Меблі
2210

7000,00             

(Сім тисяч 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

23.31.1-Плитка та плити керамічні 

(44111000-1 Матеріали 

будівельні): Плитка керамічна для 

стін 20*30, плитка керамічна для 

підлоги 30*30,фриз 5*20,декор 

20*30

2210

20000,00  

(Двадцять тисяч 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

 25.99.29-22.00 Вироби з заліза чи 

сталі, ковані або штамповані, 

н.в.і.у.(44423000-1 Вироби різні) , 

придбання посуду емальованого)

2210

5591,24       

(П`ять тисяч 

п`ятсот 

дев`яносто одна 

гривня 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Липень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

25.71.1 Вироби ножові та столові 

прибори (39223000-1 Ложки, 

виделки) ложки,виделки

2210

1161,04 (Одна 

тисяча сто 

шістдесят одна  

гривня оо коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Липень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

23.41.12-50.00

Посуд столовий і кухонний 

керамічний, інші предмети 

побутової призначеності та 

предмети для туалетних кімнат з 

фаянсу чи тонкої кераміки 

(39221000-7 Кухонне приладдя) 

чашки

2210

2270,63           

(Дві тисячі двісті 

сімдесят 

гривень 63 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Липень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

19000000-6 Шкіряні та текстильні, 

пластмасові та гумові матеріали 

(22.29.2 Вироби пластмасові інші, 

н.в.і.у), тази 

пластмасові,контейнери для 

харчових продуктів

2210

977,09  

(Дев`ятсот 

сімдесят сім 

гривень 09 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Липень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

Всього 2210 105489.00

21.20

Препарати фармацевтичні,  

33600000-6 Фармацевтична 

продукція

2220

1930,00               

(Одна тисяча 

девятсот 

тридцять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період

Всього 2210 1930.00



Молоко та вершки рідини, 

оброблені                     10.51.11-

42.00                          (15511000-4)

2230

83300,00                

(Вісімдесят три 

тисячі триста 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Масло вершкове та молочні пасти                                           

10.51.30-30.00                           

(15530000-2)

2230

50880,00       

(П`ятдесят 

тисяч вісімсот 

вісімдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Сир сичужний та кисломолочний             

10.51.40-30.00                     

(15542000-9), сир кислом.

2230

41700,00                 

(Сорок одна 

тисяча сімсот 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Сир сичужний та кисломолочний             

10.51.40-50.00                          

(15543200-8), сир твердий

2230

4752,000                  

(Чотири тисячі 

сімсот п`ятдесят 

дві гривні 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Продукти молочні інші  10.51.52-

41.00 (15512200-2), сметана
2230

6705,00                

(Шість тисяч 

сімсот п`ять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Крупи та крупка з пшениці                

10.61.31-33,00                                     

(15613000-8), крупа пшенична

2230

862,50              

(Вісімсот 

шістдесят дві 

гривні 50 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Крупи, крупка, гранули та інші 

продукти з зерна зернових культур          

10.61.32-30.05                              

(15614000-5),рис

2230

6860,00                       

(Шість тисяч 

вісімсот 

шістдесят 

гривень 00 

копійок)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Крупи, крупка, гранули та інші 

продукти з зерна зернових культур          

10.61.32-00.00                          

(15613000-8), (крупа ячнева,гречка, 

пшоно,крупа перлова,горох)

2230

8390,00                       

(Вісім тисяч 

триста 

дев`яносто 

гривень 00 

копійок)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Крупи, крупка, гранули та інші 

продукти з зерна зернових культур          

10.61.31-33.00                        

(15625000-5),крупа манна

2230

1100,00            

(Одна тисяча 

сто гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Яйця у шкарлупці свіжі          

01.47.21-00.00                            

(03142500-3)

2230

18900,00               

(Вісімнадцять 

тисяч дев`ятсот 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Плоди й горіхи обробнені та 

законсервовані                          

10.39.22-90.00                                               

(15332290-3),повидло

2230

1432,80                

(Одна тисяча 

чотириста 

тридцять дві 

гривні 80 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Сіль харчова   10.84.30-00.00                     

(15872400-5)
2230

435,00                 

(Чотириста 

тридцять п`ять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 



Олії рафіновані   10.41.54-00.00                    

(15421000-5)
2230

7654,50             

(Сім тисяч 

шістьсот 

п`ятдесят 

чотири гривні 50 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Борошно зернових та овочевих 

культур      10.61.21-00.00       

(15612100-2)

2230

3795,00                 

(Три тисячі 

сімсот 

дев`яносто 

п`ять гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Продукти харчові інші               

10.89.13-34.00                        

(15898000-9), дріжжі сухі

2230

960,00        

(Дев`ятсот 

шістдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Макарони, локшина, кускус і 

подібні борошняні вироби                      

10.73.11-30.00                       

(15850000-1)

2230

2850,00               

(Дві тисячі 

вісімсот 

п`ятдсят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Цукор  10.81.12-30.10                     

(15831200-4)
2230

17839,50         

(Сімнадцять 

тисяч вісімсот 

тридцять 

дев`ять гривень 

50 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Какао терте, какао-масло, жири та 

олія, какао-порошок                      

10.82.11-00.00                            

(15841300-8)

2230

1580,00             

(Одна тисяча 

п`ятсот 

вісімдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості та кондитерські, 

борошняні тривалого зберігання   

10.72.12-55.00                           

(15821200-1)

2230

2995,20               

(Дві тисячі 

дев`ятьсот 

дев`яносто пять 

гривень 20 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Плоди й горіхи оброблені та 

законсервовані                       

10.39.25-20.00                           

(15332410-1),сухофрукти

2230

7110,00                 

(Сім тисяч сто 

десять гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Кава                                           

10.83.12-70.00                           

(15862000-8)

2230

525,00                 

(П`ятсот 

двадцять п`ять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Чай                                            

10.83.13-00.00                    

(15863000)

2230

708,00                 

(Сімсот вісім 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена                                 

10.20.13-30.00                          

(15221000-3)

2230

30740,00                         

(Тридцять тисяч 

сімсот сорок 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 



Коренеплоди та бульби їстівні з 

високим вмістом крохмалю та 

інуліну       01.13.51-00.00              

(15313000-5)

2230

10482,40           

(Десять тисяч 

чотириста 

вісімдесят дві 

гривні 40 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Овочі коренеплідні, цибулинні та 

бульбоподібні    01.13.4                                    

(15331110-1;15331140-0) 

2230

30330,00          

(Тридцять тисяч 

триста тридцять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Капуста                               01.13.12-

00.00                              (15331142-

4)

2230

6147,60              

(Шість тисяч сто 

сорок сім 

гривень 60 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Вироби хлібобулочні конлитерські 

та кулінарні, борошняні, 

нетривалого зберігання                        

10.71.11-00.90                         

(15811100-7)

2230

13664,00                 

(Тринадцять 

тисяч шістьсот 

шістдесят 

чотири гривні 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Вироби хлібобулочні конлитерські 

та кулінарні, борошняні, 

нетривалого зберігання                        

10.71.11-00.90                         

(15811200-8)

2230

15360,00                    

(П`ятнадцять 

тисяч триста 

шістдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

М'ясо яловичина                     

10.11.11-90.00                        

(15111100-0)

2230

41552,00        

(Сорок одна 

тисяча п`ятсот 

п`ятдесят дві 

гривні 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Печінка яловича                                  

10.11.20-00.00                      

(15114000-0)

2230

8370,00        

(Вісім тисяч 

триста сімдесят 

гривень 00 коп. 

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Печінка свинина                         

10.11.20-00.00                          

(15114000-0)

2230

3960,00                  

( Три тисячі 

дев`ятсот 

шістдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Паста та пюре   томатні, 

концентровані                          

10.39.17-25.00                                               

(15331427-6)

2230

750,00              

(Сімсот 

п`ятдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

М'ясо свійської птиці, заморожене                           

10.12.20-13.00                           

(15112130-6),четверть куриці

2230

26800,00  

(Двадцять шість 

тисяч вісімсот 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Огірки та корнішони                        

01.13.32-00.00                         

(03221270-9)

2230

7090,50              

(Сім тисяч 

дев`яносто 

гривень 50 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 



Соки фруктові та овочеві          

10.32.17-00.00                              

(15321000-4)

2230

1694,16                  

(Одна тисяча 

шістьсот 

дев`яносто 

чотири гривні 16 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Всього 2230 468275.16
Січень-грудень 

2016р.

   Послуги щодо передавання 

даних і повідомлень

(послуги стаціонарного 

телефонного зв'язку)

  61.10.1                                   

(64200000-8)

2240

563,00         

(П`ятсот 

шістдесят три 

гривні 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Послуги опорних мереж Інтернету                              

61.10.41-00.00                           

(72400000-4)

2240

1364,00                 

(Одна тисяча 

триста 

шістдесят 

чотири гривні 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний 

період 

Послуги щодо консультування 

стосовне систем і програмного 

забезпечення  62.02.20-00.00                               

(72200000-7)

2240

1200,00           

(Одна тисячя 

двісті гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Послуги комерційні допоміжні,інші, 

н.в.і.у.   82.99.1                                

(50410000-2)

2240

2000,00            

(Дві тисячі 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Послуги комерційні допоміжні,інші, 

н.в.і.у.   82.99.1                                   

(50410000-2)

2240

1300,00            

(Одна тисяча 

триста гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

 Послуги пожежних служб 

(заправка вогнегасників, повірка 

пожежних гідрантів)   84.25.1                                      

(50413200-5) 

2240

2000,00            

(Дві тисячі 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Монтаж водопровідних, 

каналізаційних, систем 

опалювання, вентиляції та 

кондиціювання повітря (ремонт 

систем опалення та гарячого 

водопостачання)  43.22.1                                 

(50720000-8)

2240

3725,00            

(Три тисячі 

сімсот двадцять 

п`ять гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Послуги допоміжні до фінансових 

послуг, крім страхування та 

недержавного пенсійного 

забезпечення, інші, н.в.і.у.:

-  послуги "Банк-Клієнт"

-  послуги розрахункових палат 

(РКО)

  66.19.9                                      

(66172000-6) 

2240

4000,00            

(Чотири тисячі 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 



Послуги медичних лабораторій                         

86.90.15-00.00                        

(90920000-2)

2240

1800,00            

(Одна тисяча 

вісімсот гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устатковання:

 -      абонентське технічне    

обслуговування ЕОТ

-   ремонтування комп'ютерної 

техніки,  перезарядження 

картриджів до принтерів

 95.11.1                                        

(50310000-1)

2240

5600,00            

(П`ять тисяч 

шістьсот 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпечення (оплата послуг по 

супроводженню програм  62.02.2                               

(72250000-2)

2240

1800,00            

(Одна тисяча 

всімсот гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Послуги підприємств щодо 

перевезення безпечних відходів

(послуги зі збирання та вивезення 

твердих побутових відходів)

код  38.11.6                                          

(905112004)

2240

2569,00            

(Дві тисячі 

п`ятсот 

шістдесят 

дев`ять гривень 

00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

38.32.1 Утилізування 

відсортованих матеріальних 

ресурсів (90510000-5 Утилізація 

сміття та поводження зі сміттям)

2240

600,00             

(Шістьсот 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

71.20.1 Послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування 

50413000-3 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

контрольних приладів, повірка 

вагів,гирь, манометрів

2240

1150,00       

(Одна тисяча 

сто п`ятдесят 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого 

електричного устаткування, код за 

ДК 016:2010 - 33.14.1 (код за ДК 

021:2015 - 50800000-3 Послуги з 

різних видів ремонту і технічного 

обслуговування)

2240

9275,00          

(Дев`ять тисяч 

двісті сімдесят 

п`ять гривень 00 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

60.10.11Послуги щодо 

підготування радіопрограм і 

радіомовлення 64228200-2 

Послуги з транслювання 

радіопередач, абонплата за 

радіоточку

2240

243,00             

(Двісті сорок три 

гривні 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

49.41.1 Перевезення вантажів 

дорожніми транспортними 

засобами, 60181000-0 Прокат 

вантажних автомобілів із водієм 

(Послуги автотранспорту)

2240

2864,78           

(Дві тисячі 

вісімсот 

шістдесят 

чотири гривні 78 

коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 



81.29.13-00.00 Послуги щодо 

санітарного обробляння інші 

(90900000-6 Послуги з прибирання 

та санітарно-гігієнічні послуги), 

санітарна обробка постільної 

білизни

2240

400,00  

(Чотириста 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Березень-

грудень 2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

43.22.12-00.00 Монтаж систем 

опалювання, вентиляції та 

кондиціювання повітря             

45331210-1 Встановлення 

вентиляційних систем

2240

5000,00           

(П`ять тисяч 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Червень-

грудень 2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Всього 2240 47453.78

Послуги з водопостачання   36.00.2  

(36.00.20-00.00)                             

90400000-1;65111000-4

2272

31232,00      

(Тридцять одна 

тисяча двісті 

тридцять дві 

гривні 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Електрична енергія  35.12.1                  

(35.12.10-00.00)                                 

65111000-4

2273

63875,00        

(Шістдесят три 

тисячі вісімсот 

сімдесят п`ять 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Січень-грудень 

2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 

Всього 2270 95107.00

27.51.13-00.00 Машини пральні та 

сушильні побутові 42716120-5 

Пральні машини

3110

9000,00          

(Дев`ять тисяч 

гривень 00 коп.)

Без 

застосування  

тендерної 

процедури

Травень-

грудень 2016р.

 В межах 

затверджених 

кошторисних 

призначень на 

відповідний період 




