Листі

Річний план закупівель/річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік (ЗМІНИ)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ», 01 127799
Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість Процед
Орієнтований
предмета закупівлі,
ура
початок проведення
грн.
закупівлі процедури закупівлі
і

4
код 01.19.2- квіти зрізані та бутони квітів (03121200-7, квіти зрізані)

2210

10000,00 (десять
тисяч грн.)
196000,00 (сто
дев'яносто шість
тисяч грн.)

5
січень

код 01. 13.5-коренепдоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та
інуліну(03200000-3,зернові культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи»

2230

код ПІ .1 3.4 -овочі корнеплодні, цибулинні та бульбоплодні (03200000-3зернові культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи)

2230

110700,00 (сто
десять тисяч сімсот
грн.)

Код 0 1 . 1 1.7 Овочі бобові сушені (03200000-3,зернові культури, картопля,
овочі, фрукти та горіхи)

2230

1 1 280,00
(одинадцять тисяч
двісті вісімдесят
грн.)

січень

38 800,00 (тридцять
вісім тисяч вісімсот
грн.)

січень

Код 0 1 . 1 3 . 1 Овочі листкові (03200000-3. зернові культури, картопля, овочі. 2230
фрукти та горіхи)

січень

січень

Примітки

Листі

Код 0 1 . 1 3 . 7 Буряки цукрові на насіння цукрових буряків (03200000-3
Зернові культури, картопля, овочі, фрукти та горіхи)

2230

28800.00 (двадцять
вісім тисяч вісімсот
грн.)

січень

Код 01.24.1 Яблука(03200000-3 Зернові культури, картопля, овочі, фрукти
та горіхи)

2230

88 000,00 (вісімдесят
вісім тисяч грн.)

січень

Код 01.49.2 Продукція тваринництва, інша(03100000-2
Сільськогосподарська продукція та продукція рослинництва)

2230

82902,00 (вісімдесят
дві тисячі дев'ятсот
дві грн.)

січень

код - 06.20.1 (газ природний,скраплений або в газоподібному стані
(09123000-7 (природний газ)

2274

199999,99 (сто
дев'яносто дев'ять
тисяч дев'ятсот
дев'яносто дев'ять
грн., 99 коп.)

лютий

Код 08.12.1 .-Гравій та пісок( 14210000-6. гравійліісок, щебень і наповнювачі) 2210

7173,60 (сім тисяч
сто сімдесят три
грн..60 коп.)

лютий

Код 08.12.1 .-Гравій та піссж(14210000-3. гравій.пісок, щебень і наповнювачі) 2210

5772.00 (п'ять тисяч
сімсот сімдесят дві
гри..00 коп.)

червень

код 10.12.2 -М'ясо свійської птиці, заморожене (Відруби курей, заморожені
1 кат(полутушп, чверті).!51 00000-9 Продукція тваринництва, м'ясо та
м'ясопродукти)

186204.00 (сто
вісімдесят шість
тисяч двісті чотири
грн.)

січень

2230

Листі

Код 10.20.3 Ракоподібні, молюски та і н ш і водяні безхребетні, заморожені, 2230
оброблені чи законсервовані (палички крабові) 15200000-0, Рибні страви та
пресерви)

2655,00(дві тисячі
шістсот п'ятдесят
п'ять грн.)

січень

Код 10.32.1 Соки фруктові та овочеві(1 5300000-1 Фрукти, овочі та супутня 2230
продукція)

164760.00 (сто
шістдесят чотири
тисячі сімсот
шістдесят грн.)

січень

коді 0.39.2 Плоди й юріхи. оброблені та законсервованії5300000-1 Фрукти. 2230
овочі та супутня продукція)

164212.80(сто
шістдесят чотири
тисячі двісіті
дванадцять грн. 80
коп.)

січень

коді 0.41.5 Олії рафінованії 5400000-2. Олії та тваринні і рослинні жири)

2230

116160,00 (сто
шістнадцять тисяч
сто шістдесят грн.)

січень

код 10.42.1 Маргарин і подібні харчові жпри(1 5400000-2, Олії та тваринні і
рослинні жири)

2230

153180,00 (сто
пятдесят три тисячі
сто вісімдесят грн.)

січень

66300.00 (шістдесят
шість тисяч триста
грн.)

січень

Код 10.51.2 Молоко у твердих формах( 1 5500000-3 Молочні продукти)

Листі

Код 10.51.5 Молоко та вершки, концентровані, з доданням чи без додання
2230
цукру або іншого підсолоджувана, не в твердих формах( 15500000-3 Молочні
продукти)

41871,00 (сорок одна
тисяча вісімсот
сімдесят одна грн.)

січень

коді 0.51.5 Продукти кисломолочнії 5500000-3. Молочні продукти)

2230

140160,00 (сто сто
сорок тисяч сто
Ішістдесят грн.)

січень

коді 0.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та
Кондитерські, борошняні,тривалого зберігання(1 5800000-6 Продукти
харчування різні)

2230

168 716,40 (сто
шістдесят вісім
тисяч сімсот
шістнадцять грн.. 40
коп.)

січень

кодЮ.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні
вироби(15800000-6 Продукти харчування різні)

2230

119520,00 (сто
дев'ятнадцять тисяч
п'ятсот двадцять
грн.)

січень

103 500,00 (сто три
'тисячі п'ятсот грн.)

січень

:

січень

коді 0.61.2 Борошно зернових та овочевих культур, їхні суміші(15600000-4 2230
Продукція борошномильно-круп'яної промисловості, крохмалі та
крохмалепродукти)

Код 10.84.2 Прянощі обробленні 5800000-6 Продукти харчування різні)

2230

2146,50 (дві тисячі
сто сорок шість
грн.,50 коп.)

Листі

коді 0.81.1 Цукор-сирець. тростинний і очищенний тростинний чи
2230
буряковий цукор (сахароза), меляса( 15800000-6 Продукти харчування різні)

194480,70(сто
девяносто чотири
тисячі чотириста
вісімдесят грн.,70
коп.

січень

код 10.84.1 Оцет, соуси, с у м і ш і приправ, борошно та крупка г і р ч и ч н і ,
гірчиця готова( 15800000-6 Продукти харчування різні)

2230

51794,40 (п'ятдесят
одна тисяча сімсот
дев'яносто чотири
грн., 40 коп.)

січень

коді 0.89.1 Супи, яйця, дріжджі та і н ш і харчові продукти, екстракт та соки з 2230
м яса. риби й водяних безхребетних( 15800000-6 Продукти харчування різні)

7149.00 ( с і м тисяч
сто сорок девять
три.)

січень

коді 0.84.3 Сіль харчова(1 5800000-6, продукти харчування різні)

2230

4440.00 (чотири
тисячі чотириста
сорок грн.)

кодЮ.83.1 Чай і кава, обробленні 5800000-6, Продукти харчування різні)

2230

165297,00 (сто
шістдесят п'ять
ітисяч двісті
дев'яносто сім грн.)

коді 0.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби(1 5800000-6 Продукти
харчування різні)

2230

129576.00 (сто
двадцять дев'ять
тисяч п'ятсот
сімдесят шість
грн..00)

:С1ЧЄНЬ

;

січень

січень

Листі

кодІО.82.1 Какао терте, какао-масло. жири і олія. какао-порошок( 15800000- 2230
6 Продукти харчування різні)

З 633.30(три тисячі
шістсот тридцятьтри
грн.. ЗО коп.)

січень

Код 10.85.1 Набори продуктові та готові страви( 1 5100000-9 Продукція
тваринництва, м'ясо та м'ясопродукти)

198168,00 (сто
дев'яносто вісім
тисяч сто шістдесят
вісім грн..00 коп.)

січень

2230

Код 1 1 . 0 7 . 1 Води мінеральні та безалкогольні напої( 15900000-7 Напої,
тютюн та супутня продукція)

січень
78108,00 (сімдесят
вісім тисяч сто вісім
три.).

Код 13.30.1 Послуги щодо кінцевого обробляння текстилю (39560000-5)

2210

17000,00
(сімнадцять тисяч
грн.)

квітень

Код 13.92.1-Вироби текстильні готові для домашнього госодарювання

2210

14696,40

лютий

(чотирнадцять тисяч
шістсот дев'яносто
шість грн.,40 коп.)

(39512000-4-Постільна білизна)

Код 13.92.1-Вироби текстильні готові для домашнього госодарювання

(39515400-9-Постільна білизна)

2210

22656,00 (двадцять
дві тисячі шістсот
п'ятдесят шість
грн.,00 коп.)

квітень

ЗО

Листі

Код 13.94.1- мотузки, шпагати канат і сіткове полотно, крім
відходів(39540000-9-Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки )

4198.80 (чотири
тисячі сто дев'яносто
вісім грн..80 коп.)

квітень

Код 16.10.1-Деревина розпиляна чи розколота вздовж (03410000-7-деревина) 2210

5409.6 (пять тисяч
чотириста девять
грн..60 коп.

травень

коді 6.21.1-Фанера клеєна.фанеровані панелі...(44191 100-6 фанера)

2210

37633,56
(тридцять сім тисяч
шістсот тридцять
три грн.,56 коп.)

травень

коді 6.21.1-Фанера клеєна.фанеровані панелі...(44191 100-6 фанера)

12210

11100.00

червень

!(одинадцять тисяч
сто грн.)

Код 16.29.1-Вироби з дерев. Інші (44220000-8 Столярні вироби)

Код 16.29.1-Вироби з дерев. Інші (44191000-5ДерЄВ'янІ КОНСТрукЦІЙНІ

матеріали різні)

2210

3560 (три тисячі
пятсот шістдесят
грн.)

квітень

1560 (одна тисяча
пятсот шістдесят
грн.)

травень

Листі

Код 17.12.1-Папір газетний папір ручного виготовлення та інший
иекрейдований папір (22991000-3-газетний папір)

2210

122398(сто двадцять
дві тисячі триста
дев'яносто вісім
грн.)

квітень

Код 17.12.7-Папір і картон оброблені (30194200-7ІОЧКОВІ СТІКврИ,

2210

41 16.6(чотири
тисячі сто
шістднаядцять
грн..60 коп.)

червень

малярна стрічка та креслярська плівка)

Код 17.22.1-Папір побутовий і туалетний та паперова продукція(33764000-3- 2210
Паперові серветки)

46560,00 (сорок
шість тисяч пятсот
шістдесят грн..00

лютий

;КОП.)

Код 17.22.1-Папір побутовий і туалетний та паперова продукція( 3 3 1 4 1 1 1 7 - 2220

4570 (чотири тисячі
пятсот сімдесят грн.)

квітень

Код 1 7.22.1-Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (33199000- 2220
1 Одяг для медичного персоналу

2260(дві тисячі
ІДвісті шістдесят
грн.)

квітень

Код 17.23.1-вироби канцелярські, паперові ( 30197630-1-Папір для друку) 2210

•188062.40 (сто
вісімдесят вісім
тисяч шістдесят дві
грн..40 коп.)

лютий

Код 1 7.23.1-вироби канцелярські, паперові (30199230-1 -конверти)

4200 (чотири тисячі
двісті грн.)

травень

зБавовняна вата)

2210

Листі

Код 17.24.1-шпалери (39191 1 00-8-шпалери)

2210

28320(двадцять
вісім тисяч триста
двадцять гри.)

червень

Код 17.24.1-шпалери (39191100-8-шпалери)

2210

38280,00 (тридцять
вісім тисяч двісті
вісімдесят гри.,00
коп.)

лютий

Код 1 8.12.1-Послуги щодо друкування і н ш і (79330000-6 Статистичні
послуги)

2210

655.80 (шістсот
п'ятдесят п'ять
тисяч,80 гри.)

лютий

Код 1 8.12.1 -Послуги щодо друкування і н ш і (22450000-9Друкована

2210

145440.00 (сто сорок
пять тисяч
чотириста сорок
грн.)

квітень

Код 1 8.13.2-Форми чи циліндри друкарські та і н ш і носії відбітків для
використання в поліграфії (22500000-5 Друкарські форми чи циліндри або
інші носії для друку)

2210,31

.62400,00(шістдесят
дві тисячі чотириста
грн.)

червень

Код 20.12.2-Екстракти фарбувальні та дубільні(24200000-6-Барвники та
пігменти)

2210

100000.00 (сто тисяч
грн.)

червень

Код 20.13.2 — Елементи хімічні н.в.і.у, кислоти та сполуки неорганічні
(14721100-2ОКСИД ЗЛЮМІНІЮ)

2210

52537.4 (пятдесят
дві тисячі пятсот
тридцять сім грн.,40
коп.)

квітень

продукція з елементами захисту)

Листі

Код 20.13.4-Сульфіди,сульфати, нітрати, фосфати і карбонати (33696500ОЛабораторні реактиви

2210

24256(двадцять
чотири тисячі двісті
пядесят шість грн.)

Код 20.14.6-Ефіри. пероксиди. ацеталі та напівацеталі (19522100-2

2210

36775.62 (тридцять
шість тисяч сімсот
сімдесят пять грн..62
коп.)

2220

12296,8(дванадцять
тисяч двісті
девяносто шість
грн..80 коп.)

квітень

2210

106022,68 (сто шість
тисяч двадцять дві
:грн.,68 коп.)

квітень

'2210

91909,61 (девяносто
одна тисяча девятсот
девять грн..61 коп.)

квітень

11212,8
(одинадццятьтисяч
двісті дванадцять
грн..80 коп.)

березень

Епоксидна смола)

Код 20.20.1-Пестициди та і н ш і а г р о х і м і ч н і продукти(24455000-8

Дезинфекційні засоби)

Код 20.30,1-Фарби та лаки на основі полімерів (44800000-8Фарби, ЛЗКИ,

друкарська фарба та мастики

Код 20,30,1-Фарби та лаки на основі полімерів (44800000-8Фарби, ЛЗКИ,

друкарська фарба та мастики

Код 20.41.2- Речовини поверхнево-активн органічні, крім мила(44921200-4- 221 О
вапно)

10

травень

травень

Листі

2166.00 (дві тисячі
сто шістдесят шість
грн.)

квітень

Код 20.41.2- Речовини поверхнево-активн о р г а н і ч н і , крім мила (39831200-8- 2210
мийні засоби)

23 700.00 (двадцять
три тисячі сімсот
грн., 00 коп.)

червень

Код 20.41.3-Мило,засоби м и й н і та засоби для чищення(3371 1900-6 -мило)

2210

18000,00
(вісімнадцять тисяч
грн.)

лютий

Код 20.41.3-Мило.засоби м и й н і та засоби для чищення(3983 1200-8-мийні
засоби)

2210

17455,2(сімнадцять
тисяч чотириста
п'ятдесят п'ять
грн.,20 коп.)

лютий

Код 20.41.3-Мило.засоби мийні та засоби для чищення (39831200-8-мийні
засоби)

2210

'82206,00 (вісімдесят
дві тисячі двісті
ішість грн.,00 коп.)

лютий

Код 20.41.3-Мило.засоби м и й н і та засоби для ч и щ е н н я (39831200-8-мийні
засоби)

2210

36741,00 (тридцять
шість тисяч сімсот
сорок одна грн.. 00
коп.)

червень

Код 20.41.3-Мило.засоби м и й н і та засоби для чищення (3983 1200-8-мийні
засоби)

2210

4957,2 (чотири
тисячі девятсот
пятдесят сім грн., 20
коп.)

червень

Код 20.41.2- Речовини поверхнево-активн органічні, крім мила (398330000-

2210

.9)

11

Листі

Код 20.41.4 Препарати пахучі,воски та і н ш і часоби(39831240-0 — Засоби
для чищення)

2210

42048.00 (сорок дві
тисячі сорок вісім
грн.,00 коп.)

лютий

Код 20.41.4 Препарати пахучі.воски та і н ш і часоби(39831240-0— Засоби
для чищення)

2210

21072.00 (двадцять
одна тисяча сімдесят
дві грн.,00)

червень

Код 20.52.1-Клеї(24910000-6 -клеї)

2210

оерезень

код-20.52.1 .-Клеї(24910000-6 -клеї)

2210

2856,00 (дві тисячі
вісімсот пятдесят
шість грн., 00 коп.)
17598.00
(сімнадцять тисяч
пятсот девяносто
вісім грн.,00 коп.)

код-20.52.1 .-Клеї(24910000-6 -клеї)

2210

657.00 (шістсот
пятдесят сім грн.,00
коп.)

квітень

код-20.52.1 .-Клеї(24910000-6 -клеї)

2210

50853,36(пятдесят
тисяч вісімсот
пятдесят три грн.,36
коп.)

червень

209,52 (двісті
девятьгрн.,52 коп.)

квітень

Код 20.59.2-Чорнило для писання чи малювання (22610000-9)

12

оерезень

Листі

>220

178596,03 (сто
сімдесят вісім тисяч
пятсот девяносто
шість грн.,03 коп.)

червень

Код 21.10.6- Залози та і н ш і органи, екстракти цих речовин та інші речовини 2220
людського чи тваринного походження, н.в.і.у.(33141000-0)

8514.00 (вісім тисяч
п'ятсот
чотирнадцять грн.)

січень

Код 21.20.2-Препарати фармацевтичні і н ш і (33696500-0 Лабораторні
реактиви)

2220

12128.00
(дванадцять тисяч
сто двадцять вісім
грн.,00 коп.)

Код 22.1 1.1-Шини та камери гумові нові (34351 100-3-АВТОМ06ІЛЬНІ
ШИНИ)

2210 3 1 1 0

1 3 1 7 6 (тринадцять
тисяч сто сімдесят
шість грн.)

Код 22.19.6-Предметп та аксесуари одягу з вулканіз.гуми (18424300-

2210

42500 (сорок дві
тисячі пятсот грн.)

квітень

2210

612.00 (шістсот
дванадцять грн.. 00
коп.)

лютий

Код 20.59.5 Продукти х і м і ч н і (33694000-1ДІЗГНОСТИЧНІ ЗЗСОби)

оОдноразові рукавички

Код 22.19.7- Вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.; гума тверда:
вироби з твердої гуми (30192100-2 -гумки)

13

квітень

квітень

Листі

Код 22.19.7- Вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.; гума тверда;
вироби з твердої гуми (30194210-0 -Точкові стікери та малярна
стрічка)

2210

Код 22.19.7- Вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.; гума тверда:
вироби з твердої гуми (18424000-7 -рукавички)

1860.00 (одна тисяча
вісімсот шістдесят
гри..00 коп.)

лютий

8700,00 (вісім тисяч
сімсот грн.,00 коп.)

оерезень

Код22.19.7- Вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.; гума тверда: вироби з
твердої гуми (444424200-0)

2210

32.4 (тридцять дві
грн.)

квітень

Код 22.21.2- Труби, трубки,шланги та фітинги до них, пластмасові;
(44163000-0-труби та арматура)

2210

40732.00 (сорок
тисяч сімсот
тридцять дві грн.,00
коп.)

оерезень

Код 22.22.1-Тара пластмасова (19640000-4-Поліетиленові м і ш к и
та пакети для сміття)

2210

19814,00
(девятнадцять тисяч
вісімсот
чотирнадцятьгрн..00
коп.)

лютий

11359.2 (одинадцять
тисяч триста
п'ятдесят дев'ять
грн.,20 коп.)

червень

Код 22.22.1- Тара пластмасова (19640000-4-Поліетиленові мішки та пакети 2210
для сміття)

14

ЛИСТІ

2210

108540 (сто вісім
тисяч пятсот сорок
грн.,00 коп.)

лютий

Код 22.29.2- Вироби пластмасові і н ш і : н.в.і.у (39174000-2-вивіски)

2210

26442.00(двадцять
шість тисяч
чотириста сорок дві
гри..00 коп.)

лютий

Код 22.29.2- Вироби пластмасові і н ш і : н.в.і.у

(44165000-4

2210

4707.00 (чотири
тисячі сімсот сім
грн.,00 коп.)

червень

(39224000-

2210

23845.92 (двадцять
три тисячі вісімсот
сорок п'ять гри..92
коп.)

червень

Код 23.14.1 Скловолокно(14830000-8, скловолокно)

2210

5340 (пять тисяч
триста сорок грн.,00
коп.)

травень

Код 23.41.1 Вироби господарські та декоративні керамічні (39221200-9
столовий посуд)

2210

67460 (шістдесят сім
тисяч чотириста
шістдесят грн., 00
коп.)

червень

Код 22.23.1- Вироби пластмасові для будівництва (44112230-9лінолеум)

Шланги, стояки та рукави)

Код 22.29.2- Вироби пластмасові і н ш і : н.в.і.у
8Мітли. щітки та інше господарське приладдя)

15

Листі

Код 23.42.1- Вироби санітарно-технічні керамічні (44411300-7умивальники)

6800.00 (шість тисяч
вісімсот грн..ОО
коп.)

оерезень

Код 23.42.1- Вироби санітарно-технічні керамічні (44411 740-3-унітази)

2210

13500.00
(тринадцять тисяч
п'ятсот грн..00 коп.)

червень

Код 23.51.1-Цемент (444111200-3, цемент)

2210

2226.00(дві тисячі
двісті двадцять
шість грн.,00 коп.)

оерезень

Код 23.52.2-Гіпс (44921100-3- ГІПС)

2210

7038.6 (сім тисяч
тридцять вісім грн..
60 коп.)

лютий

'.10

11502,00
'(одинадцять тисяч
Іп'ятсот дві грн.,00
коп.)

квітень

110

3672 (три тисячі
шістсот сімдесят дві
грн.)

квітень

16370.00
(шістнадцять тисяч
триста сімдесят
грн.,00 коп.)

квітень

Код 23.61.1-вироби з бетону (44114100-3- бетонні суміші)

код-23,62.1 Вироби з гіпсу(44172000-6Листи (будівельні)

код 23.91.1-вироби абразивні (14810000-2 абразивні вироби)

16

Листі

код 23.91.1-вироби абразивні (14810000-2 абразивні вироби)

6279.00 (шість тисяч
двісті сімдесят
дев'ять гри.,00 коп.)

травень

Код 25.11.2-Вироби конструкційні металеві та їх частини (44212510- 2210
7 - Кутові профілі)

1126.08 (одна тисяча
сто двадцять шість
грн.,08 коп.)

оерезень

Код 25.1 1.2-Вироби конструкційні металеві та їх частини (44523200-4)

2210

1430.00 (одна тисяча
чотириста тридцять
гри.)

квітень

Код 25.12.1-Двері .вікна.рами до них (44221 100-6- вікна)

3110

'177477,6 (сто
сімдесят сім тисяч
чотириста сімдесят
!
сім грн.,60 коп.)

лютий

Код 25.12.1-Двері .вікна.рами до них (44221100-6- вікна)

3110

19281.86
^дев'ятнадцять тисяч
двісті вісімдесят
одна грн.,86 коп.)

травень

114000.00 (сто
чотирнадцять тисяч)
гри.

лютий

Код 2 5 . 2 1 . 1 -Радіатори та котли центрального опалення (44621 1 10-3Раліатори для систем центрального опалення)

17

Листі

Код 25.27.3 -Інструменти та приладдя вимірювадьні(44512000-2-Ручні
інструменти різні)

2210

5124.00 (пять тисяч
сто двадцять
чотири)грн.

червень

код 25.72.1-замки та завеси (44521 000-8НавІСНІ Та ВрІЗНІ ЗЗМКИ різні)

2210

27374.4 (двадцять
сім тисяч триста
сімдесят чотири
гри.)

травень

Код 26.93.1-Вироби з дроту, ланцюги та пружини (31711140-6
електроди )

2210

273 10,00 (двадцять
сім тисяч триста
десять грн.)

оерезень

Код 25.94.1 Вироби к р і п и л ь н і та гвинтонарізні(4453 1000-1 К р І П И Л Ь Н І
деталі з наріззю

2210

7782.36 (сім тисяч
сімсот вісімдесят дві
грн..36 коп.)

червень

Код 25.99.2-Вироби з недорогоцінних металів,інші (30197100-7,
Скоби, кнопки, креслярські кнопки)

:

2210

8460.6(вісім тисяч
чотириста шістдесят
грн..60 коп.)

лютий

2210

114996 (сто
чотирнадцять
дев'ятсот дев'яносто
шість грн.)

квітень

Код 25.99.2-Вироби з недорогоцінних металів,інші (44423450-0)

18

Листі

Код 25.99.2-Вироби з недорогоцінних металів.інші (30197100-7)

2210

255,9(двісті
п'ятдесят п'ять
грн.,90 коп.)

квітень

Код 26.11.2-діоди та транзістори (31712340-5- діоди)

2210

7888.5(сім тисяч
вісімсот вісімдесят
вісім гри.,50 коп.

оерезень

Код 26.1 1.3-схсми електронні інтегровані (31712340-5)

2210

14385.9
чотирнадцять тисяч
триста вісімдесят
п'ять грн.,90 коп.)

оерезень

І110

58200,00 (п'ятдесят
вісім тисяч двісті
грн.)

квітень

57276 (п'ятдесят сім
тисяч двісті сімдесят
шість грн.)

квітень

53889,96 (п'ятдесят
три тисячі вісімсот
вісімдесят дев'ять
грн..96 коп.)

червень

Код 26.30.1 -Апаратура радіо та телепередавальна (32200000-5)

Код 26.30.2 -Апаратура електрична для проводного телеф(32422000-7

Код 26.30.2 -Апаратура електрична для проводного телеф(КомутацІЙНЄ
обладнання-32541000-7)

22103110

19

Листі

Код 26.40.3- Апаратура для записування та відтворювання звуку й
зображення (32200000-5-Передавальна апаратура для радіотелефонії,
радіотелеграфії, радіомовлення і телебачення)

Код 26.51.6- Інструменти та прилади вимірювальні (38554000-3.
Лічильники електроенергії

2210

Код 27.12.2-Апаратура електрична (31210000-1 Електрична апаратура для 2210 3110
комутування та захисту електричних кіл)

Код 27.12.2-Апаратура електрична (31210000-1 Електрична апаратура для
комутування та захисту електричних кіл)

58200.00 (п'ятдесят
вісім тисяч двісті
грн.)

червень

4630.00 (чотири
тисячі шістсот
тридцять грн.,00
коп.)
25484.79 (двадцять
п'ять тисяч
чотириста вісімдесят
чотири грн.. 79 коп.)

оерезень

2379.60 (дві тисячі
триста сімдесят
дев'ять грн..60 коп.)

червень

червень

Код 27.20.2- акумулятори електричні ( 31400000-0- Акумулятори,
гальванічні елементи та гальванічні батареї)

3110

81781.8 (вісімдесят
одна тисяча сімсот
вісімдесят одна
грн.,80 коп.)

березень

Код 27.20.2- акумулятори електричн ( 3 1431000-6-Свинцево-кислотш
акумуляторні батареї

3110

34500,00 (тридцять
чотири тисячі
п'ятсот)грн.

оерезень

24479,2 (двадцять
чотири тисячі
чотириста сімдесят
дев'ять грн..20 коп.)

оерезень

Код 27.32.1 - проводи та кабелі електронні Гі електричні; інші ( 3 1300000- 2210
9- Ізольовані дроти та кабелі)

20

Листі

Код 27.33.1 -Пристрої електромонтажні(31224000-2-3"єднувачі та контактні 2210 31 10
елементи)

Код 27.40.1-Лампи розжарювання та газорозрядні...та світильники і н ш і
(31531000-7- лампи)

2210

27316,9(двадцять сім
тисяч триста
шістнадцять гри., 90
коп.)
59966.18(пятдесят
девять тисяч
девятсот шістдесят
шість грн., 1 8 коп.)

червень

оерезень

Код 27.40.3-Лампи та світильники інші (3 1521000-4-світильники)

2210

30298.88 (тридцять
тисяч двісті
дев'яносто вісім
грн.,88 коп.)

березень

Код 27.90.3.Устаткування для паяння(42661000-70бладнання для паяння
м'яким і твердим припоєм)

2210

4498.86 (чотири
тисячі чотириста
дев'яносто вісім грн.,
86 коп.)

червень

2210

2761,00 (дві тисячі
сімсот шістдесят
одна грн..00 коп.)

оерезень

код 28.13.1.-Помпи для рідин, п і д і й м а н і ї рідин (42122100-1-Насоси ДЛЯ
рідин)

2210 3 1 1 0

травень

код 28.13.2.-Помпи повітряні чи вакуумні,компресори (42123300-0Компресори до холодильного устаткування)

22103110

31674.00 (тридцять
одна тисяча сімсот
сімдесят чотири
грн..00 коп.)
12036.00
(дванадцять тисяч
тридцять шість
грн..00 коп.)

Код 27.90.6-резистори електричні ( 3 1 7 1 1 1 3 1 -0- Електричні резистори)

21

червень

Листі

2210

4527,6 (чотири
тисячі п'ятсот
двадцять сім грн..60
коп.)

лютий

Код 28.23.2-Машини конторські /офісні, і н ш і та частини до них
(30124000-4Частини та приладдя до офісної техніки)

2 2 1 0 3 1 10

40200 (сорок тисяч
двісті гри..00 коп.)

червень

Код 28.23.2-Машини конторські /офісні, інші та частини до них
(30124000-4Частини та приладдя до офісної техніки)

22103110

72300,00 (сімдесят
дві тисячі триста
грн.,00 коп.)

квітень

Код 28.24.1-Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою
(42652000-1 - Електромеханічні ручні інструменти)

2210 3 1 1 0

26835.16(двадцять
; шість тисяч вісімсот
тридцять пять
,грн.,16 коп.)

лютий

2130.00 (дві тисячі
сто тридцять грн..ОО
коп.)

червень

Код 28.23.1-машини друкарські (30141200-1- Настільні калькулятори)

Код 28.24.1-Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою
(43830000-0 - Електричні інструменти)

Код 28.24.2-частини ручного інструменту із силовим урухомлювачем
(42675100-9Частини ланцюгових пил)

22103110

1860,00 (одна тисяча
вісімсот шістдесят
гри..00 коп.)

квітень

Код 28.25.3- Частини холодильного та мороз.устаткування (4253 10007Частини холодильного обладнання

2210

1856,00 (одна тисяча
вісімсот п'ятдесят
шість грн..ОО коп.)

червень

22

Листі

Код 28,29.1-Газогенератори дистиляційні та фільтрувальні апарати
(42955000-5- Частини фільтрувальних машин)

3110

44041.2 (сорок
чотири тисячі сорок
одна гри..20 коп.)

березень

ДК 016-2010 Код 32.99.1-убори наголовні.захисні, ручки для писання та
олівці, дошки, штемпельні для датування, опечатування та нумерування,
стричкі до друкарських машинок, штемпельні подушечки ДК 0212015(30192153-8) штампи

3110

117515.00(сто
сімнадцять тисяч
п'ятсот п'ятнадцять
грн..00 коп.)

квітень

Код 28.29.2- Устаткування для миття,наповнювання.пакування та
обгортання пляшок або Іншої тари, вогнегасники, пульверізатори....
(351 1 1000-5-Протипожежне обладнання)

3110

69910,00 (шістдесят
дев'ять тисяч
дев'ятсот десять
грн.,00 коп.)

квітень

(39713100-4, посудомийні 3 1 1 0

199000,00 (сто
дев'яносто дев'ять
тисяч грн.) 00 коп.

оерезень

15390.00
(п'ятнадцять тисяч
триста дев'яносто
грн.,00 коп.)
8759.00 (вісім тисяч
сімсот п'ятдесят
дев'ять грн..00 коп.)

травень

16700.00
(шістнадцять тисяч
сімсот грн.,00 коп.)

лютий

Код 28.29.5-машини посудомийні непобутові
машини)

Код 28.93.3.-Частини машин і устаткування(42221000-ІЧастІ/ІНИ МЗШИН

для обробки продуктів харчування)

22103110

Код 29.32.3-Частини та приладдя до мотори.трансп.засобів,н,в,і,у (34300000- 2210 3 1 10

оЧастини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів)
Код 32.20.1-Фортепіано.органи та і н ш і струнні й духові музичні
інструменти, метрономи, камертони, механізми музичних скриньок
(37310000-4.музичні інструменти)

3110

23

квітень

Листі

Код 32,50.1 .Інструменти і прилади медичні (33141310-6-шпріци)

2220

Код 32.50.1 .Інструменти і прилади м е д и ч н і (33141310-6-шпріци)

2220

Код32.50.4 окуляри, лінзи та їх частини (33735000-1 окуляри-маски)

2110

Код32.50.5 Вироби медичної та х і р у р г і ч н о ї призн.(33141 800-£
стоматологічні матеріали)

2220

85956 (вісімдесят
п'ять тисяч дев'ятсот
п'ятдесят шість
грн.,00 коп.)
'11135,22
(одинадцять тисяч
сто тридцять п'ять
грн.,22коп.)
1082 (одна тисяча
вісімдесят дві
грн.,00 коп.)

Код 32.91.1 мітла та щітки (39224000-8-МІТЛИ, ЩІТКИ ТЗ ІНШЄ

господарське приладдя)
Код 32.91.1 мітла та щітки (39224000-8-МІТЛИ, ЩІТКИ та ІНШЄ

2110

господарське приладдя)
Код 32.91.1 мітла та щітки (39224000-8-МІТЛИ, ЩІТКИ ТЗ ІНШЄ

2110

24

червень

травень

4335.00(чотири
тисячі триста
тридцять п'ять грн.)

червень

1969.2 (одна тисяча
дев'ятсот шістдесят
дев'ять грн..20 коп.)

травень

3024 (три тисячі
двадцять чотири
грн.)

червень

17339,88

червень

(сімнадцять тисяч
триста тридцять
дев'ять грн.,88 коп.)

господарське приладдя)

квітень

Листі

Код 32.99. і -убори наголовні,захисні, ручки для писання та олівці, дошки. 2210
штемпельні для датування, опечатування та нумерування, стричкі до
друкарських машинок, штемпельні подушечки (30192121-5 ) кулькові
ручки

9784,20 (дев'ять
тисяч сімсот
вісімдесят чотири
грн., 20 коп.)

березень

Код 32.99.1 -убори наголовні.захисні, ручки для писання та олівці, дошки.
штемпельні для датування, опечатування та нумерування, стричкі до
друкарських машинок, штемпельні подушечки (30192153-8. штампи)

2210

З7236,00 (тридцять
сім тисяч двісті
тридцять шість
грн.,00 коп.)

лютий

Код 32.99.1-убори наголовні,захисні, ручки для писання та олівці, дошки,
штемпельні для датування, опечатування та нумерування, стричкі до
Друкарських машинок, штемпельні подушечки (30192121-5 )

2210

2044,44 (дві тисячі
сорок чотири грн.,44
коп.)

квітень

Код 32.99.1-убори наголовні,захисні, ручки для писання та олівці, дошки,
штемпельні для датування, опечатування та нумерування, стричкі до
друкарських машинок, штемпельні подушечки 37822300-9КольорОВа
(крейда)

2210

9540,00 (дев'ять
тисяч п'ятсот сорок
грн.,00 коп.)

червень

Код 3 3 . 1 1 . 1 -Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів
(50700000-2- Послуги з ремонту і технічного обслуговування
будівельних конструкцій)

2240

32100,82 (тридцять
дві тисячі сто грн.,82
коп.)

Код 33.11.1 -Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів
(50700000-2- Послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних
конструкцій)

2240

53486,00 (п'ятдесят
три тисячі
чотириста вісімдесят
шість грн.,00 коп.)

25

: ЛЮТИ Й

червень

Листі

Код 33.12.1-Ремонтування та технічне обслуговування машин загального 2240
призначення (50700000-2 , Послуги з ремонту і технічного обслуговування
будівельних конструкцій)

16320.00
(шістнадцять тисяч
триста двадцять
грн.)

лютий

Код 33.12.1-Ремонтування та технічне обслуговування машин загального
призначення (50411000-9 -Послуги з ремонту і технічного
обслуговування вимірювальних приладів)

2240

6300.00(шість тисяч
триста грн..00 коп.)

лютий

Код 33.12.1 -Ремонтування та технічне обслуговування машин загального
призначення (50800000-3 - Послуги з різних видів ремонту і технічного
обслуговування)

2240

20000.00 (двадцять
тисяч грн.,00 коп.)

лютий

Код 33.12.1-Ремонтування та технічне обслуговування машин
загального призначення (50511000-0 - Послуги з ремонту і
технічного обслуговування насосів)

2240

74202.00 (сімдесят
чотири тисячі двісті
дві грн.,00 коп.)

квітень

Код 33.12.1-Ремонтування та технічне обслуговування машин загального
призначення (550750000-7 - Послуги з технічного обслуговування
ліфтів)

2240

74757.6 (сімдесят
чотири тисячі сімсот
пятдесятсім грн.,60
коп.)
199998.00 (сто
девяносто девять
тисяч девятсот
девяносто вісім
грн.,00 коп.)

лютий

Код 33.12.2-Ремонтування та технічне обслуговування машин і
2240
устаткування спеціальної призначеності (50300000-8- Ремонт, технічне
обслуговування персональних комп'ютерів, офісного,
телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні
послуги)

26

оерезень

Листі

Код 33.12.2-Ремонтування та технічне обслуговування машин і
устаткування спеціальної призначеності (50511000-0)

2240

8901 6,00 (вісімдесят
дев'ять тисяч
шістнадцять грн.)

квітень

Код 33.13.1 -Ремонтування та технічне обслуговування електронного та
оптичного устаткування( 50400000-9,Послуги з ремонту і технічного
обслуговування медичного і високоточного обладнання)

2240

18000,00
(вісімнадцять тисяч
грн.)

січень

Код 33.13.1 -Ремонтування та технічне обслуговування електронного та
оптичного устаткування( 50530000-9-Послуги з ремонту і технічного
обслуговування техніки)

2240

52310,10 (п'ятдесят
дві тисячі триста
десять грн.. 10 коп.)

січень

Код 33.13.1 -Ремонтування та технічне обслуговування електронного та
оптичного устаткування (50530000-9-Послуги з ремонту і технічного
обслуговування техніки)

2240

19680,00
(дев'ятнадцять тисяч
шістсот вісімдесят
грн.,00 коп.)

лютий

Код 33.13.1 -Ремонтування та технічне обслуговування електронного
та оптичного устаткування (50400000-9-Послути з ремонту і
технічного обслуговування медичного і високоточного
обладнання)

'2240

14500,00
(чотирнадцять тисяч
п'ятсот грн.,00 коп.)

травень

27

Листі

Код 33.14.1 -Ремонтування та технічне обслуговування іншого електронного 2240
устаткування (50532400-7-Послуги з ремонту і технічного
обслуговування електророзподільного обладнання)

107790.00 (сто сім
тисяч сімсот
девяносто грн.)

березень

Код 33.19.1 -Ремонтування іншого устаткування (50531200-8, Послуги з
технічного обслуговування газових приладів)

2240

75456.00 (сімдесят
пять тисяч
чотириста пятдесят
шість грн.,00 коп.)

лютий

Код 33.19.1 -Ремонтування іншого устаткування (50413200-8, Послуги з
технічного обслуговування газових приладів)

2240

25867,44 (двадцять
пять тисяч вісімсот
шістдесят сім грн..44
коп.)

лютий

Код 33.19.1 -Ремонтування іншого устаткування( 50413200-5 Послуги з
ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання)

2240

94955.08(девяносто
чотири тисячі
девятсот пятдесят
пять грн.,08 коп.)

оерезень

175137.6(сто
сімдесят п'ять тисяч
сто тридцять сім
грн..60 коп.)

квітень

199859.20 (сто
дев'яносто дев'ять
тисяч вісімсот
п'ятдесят дев'ять
грн.) 20 коп.

лютий

Код 35.22.1-Розподіляння газоподібного палива трубопров. (65200000-5)

код 38.1 1.2 -збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного
використовування ( 90500000-2)

>240

28

Листі

Код 38.12.1 -збирання небезпечних відходів (90500000-8,Послуги у сфері
поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними
відходами)

2240

7725.00 (сім тисяч
сімсот двадцять
п'ять грн.,00 коп.)

березень

Код 38.12.1 -збирання небезпечних відходів (90500000-8.Послуги у сфері
поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними
відходами)

2240

36050.00 (тридцять
шість тисяч пятдесят
грн.,00 коп.)

березень

Код 43.21.1- роботи електромонтажні(45310000-3}

2240

107264,00 (сто сім
тисяч двісті
шістдесят чотири
грн..ОО коп.)

квітень

Код 43.29.1 -роботи будівельно-монтажні (45343100-4. Роботи із
забезпечення вогнезахисту)

'2240

;92612,3 8 (дев'яносто
'дві тисячі шістсот
дванадцять грн.)

іберезень

Код 43.29.1 -роботи будівельно-монтажні (45343100-4. Роботи із
:забезпечення вогнезахисту)

'2240

;

75569.00 (сімдесят
п'ять тисяч п'ятсот
шістдесят дев'ять
грн., 00 коп.

квітень

Код 43.29.1 -роботи будівельно-монтажні (45300000-0-Будівельно-монтажні 2240
роботи)

21294,00 (двадцять
одна тисяча двісті
девяносто чотири
грн..00 коп.

травень

Код 45.20.1 -технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і
2240
маловантажних автотранспортних засобів. (50112000-3.Послуги з ремонту і
технічного обслуговування автомобілів)

30000,00 (тридцять
тисяч грн..00 коп.)

березень

29

Листі

Код 45.20.1 -технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і
2240
маловантажних автотранспортних засобів (501 12000-3. Послуги з ремонту
і технічного обслуговування автомобілів)

30000,00 (тридцять
тисяч грн.,00 коп.)

оерезень

Код 52.22.1 -послуги, суміжні з водним перевезенням ( 63720000-2 Послуги 2240
з обслуговування водних видів транспорту)

33722,6 (тридцять
три тисячі сімсот
двадцять дві грн..60
коп.)

лютий

Код 52.21.2 -послуги, суміжні з дорожним перевезенням (50800000-3Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування)

2240

30000,00 (тридцять
тисяч грн.,00 коп.)

оерезень

Код 52.29.2-Послути допоміжні щодо транспортування інші,
н.в.і.у(63726610-3-Г10СЛуги ЗІ СПуСКЗННЯ СуДбН НЗ ВОДУ)

2240

6000.00 (шість тисяч
грн.,00 коп.)

квітень

Код 53.20.1- Послуги поштові та курєрські.інші(- код 64120000-3, курєрські
послуги)

2240

12000,00 (двнадцять
тисяч грн.)

січень

Код 53.20.1- Послуги поштові та курєрські,інші( код 64120000-3

;2240

15000.00
(п'ятнадцять тисяч
грн.)

січень

Код58.1 1.1-Книжки друковані (22110000-4 друковані книги)

2210

735,00 (сімсот
тридцять п'ять
грн..00 коп.)

травень

ЗО

Листі

Код58.1 1.1-Книжки друковані (22110000-4 друковані книги)

2210

1202.25 (одна тисяча
двісті дві грн.,25
коп.)

травень

Код58.1 1 . 1 -Книжки друковані (221 10000-4 друковані книги)

>210

45060,00 (сорок
п'ять тисяч
шістдесят грн.,00
коп.)
1113,75 (одна тисяча
сто тринадцять
грн..75 коп.)

квітень

Код58.11.1-Книжки друковані (22110000-4 друковані книги)

травень

Код 58.13.3- Продаж рекламного місця в газетах( 22900000-9Друкована
'продукція різна)

2240

5000,00 (п'ять тисяч
грн.)

червень

!

2210

3996,54(три тисячі
дев'ятсот дев'яносто
шість грн., 54 коп.)

'березень

2210

;2496,00 (дві тисячі
чотириста дев'яносто'
.шість грн.,00 коп.)

|оерезень

2210

4597,08 (чотири
тисячі п'ятсот
дев'яносто сім
грн.,08 коп.)

червень

Код 58.14.1-Журнали та періодичні видання друковані(222110002Періодичні спеціалізовані видання)

Код 58.14.1-Журнали та періодичні видання друковані( 22211000-2
[Періодичні спеціалізовані видання)

Код 58.14.1-Журнали та періодичні видання друковані( 2221 1000-2
Періодичні спеціалізовані видання)

:

31

Листі

Код58.19.1 -послуги щодо видавання друкованої продукції (22462000-6)

2240

43000 (сорок три
тисячі грн.)

квітень

Код58.19.1 -послуги щодо видавання друкованої продукції (22462000-6)

2240

2131 0(двадцять одна
тисяча триста десять
грн.)

квітень

Код58.19.1-послуги щодо видавання друкованої продукції (22458000-

2240

33340.00 (тридцять
три тисячі триста
сорок грн.)

квітень

2240

29970,00 (двадцять
дев'ять тисяч
дев'ятсот сімдесят
грн.,00 коп.)

квітень

Код58.19.1-послуги щодо видавання друкованої продукції (22410000-7
марки)

2210

20889.00 (двадцять
тисяч вісімсот
вісімдесят дев'ять
грн.. 00 коп.)

травень

Код 58.29.3-Програмне забезпечення як завантажні файли
( 22211000-2.Пакети програмного забезпечення для комгГютерної
верстки)

2240

20000.00 (двадцять
тисяч грн.,00 коп.)

лютий

Код 58.29.4 -Програмне забезпечення оперативнодоступне (48190000-

2240

126750.00 (сто
двадцять шість
тисяч сімсот
п'ятдесят грн.,00
коп.)

червень

5Друкована продукція на замовлення
Код58.19.1-послуги щодо видавання друкованої продукції (22458000-

5Друкована продукція на замовлення

бПакети освітнього програмного забезпечення)

32

Листі

Код 59.11.1 -Послуги щодо виробництва кінофільмів
(ДК 021: 2015 код 64228000-0 )Послуги з транслювання теле- та
радіопередач)

2240

15000.00
(п'ятнадцять тисяч
грн.)

березень

Код 58.29.5 "Послуги щодо видання ліцензії на право користування
програмним забезпеченням" (7221221 8-0- Послуги з розробки
програмного забезпечення для управління ліцензіями)

2240

3192.00 (три тисячі
сто дев'яносто дві
грн.)

січень

Код 61.10.1 "Послуги щодо передавання данних і повідомлень"
( 64200000-8.Телекомунікаційні послуги)

2240

2760 (дві тисячі
сімсот шістдесят
грн..00 коп.)

лютий

Код 61.10.1 "Послуги щодо передавання данних і повідомлень"
( 64200000-8.Телекомунікаційні послуги)

2240

6600(шість тисяч
шістсот грн.,00 коп.)

лютий

Код 61.10.1 "Послуги щодо передавання данних і повідомлень"
8-Телекомунікаційні послуги)

(64200000- 2240

63600 (шістдесят три
тисячі шістсот
грн.,00 коп.)

лютий

2240

24600(двадцять
чотири тисячі
шістсот грн.,00 коп.)

лютий

Код 61.10.1 "Послуги щодо передавання данних і повідомлень"
;(64200000-8-Телекомунікаційні послуги)

2240

32400(тридцять дві
тисячі чотириста
грн..00 коп.)

березень

Код 61.10.1 "Послуги щодо передавання данних і повідомлень"
( 64200000-8.Телекомунікаційні послуги)

?240

70000(сімдесят
тисяч грн., 00 коп.)

березень

Код 61.10.1 "Послуги щодо передавання данних і повідомлень"
X 64200000-8-Телекомунікаційні послуги)

!
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Листі

Код 61.10.4 «Послуги зв'язку Інтернатом проводовими мережами»
( 72411000-4-Постачальники Інтернет-послуг)

2240

43416,00 (сорок три
тисячі чотириста
шістнадцять грн.)

січень

Код 61.90.1-Послуги телекомунікаційні інші (64214100-0-Послуги З

2240

1 890.72 (одна тисяча
вісімсот девяносто
грн.. 72 коп.)

квітень

2240

6720.00 (шість тисяч
сімсот двадцять
грн.,00 коп.)

лютий

Код 62.02.2 «Послу™ щодо консультування стосовно систем і програмного 2240
забезпечення» ( 72200000-7Послуги з програмування та консультаційні
послуги з питань програмного забезпечення)

15160(пятнадцять
тисяч сто шістдесят
грн..00 коп.)

лютий

Код 62.02.2 «Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 2240
забезпечення» (72261000-2.Послуги з обслуговування програмного
забезпечення)

4620(чотири тисячі
шістсот двадцять
грн..00 коп.)

лютий

Код 62.02.2 «Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного
забезпечення» ( 72268000-1)Послуги з постачання програмного
забезпечення

2240

6300(шість тисяч
триста грн.)

лютий

Код 62.02.2 «Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 2240
забезпечення» (72261000-2)Послуги з обслуговування програмного
забезпечення

61000(шістдесят
одна тисяча грн.)

оерезень

оренди каналу супутникового зв'язку)

Код 62.01.1 «Послуги щодо проектування та розробляння у сфері
інформаційних технологій» (72200000-7.Послуги з програмування та
консультаційні послуги з питань програмного забезпечення)

34

Листі

Код 62.02.2 «Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 2240
забезпечення» ( 72261000-2.Послуги з обслуговування програмного
забезпечення)

30000 (тридцять
тисяч грн.)

березень

Код 62.02.2 «Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного
забезпечення» (72261000-2.Послуги з обслуговування програмного
забезпечення)

2240

14000
(чотирнадцять тисяч
три.)

квітень

Код 62.02.3 «Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних
технологій» (-7231500-6.Послуги з керування мережами даних і з
підтримки мереж даних)

2240

19911.6
(дев'ятнадцять тисяч
дев'ятсот одинадцять
грн.60 коп.)

березень

Код 62.09.1-Послуги щодо встановлення компютерів та переферійного

2240

176958,00 (сімдесят
шість тисяч
дев'ятсот п'ятдесят
вісім грн.

червень

2240

290,00 (двісті
.дев'яносто грн., 00
коп.)

Ічервень

2240

60000,00 (шістдесят
тисяч грн.)

січень

Код 63.11.1-Послуги щодо обробляння даних, розміщування на веб-вузлах, 2240
щодо програмного застосування та і н ш і послуги щодо забезпечення
інформаційно-технологічною інфраструктурою ( ДК 021: 2015 код72268000І)Послуги з постачання програмного забезпечення

7752,00 (сім тисяч
сімсот п'ятдесят дві
грн.)

лютий

устаткування (51600000-8-Послуги зі встановлення комп'ютерної та
.офісної техніки)

Код 62.09.2-Послути у сфері інформаційних технологій і стосовно
комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у.(48412000-9-ПаК6ТИ програмного

забезпечення для підготовки податкової звітності)
Код 63.11.1-Послуги щодо обробляння даних, розміщування на веб-вузлах,
щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення
інформаційно-технологічною інфраструктурою (72310000-1)
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зо

Листі

Код 63.12.1- розміщування інформації на веб-порталі ( 72253000-3Послуги з 2240
підтримки користувачів та з технічної підтримки)

1620,00 (одна тисяча
шістсот двадцять
грн.)

січень

Код 63.12.1- розміщування інформації на веб-порталі ( ДК 021: 2015 код
72253000-3)

2240

270,00 (двісті
сімдесят грн.)

лютий

КОД 63.91.1- Послуги інформаційних агентств (92400000-5 Послуги
інформаційних агентств)

2240

600,00 (шістсот
грн.,00 коп.)

червень

КОД 63.91.1- Послуги інформаційних агентств (92400000-5 Послуги
інформаційних агентств)

2240

3500,00 (три тисячі
п'ятсот грн

червень

Код 6 3 . 1 1 . 1 - Послуги щодо обробляння даних, розміщування на веб-вузлах. 2240
щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення
інформаційно-технологічною інфраструктурою ( 72212218-0 Послуги з
розробки програмного забезпечення для управління ліцензіями)

3192,00 (три тисячі
сто дев'яносто дві
грн.)

лютий

Код 63.99.1- Послуги інформаційні інші ,н.в.і.у( ДК 021: 2015 код
64216210-8Додаткові інформаційні послуги

19092.00
(дев'ятнадцять тисяч
дев'яносто дві
грн.,00 коп.)

2240

36

1

люти й

Листі

2240

100 (вісім тисяч
вісімсот вісімдесят
грн.,00 коп.)

березень

Код 63.99.1- Послуги інформаційні і н ш і ,н.в.і.у (98390000-3-інші послуги) 2240

3500,00 (три тисячі
пятсот грн

травень

Код 63.99.1- Послуги інформаційні і н ш і ,н.в.і.у (98390000-3-інші послуги) 2240

1200,00 (одна тисяча
двісті грн.,00 коп.)

травень

Код 64.19.3- Послуги грошового посередництва ( 66110000-4. Банківські
| послуги)

2240

2000(дві тисячі грн.)

|ЛЮТИИ

Код 64.19.3- Послуги грошового посередництва ( 66110000-4) Банківські
послуги

2240

'90000(девяносто
тисяч грн.)

лютий

Код 63.99.1- Послуги інформаційні інші ,н.в.і.у (64216210-8Додаткові
інформаційні послуги)

І

Код 64.19.3- Послуги грошового посередництва ( 66110000-4) Банківські 2240
іпослуги

5000(п'ять тисяч
грн.)

лютий

Код 64.19.3- Послуги грошового посередництва ( 66110000-4) Банківські
послуги

2240

30000 (тридцять
тисяч грн.)

(березень

Код 64.19.3- Послуги грошового посередництва ( 66110000-4) Банківські
послуги

2240

15000 (п'ятнадцять
тисяч грн.)

^березень

5929,56 (п'ять тисяч
дев'ятсот двадцять
дев'ять грн.,56 коп.)

травень

;

Код 65.12.1-Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування 2240
здоровя (98390000-3-інші послуги)
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Листі

Код 65.12,1-Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування 2240
здоровя (66514110-0-Послуги зі страхування транспортних засобів)

9726.03 (дев'ять
тисяч сімсот
двадцять шість
грн..03 коп.)
59400.00 (п'ятдесят
дев'ять тисяч
чотириста грн.,00
коп.)
1535,06 (одна тисяча
п'ятсот тридцять
п'ять грн.,06 коп.)

квітень

Код 70.22.1 Послуги консультативні щодо керування підприємствами
(79212000-3-аудиторські послуги)

2240

Код71.12.1- Послуги інженерні консультаційні ( 71241000-9, Технікоекономічне обґрунтування, консультаційні послуги, аналіз)

2240

Код 71.12.1- Послуги інженерні консультаційні ( 71241000-9. Технікоекономічне обгрунтування, консультаційні послуги, аналіз)

2240

1438,97(одна тисяча
чотириста тридцять
вісім грн.,97 коп.)

березень

Код 71.12.1- Послуги інженерні консультаційні (71241000-9, Технікоекономічне обґрунтування, консультаційні послуги, аналіз)

2240

1411,4 (одна тисяча
чотириста
одинадцять грн.. 40
коп.)

оерезень

Код 71.12.1- Послуги інженерні консультаційні (65100000-4. послуги з
розподілу води та супутні послуги)

2240

оерезень

Код 71.12.1- Послуги інженерні консультаційні ( ДК 021: 2015 код
71241000-9. Техніко-економічне обґрунтування, консультаційні
послуги, аналіз)

2240

353,42 (триста
п'ятдесят три грн.,42
коп.)
1457.06 (одна тисяча
чотириста пятдесят
сім грн..06 коп.)

Код 7 1 . 1 2 . 1 - Послуги інженерні консультаційні ( ДК 021: 201 5 код
71241000-9)

2240

1524,79 (одна тисяча
п'ятсот двадцять
чотири грн..79 коп.)

квітень

38

травень

оерезень

оерезень

Листі

Код 7 1 . 1 2 . 1 - Послуги інженерні консультаційні ( ДК 021: 2015 код
71241000-9 -Техніко-економічне обгрунтування, консультаційні послуги,
аналіз)

2240

3546.77 (три тисячі
п'ятсот сорок шість
грн., 77 коп)

червень

Код 7 1 . 1 2 . 1 - Послуги інженерні консультаційні ( ДК 021: 201 5 код
71241000-9)

2240

1 508,70 (одна тисяча
п'ятсот вісім грн..70
коп.

квітень

Код 71.12.1- Послуги інженерні консультаційні ( ДК 021: 2015 код
71241000-9)

2240

20346,00 (двадцять
тисяч триста сорок
шість грн.,00 коп.)

червень

Код 71.20.1- Послуги щодо технічного випробування й аналізування
2240
( 50531400-0. Послуги з ремонту і технічного обслуговування підіймальних
кранів)

5600,00 (п'ять тисяч
шістсот грн.,00 коп.)

лютий

Код 71.20.1- Послуги щодо технічного випробування й аналізування
2240
( 50531400-0, Послуги з ремонту і технічного обслуговування підіймальних
|кранів)

17226,00
(сімнадцять тисяч
двісті двадцять
шість грн., 00 коп.)

березень

Код 71.20.1- Послуги щодо технічного випробування й аналізування
;( 071631000-0, Послуги з технічного огляду)

500 (п'ятсот грн.)

оерезень

Код 71.20.1- Послуги щодо технічного випробування й аналізування
2240
( 50531400-0. Послуги з ремонту і технічного обслуговування підіймальних
кранів)

1400,00 (одна тисяча
чотириста грн.)

квітень

Код 71.20.1- Послуги щодо технічного випробування й аналізування 2240
(71610000-7, Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти)

900,00 (дев'ятсот
грн.)

квітень

'2240

39

Листі

893.92 (вісімсот
дев'яносто три грн..
92 коп.)

травень

Код 71.20.1- Послуги щодо технічного випробування й аналізування
2240
(50411000-9Послути з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних
приладів)

10780.80(десять
тисяч сімсот
вісімдесят грн.. 80
коп.)

травень

Код 72.10.00-Консультування з питань інформатизації (722660007 Консультацій ні послуги з питань програмного забезпечення)

2240

240.00 (двісті сорок
грн.)

квітень

Код 77.11.1-Послуги щодо оренди та лизингу автомобілів і
маловантажних автотранспортних засобів (60182000-7,Прокат
промислових транспортних засобів із водієм)

2240

30000 (тридцять
тисяч грн.)

квітень

Код 80.20.1 послуги систем безпеки ( 50343000-1. Послуги з ремонту і
технічного обслуговування відеообладнання)

2240

;

25000,00 (двадцять
п'ять тисяч грн.)

січень

Код 80.20.1 послуги систем безпеки (75251 110-4Послуги з
протипожежного захисту)

'.240

47343,36 (сорок сім
тисяч триста сорок
три грн., 36 коп.)

січень

Код 80.20.1 послуги систем безпеки (75251110-Послуги з
протипожежного захисту4)

2240

31597.8(тридцять
одна тисяча п'ятсот
дев'яносто сім грн.,
80 коп.)

січень

Код 71.20.1- Послуги щодо технічного випробування й аналізування
(50421000-2Послуги з ремонту і технічного обслуговування
медичного обладнання)

2240

40

Листі

Код 80.20.1 послуги систем безпеки (75242100-5,послуги з охорони
громадського порядку)

2240

5034,6 (п'ять тисяч
тридцять чотири
грн., 60 коп.)

лютий

Код 81.22.1-послуги щодо очищування промислових обєктів (90921000-

2240

187131,00 (сто
вісімдесят сім тисяч
сто тридцять одна
грн.)

лютий

2240

195000.00 (сто
дев'яносто п'ять
тисяч грн.)

лютий

Код84.12.1 послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у сфері
2240
охорони здоровя, освіти, культури та інші соціальні послуги
(79131000-1.
.послуги з оформлення документів)

5000(п'ять тисяч
грн.)

лютий

код 84.25.1-послуги пожежних служб ( 50413200-5Послуги з ремонту і
технічного обслуговування протипожежного обладнання)

2240

січень

код 84.25.1-послуги пожежних служб (50413200-5Послуги з ремонту і
технічного обслуговування протипожежного обладнання)

2240

130845,00(сто
тридцять тисяч
вісімсот сорок п'ять
грн.)
29138,04 (двадцять
дев'ять тисяч сто
тридцять вісім
грн.,04 коп.)

код 84.25.1-послуги пожежних служб ( 50413200-5Послуги з ремонту і
технічного обслуговування протипожежного обладнання)

2240

5246,40 (п'ять тисяч
двісті сорок шість
грн.,40 коп.)

травень

код 85.59.1-послугиосвітнянські,інші ,н.в.і.у ( 80500000-9-навчальні
послуги)

2240

6267,6 (шість тисяч
двісті шістдесят сім
грн.. 60 коп.)

березень

9.Послуги з дезінфікування та витравлювання)
Код 81.29.1-послуги щодо очищування, і н ш і (90922000-6.Послуги 3

боротьби зі шкідниками)

41

березень

Листі

код 85.59.1-Іюслутиосвітнянські,інші ( 80400000-ВПослуги у сфері освіти
для дорослих та інші освітні послуги)

2240

1640,00 (одна тисяча
шістсот сорок
грн.,00 коп.)
1900(одна тисяча
дев'ятсот грн.)

оерезень

Код 85.60.1-послуги освітнянські, допоміжні (80522000-9)

2240

Код 85.42.1 -послуги у сфері вищої освіти університетського рівня

2240

,6101,13 (шість тисяч
сто одна грн., 13
коп.)

лютий

2240

246960,00 (двісті
сорок шість тисяч
'дев'ятсот шістдесят
грн.,00 коп.)

травень

Код 9 5 . 1 1 . 1 -Ремонтування компьютерів і переферійного устаткування
( 50300000-8-Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів,
офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також
:
супутні послуги)

2240

54990 (п'ятдесят
.чотири тисячі
Ідев'ятсот дев'яносто
три.)

'березень

Код 95.11.1 -Ремонтування компьютерів і переферійного устаткування
(50300000-8-Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів,
офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також
'супутні послуги)
Код 95.11.1 -Ремонтування компьютерів і переферійного устаткування
(50300000-8-Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів,
офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також
^супутні послуги)

2240

!55000 (п'ятдесят
п'ять тисяч грн.)

березень

2240

45000 (сорок п'ять
тисяч грн.)

'березень

Код 95.1 1 . 1 -Ремонтування компьютерів і переферійного устаткування
(50300000-8-Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів,
офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також
'супутні послуги)

2240

10000 (десять тисяч
грн.)
;

оерезень

( 80300000-7Послуги у сфері вищої освіти)
Код 94.20.1-Послуги професійних спілок (98112000-1 Послуги

професійних організацій)

;

квітень

і
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Код 96.01.1-послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних та
2240
хутряних виробів (ДК 021: 2015 код 98310000-9Послути з прання і сухого
чищення)

199999,00 (сто
дев'яносто дев'ять
тисяч дев'ятсот
дев'яносто дев'ять
грн.)

лютий

Поточний ремонт покрівлі навчального корпусу Х°2

2240

199014.00 (сто
дев'яносто дев'ять
тисяч чотирнадцять
грн.)

січень

Поточний ремонт навчального корпучу .VI

2240

'січень

Поточний ремонт навчального корпучу Л°3

2240

185034 (сто
вісімдесят п'ять
тисяч тридцять
чотири грн.)
60264,00 (шістдесят
тисяч двісті
шістдесят чотири
три.)

Поточний ремонт екіпажу ХМ

2240

107676,00 (сто сім
тисяч шістсот
сімдесят шість грн.)

іберезень

Поточний ремонт екіпажу Х°5

^2240

138672 (сто
тридцять вісім тисяч
шістсот сімдесят дві
грн.)

березень

103115,00 (сто три
тисячі сто
пятнадцять грн.)

травень

Поточний ремонт навчального корпусу Х»5

>240

43

березень

Листі

Поточний ремонт покрівлі навчального корпусу Л»7

2240

94182,00 (дев'яносто
чотири тисячі сто
вісімдесят дві
грн.,00 коп.)

лютий

283842,00 (двісті
вісімдесят три тисячі
вісімсот сорок дві
грн.)
1200324,00 (один
мільйон двісті тисяч
триста двадцять
чотири грн.,00 коп.)

Оерезень

Капітальний ремонт навчального корпусу Л»1

124050 (сто двадцять
чотири тисячі
п'ятдесят грн.)

березень

'Капітальний ремонт навчального корпусу Х°1

757618,00 (сімсот
пятдесят сім тисяч
шістсот
вісімнадцять грн.)

квітень

капітальний ремонт навчального корпусу Х°5

705970,00 (сімсот
п'ять тисяч дев'ятсот
'сімдесят грн.,00
коп.)

червень

Капітальний ремонт навчального корпусу

Капітальний ремонт навчального корпусу

44

червень

Листі

'Капітальний ремонт навчального корпусу №2

3132

811458,00 (вісімсот
одинадцять тисяч
чотириста п'ятдесят
вісім грн.,00 коп.)

капітальний ремонт екіпажу №2

3132

867486,00 (вісімсот
шістдесят сім тисяч
чотириста вісімдесят
шість грн.)

Капітальний ремонт навчального корпусу Лг°7

•3132

957960,00 (дев'ятсот
пятдесят сім тисяч
дев'ятсот шістдесят
грн,)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів

від 30.06.2016, №79

Голова комітету з

О.В. Мішин

Секретар комі

ітравень

І

А,В. Матвеєва

45

_і_
квітень

Ічервень

