
Предмет закупівлі 

Код  КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтований 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 5 6 7

- -
Спеціальний 

фонд, з ПДВ
        5 000,00   2210

 П'ять тисяч 

гривень 00 

копійок 

Код ДК 016-2010 - 18.12.1 -  Послуги щодо друкування, 

інші (ДК 021:2015 - 22458000-5 - друкована продукція на 

замовлення) (бланки, візитні картки,сертифікати)

- -
Загальний 

фонд, з ПДВ
2210       19 735,00   

 Дев'ятнадцять 

тисяч сімсот 

тридцять п'ять 

гривень 00 

копійок 

2210

ДК 016:2010 - 28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них  (ДК 021 -2015 - 30125000-1 - 

Частини та приладдя до фотокопіювальних апаратів) 

( картриджі ) 

           980,00   

-

-

 Чотири тисячі 

двісті двадцять 

гривень 00 

копіок 

 Дев'ятсот 

вісімдесят 

гривень 00 

копійок 

        1 600,00   

        1 200,00   

        4 220,00   

-

-

-

-

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

-
Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Додаток до річного плану закупівель

на 2016 рік

Національна школа суддів України, 37451388

ДК 016:2010  -  26.30.2 - апаратура електрична для 

проводного телефонного чи телеграфного зв'язу; 

відеофони ( ДК 021:2015 - 32552000-7 Електрична 

апаратура для дротової телефонії чи дротової 

телеграфії) - (телефонні апарати)

ДК 016:2010  -  27.32.1 - Проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші ( ДК 021:2015 - 31224000-2 З’єднувачі 

та контактні елементи)  - (кабель живлення для 

компю'терів, патчкорди)

Код ДК 016-2010 - 26.80.1 - Носії інформації магнітні й 

оптичні ДК 021:2015 - 30233000-1 - пристрої для 

зберігання та зчитування даних, 30234000-8 - носії 

інформації (DVD-диски, флеш-пам'ять)

Код ДК 016-2010- 20.30.2 - Фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники художні та 

друкарські чорнила (ДК 021: 2015 - 30192000-1 - офісне 

приладдя) (коректор, коректор стрічковий 

штемпельна фарба)

2210

2210

2210

2210

-

-

- -
Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Код ДК 016-2010 - 18.12.1 -  Послуги щодо друкування, 

інші (ДК 021:2015 - 22458000-5 - друкована продукція на 

замовлення) (службові посвідчення, друк Плану 

науково-дослідної роботи, бланки, зошити 

стажування, журнал відвідування слухачів)

      15 700,00   -

        2 400,00   - -
Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Код ДК 016-2010 - 26.12.2 - Карти звукові, відеокарти, 

мережеві карти та подібні карти до машин 

автоматичного обробляння інформації (ДК 021:2015 - 

30237000-9 - Частини, аксесуари та приладдя до 

комп’ютерів) ( відеокарти)

2210

Код ДК 016-2010 - 26.20.2 -   Блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої ( ДК 021:2015 - 30233000-1 - 

пристрої для зберігання та зчитування даних) 

(оперативна пам'ять, флеш-накопичувач)

2210

Код за ДК 016:2010: 16.29.1 - Вироби з деревини, інші 

(код за ДК 021:2015: 39298000-7 - Статуетки, оздоби; 

рамки для фотографій і картин та дзеркала) 

(плакетка з логотипом НШСУ)

2210         7 500,00   - -
Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Код ДК 016-2010 – 17.23.1 – Вироби канцелярські, 

паперові (ДК 021:2015 - 22800000-8 - паперові чи 

картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські 

вироби) ( папки з логотипом, блокноти з логотипом)            

ДК 021:2015 - 30199000-0 - Паперове канцелярське 

приладдя та інші паперові вироби) (  листівки, 

календарі)

2210       45 000,00   - -
Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Очікувана вартість предмета 

закупівлі

4

 Одна тисяча 

шістсот гривень 

00 копійок 

 Одна тисяча 

двісті гривень 00 

копійок 

 Одна тисяча 

шістсот гривень 

00 копійок 

 Дві тисячі 

чотириста 

гривень 00 

копійок 

 Сім тисяч 

п'ятсот гривень 

00 копійок 

 Сорок п'ять 

тисяч гривень 00 

копійок 

 П'ятнадцять 

тисяч сімсот 

гривень 00 

копійок 

        1 600,00   



- -
Загальний 

фонд, з ПДВ

-

      52 800,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

      15 210,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

      66 000,00   

 Шістдесят 

шість тисяч 

гривень 00 

копійок 

 Одинадцять 

тисяч сто сорок 

гривень 00 

копійок 

 Три тисячі 

вісімсот 

тридцять 

гривень 00 

копійок 

 П'ятнадцять 

тисяч двісті 

десять гривень 

00 копійок 

 П'ятдесят дві 

тисячі вісімсот 

гривень 00 

копійок 

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

-
Загальний 

фонд, з ПДВ

      11 140,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

        3 830,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Код ДК 016-2010 - 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (ДК 021:2015 - 09134000-7 - газойлі) 

(бензин)

 Дві тисячі 

чотириста 

п'ятдесят 

гривень 00 

копійок 

Код ДК 016-2010-27.32.1 - Проводи та кабелі 

електронні й електричні, інші (ДК 021:2015 - 31224000-

2 З’єднувачі та контактні елементи) - ( подовжувачі )

Код ДК 016-2010 – 17.23.1 – Вироби канцелярські, 

паперові (ДК 021:2015 - 22800000-8 - паперові чи 

картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські 

вироби) (папки реєстратори, швидкозшивачі, кліпборди)            

ДК 021:2015 - 30199000-0 - Паперове канцелярське 

приладдя та інші паперові вироби) (папір з клейким 

прошарком, папір для нотаток, папір для нотаток 

(клейкий), листівки, календарі)

Код ДК 016-2010 – 25.99.2 – вироби з недорогоцінних 

металів, інше (ДК 021:2015 - 30192000-1 - офісне 

приладдя) (леза для канцеляпського ножа, степлери, 

антистеплери, біндери, скріпки, скоби до степлера)

Код ДК 016-2010 – 17.12.7 – папір і картон оброблені 

(ДК 021:2015 - 30197000-6 - Дрібне канцелярське 

приладдя) (папір для друку А4 )

Код ДК 016-2010 – 22.29.2 – вироби пластмасові інші, 

н.в.і.у. (ДК 021:2015 - 30190000-7 -Офісне устаткування 

та приладдя різне) (настільні лотки та органайзери, 

набір канцелярський, файли, папки, ручки, олівці, бокс 

для скріпок, клейкі закладки, скотч, маркери, клей-

олівець, пластикові закладки,пластикові хомути) 

Код ДК 016-2010-20.41.2 - Речовини поверхнево-активні 

органічні, крім мила (ДК 021:2015 - 39800000-0 - 

Продукція для чищення та полірування) (зжате 

повітря очищуюче)

Код ДК 016-2010-20.41.3 - Мидо, засоби мийні та 

засоби для чищення (ДК 021:2015 - 39800000-0 - 

Продукція для чищення та полірування) (мило, миючі 

та поліруючі засоби)

Код ДК 016-2010-17.22.4 - Папір побутовий і 

туалетний та паперова продукція (ДК 021:2015 - 

33760000-0 - Туалетний папір, носові хустинки, 

рушники для рук і серветки) (папір туалетний, 

серветки, стакан паперовий, серветки віскозні)

2210

        2 450,00   

ДК 016:2010  -  58.19.14 - Марки поштові, гербові чи 

подібні нові (ДК 021:2015 - 22410000-7 Марки) - (марки 

поштові)

2210 5 000,00 - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

ДК 016:2010  -  17.23.12 - Конверти, листівки поштові 

закриті, листівки поштові неілюстровані та листівки 

паперові чи картонні (ДК 021:2015 - 30199230-1 

Конверти) - (конверти поштові)

2210 3 400,00 - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

П'ять тисяч 

гривень 00 

копійок

Три тисячі 

чотириста 

гривень 00 

копійок

      11 060,00   

        2 340,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

        9 400,00   - -

 Дванадцять 

тисяч двісті 

гривень 00 

копійок 

Загальний 

фонд, з ПДВ

      12 200,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

 Одинадцять 

тисяч шістдесят 

гривень 00 

копійок 

 Чотири тисячі 

двісті сімдесят 

гривень 00 

копіок 

 Дві тисячі 

триста сорок 

гривень 00 

копіок 

 Дев'ять тисяч 

чотириста 

гривень 00 

копійок 

Код ДК 016-2010 – 22.29.2 – вироби пластмасові інші, 

н.в.і.у. (ДК 021:2015 31651000-4 - Електроізоляційна 

стрічка) (Електроізоляційна стрічка) (39224000-8 - 

Мітли, щітки та інше господарське приладдя) (мітли, 

швабри, туалетний набір, моп х/б, віник для 

прибирання пилу, щітки)

2210         4 270,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Код ДК 016-2010 – 17.12.7 – папір і картон оброблені 

(ДК 021:2015 - 30197000-6 - Дрібне канцелярське 

приладдя) (папір для друку  А3, блоки паперу для 

фліпчартів)

2210 - -
Загальний 

фонд, з ПДВ



Всього за КЕКВ 2210 (Загальний фонд)     347 500,00   

Всього за КЕКВ 2210 (Спеціальний фонд)     100 000,00   

- -
Загальний 

фонд, з ПДВ

-
Загальний 

фонд, з ПДВ

 Двадцять п'ять 

тисяч шістсот 

п'ятдесят 

гривень 00 

копійок 

 Сім тисяч сто 

п'ятдесят 

гривень 00 

копійок 

 Одна тисяча 

гривень 00 

копійок 

- -
Загальний 

фонд, з ПДВ

 Тридцять одна  

тисяча вісімсот  

п'ятдесят 

гривень 00 

копійок 

        5 925,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

           190,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

           510,00   - -

           500,00   -

      20 000,00   - -
Спеціальний 

фонд, з ПДВ

8 125,00 - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Код за ДК 016:2010: 27.20.1 - Елементи первинні, 

первинні батареї та частини до них (код за ДК 

021:2015: 31440000-2 - Акумуляторні батареї 

(батарейки)

Код за ДК 016:2010: 22.19.6 - Предмети одягу та 

аксксуари одягу з вулканізованої гуми (крім 

виготовлених з твердої гуми) (код за ДК 021:2015: 

19510000-4 - Вироби гумові) (гумові рукавиці)

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

Загальний 

фонд, з ПДВ

ДК 016:2010  -  61.20.1 - Послуги безпроводового зв'язку 

(ДК 021:2015 - 64210000-1 Послуги  телефонного зв'язку 

та передачі даних) - ( послуги безпроводового зв'язку)

2240         1 000,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

ДК 016:2010  -  61.10.3 - Послуги щодо передавання 

даних мережами проводового  зв'язку (ДК 021:2015 - 

64210000-1 Послуги  телефонного зв'язку та передачі 

даних) - ( послуги спеціального зв'язку)

2240         7 150,00   - -

      25 650,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

      31 850,00   

ДК 016:2010  -  61.10.4 - Послуги звязку інтернетом 

проводовими мережами (ДК 021:2015 - 72410000-7 

Послуги провайдерів) - (послуги інтернет зв'язку)

2240

ДК 016:2010  -  61.10.1 - Послуги сщодо передавання 

даних і повідомлень (ДК 021:2015 - 64211100-9 Послуги 

міського телефонного зв'язку; 64211200-0 Послуги 

міжміського  телефонного зв'язку) - 

(телекомунікаційні послуги)

2240

        2 635,00   

 П'ятсот десять 

гривень 00 

копійок 

2210

Код ДК 016-2010-22.22.1 - Тара пластмасова (ДК 

021:2015 - 19640000-4 - Поліетиленові мішки та пакети 

для сміття) (мішки та пакети для сміття)

 ДК 016-2010 -11.07.1 - Води мінеральні та 

безалкогольні напої (ДК 021:2015 - 15981000-8 - 

вода мінеральна, 41110000-3 - вода питна) (вода 

мінеральна, бутильована)

Код ДК 016-2010 - 20.52.1 - Клеї (ДК 021:2015 - 

24910000-6 - клеї) (клеї)

Код за ДК 016:2010: 13.92.2 - Вироби текстильні 

готові, інші (код за ДК 021:2015: 39500000-7 

(Текстильні вироби) (серветки для чистки моніторів, 

скла та дзеркал, губка кухонна, шкребки фіброві)

Код за ДК 016:2010: 25.73.1 - Інструменти ручні для 

використання в сільському господарстві, садівництві чи 

лісовому господарстві (код за ДК 021:2015: 44511000-5 - 

Ручні знаряддя (лопати для чищення снігу)

Код за ДК 016:2010: 16.29.1 - Вироби з деревини, інші 

(код за ДК 021:2015: 39298000-7 - Статуетки, оздоби; 

рамки для фотографій і картин та дзеркала) (дерев'яні 

рамки)

Код за ДК 016:2010: 58.14.1 - Журнали та періодичні 

видання друковані (код за ДК 021:2015: 22211000-2 - 

Періодичні спеціалізовані видання) (Слово 

Національної школи суддів України)

Код за ДК 016:2010: 58.14.1 - Журнали та періодичні 

видання друковані (код за ДК 021:2015: 22211000-2 - 

Періодичні спеціалізовані видання) (Слово 

Національної школи суддів України)

        4 700,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

2210     100 000,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

2210            880,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

 Чотири тисячі 

сімсот гривень 

00 копійок 

 Вісімсот 

вісімдесят 

гривень 00 

копійок 

 Сто тисяч 

гривень 00 

копійок 

 Двадцять тисяч 

гривень 00 

копійок 

 Дві тисячі 

шістсот 

тридцять пять 

гривень 00 

копійок 

 П'ятсот гривень 

00 копійок 

 Сто дев'яносто 

гривень 00 

копійок 

 Вісім тисяч сто 

двадцять п'ять 

гривень 00 

копійок 

 П'ять тисяч 

дев'ятсот 

двадцять п'ять 

гривень 00 

копійок 



 П'ятнадцять 

тисяч гривень 00 

копійок 

 П'ятдесят вісім 

тисяч вісімсот 

гривень 00 

копійок 

 Дванадцять 

тисяч гривень 00 

копійок 

 Сім тисяч 

гривень 00 

копійок 

 Чотири тисячі 

п'ятсот гривень 

00 копійок 

        4 500,00   

2240

2240 - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

        7 000,00   -

      12 000,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

- -
Загальний 

фонд, з ПДВ
        4 500,00   

 Чотири тисячі 

пятсот гривень 

00 копійок 

 Вісімнадцять 

тисяч триста 

дев'яносто шість  

гривень 65 

копійок 

 Тридцять одна  

тисяча вісімсот  

гривень 00 

копійок 

 Дві тисячі сто 

п'ятдесят шість 

гривень 54 

копійки 

-
Загальний 

фонд, з ПДВ

 Одинадцять 

тисячя дев'ятсот 

шістдесят  

гривень 17 

копійок 

-
Загальний 

фонд, з ПДВ

        3 000,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

 Сім тисяч 

вісімсот 

вісімдесят шість 

гривень 64 

копійки 

 Три тисячі 

гривень 00 

копійок 

ДК 016:2010  -  53.20.1 - послуги поштові та кур'єрські  

інші ( ДК 021:2015 - 64120000-3 Курєрські послуги) - 

(послуги поштові та кур'єрські)

ДК 016:2010  -  65.12.4 - послуги щодо страхування 

майна від пожежі та інших небезпек  (ДК 021:2015 - 

66525000- Послуги зі страхування майна) - 

(страхування приміщень які знаходяться в оренді)

ДК 016:2010  -  8.20.1 - Послуги щодо оренди 

нежитлової нерухомості  (ДК 021:2015 - 70220000-9 

Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової 

нерухомості) - (оренда нежитлової нерухомості)

ДК 016:2010  -  80.20.1 - Послуги систем безпеки (ДК 

021:2015 - 79711000-1 Послуги з моніторингу сигналів 

тривоги, що надходять з пристроїв охоронної 

сигналізації ) - ( послуги з охорони майна )

ДК 016:2010  -  95.11.1 - Ремонтування компютерів і 

перефирійного устаткування (ДК 021:2015 - 50300000-8 

Ремонт, технічне обслуговування персональних 

компютерів, офісного телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також сукупні послуги ) - 

( ремонт компютерів і перефирійного устаткування)

ДК 016:2010  -  80.20.1 - Послуги систем безпеки (ДК 

021:2015 - 50413200-5 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування протипожежного обладнання) - 

( послуги з спостерігання за технічними засобами 

протипожежної сигналізації та технічне 

обслуговування )

- -
Загальний 

фонд, з ПДВ

      31 800,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

      58 800,00   - -

        2 156,54   

ДК 016:2010  -  95.11.1 - Ремонтування компютерів і 

перефирійного устаткування (ДК 021:2015 - 50300000-8 

Ремонт, технічне обслуговування персональних 

компютерів, офісного телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також сукупні послуги ) - 

( заправка картриджів)

2240

Загальний 

фонд, з ПДВ

2240

2240

2240

2240

        7 886,64   -

Загальний 

фонд, з ПДВ
      15 000,00   

      18 396,65   - -

2240

2240

2240

2240

Код ДК 016-2010 - 38.32.1 - Утилізування відсортованих 

матеріальних ресурсів ( ДК 021:2015 - 90523000-9 - 

послуги з утилізації токсичних відходів, окрім 

радіоактивних відходів і забруднених ґрунтів) 

(утилізація люмінісцентних ламп)

2240       11 960,17   - -

- -

Код ДК 016-2010 - 33.12.1 - Ремонтування та технічне 

обслуговування машин загальної призначеності (ДК 

021:2015 - 50750000-7 - Послуги з технічного 

обслуговування ліфтів) (технічне обслуговування 

ліфта)

Код ДК 016-2010 - 37.00.1 -  Послуги каналізаційні (ДК 

021:2015 - 90400000-1 - послуги у сфері водовідведення) 

(профілактична прочистка каналізації)

Код ДК 016-2010 - 38.11.6 - Послуги підприємств щодо 

перевезення безпечних відходів (ДК 021:2015 - 90512000-

9 - послуги з перевезення сміття)  (вивезення твердих 

побутових відходів)

ДК 016:2010  -  65.12.2 - Послуги щодо страхування 

автотранспорту (ДК 021:2015 - 66514110-0 Послуги зі 

страхування транспортних засобів) - (страхування 

автотранспортних засобів)



    524 300,00   

      56 500,00   

-
Загальний 

фонд, з ПДВ

Всього за 2240

ДК 016:2010  - 58.29.5 - послуги щодо видання ліцензії на 

право користування програмним забезпеченням ( ДК 

021:2015 - 72268000-1 Послуги з постачання 

програмного забезпечення) (антивірусне програмне 

забезпечення) 

2240       32 000,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Код ДК 016-2010 - 81.10.1- комплексне обслуговування 

об'єктів) (ДК 021:2015 - 90512000-9 - послуги з 

перевезення сміття;ДК 021:2015 - 50750000-7 - Послуги 

з технічного обслуговування ліфтів)   (відшкодування 

витрат експлуатаційних послуг орендованих 

приміщень)

2240       19 000,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

 Чотири тисячі 

гривень 00 

копійок 

 Дев'ятнадцять 

тисяч гривень 00 

копійок 

Код ДК 016-2010 - 18.14.1 - Послуги палітурні та 

послуги пов'язані з оправленням (ДК 021:2015 – 

79971200-3 – Палітурні послуги)  (палітурні послуги, 

впорядкування архіву)

2240         4 000,00   

ДК 016:2010  - 45.20.1 - технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів ( ДК 021:2015 - 50112000-3 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів) (послуги  шиномонтажу) 

ДК 016:2010  - 45.20.1 - технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів ( ДК 021:2015 - 50112000-3 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів), (миття автомобілів) 

2240

2240

        2 000,00   

        5 000,00   

Загальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

- -

- -

 Дві тисячі 

гривень 00 

копійок 

 П'ять тисяч 

гривень 00 

копійок  

 Сто тридцять 

чотири тисячі 

сто п'ятдесят 

гривень 00 

копійок 

- -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Всього за 2271

ДК 016:2010  -  35.30.1 - Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015 - 

09323000-9 Централізоване опалення (постачання 

теплової енергії) - (Відшкодування витрат на 

теплопостачання орендованих приміщень)

2271       56 500,00   -

ДК 016:2010  - 45.20.1 - технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів ( ДК 021:2015 - 50112000-3 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів) ( ремонт та технічне обслуговування 

автомобілів ) 

ДК 016:2010  - 58.29.5 - послуги щодо видання ліцензії на 

право користування програмним забезпеченням ( ДК 

021:2015 - 72268000-1 Послуги з постачання 

програмного забезпечення) (ліцензія на використання 

програми систем інформаційно-правового 

забезпечення ЛІГА-ЗАКОН) 

2240 - -

2240

2240

    134 150,00   -

Загальний 

фонд, з ПДВ
      21 000,00   

-
Загальний 

фонд, з ПДВ

      18 900,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Код ДК 016-2010 - 62.02.2 - Послуги щодо 

консультування стосовно систем і програмного 

забезпечення (ДК 021:2015 - 72260000-5 -   послуги, 

пов'язані з програмним забезпеченням, 72266000-4 -  

консультаційні послуги з питань програмного 

забезпечення) ( супроводження ситем ІС-ПРО у складі: 

"заробітна плата", Парус Бюджет, Парус 

Консультант, Кадри, Медок)

2240 - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

ДК 016:2010  - (96.01.1 - Послуги щодо прання та 

хімічного чищення текстильних і хутряних виробів)( ДК 

021:2015 - 98312000-3 Послуги з чищення текстильних 

виробів) (хімічне чищення килимового покриття) 

ДК 016:2010  - (43.22.1 - Монтаж водопровідних 

мереж, систем опалення та кондиціонування)( ДК 

021:2015 - 50800000-3 Послуги з різних видів ремонту і 

технічного обслуговування ) (технічне обслуговування 

кондиціонерів) 

2240 - -
Загальний 

фонд, з ПДВ
      31 000,00   

      14 600,00   

 Двадцять одна 

тисяча гривень 

00 копійок 

 Чотирнадцять 

тисяч шістсот 

гривень 00 

копійок 

 Двадцять сім 

тисяч гривень 00 

копійок 

 Тридцять дві 

тисячі гривень 

00 копійок 

 П'ятдесят шість 

тисяч п'ятсот 

гривень  00 

копійок 

 Вісімнадцять 

тисяч дев'ятсот 

гривень 00 

копійок 



      12 000,00   

    270 000,00   

    100 000,00   

        2 000,00   

Голова комітету з конкурсних торгів В.А. Мазурок

Секретар комітету з конкурсних торгів М. С. Жабокрицький

- -
Загальний 

фонд, з ПДВ

ДК 016:2010  -  35.11.1 - Енергія електрична (ДК 

021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія) - 

(Відшкодування витрат на оплату енергії 

електричної орендованих приміщень)

2273       95 000,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

ДК 016:2010  -  35.11.1 - Енергія електрична (ДК 

021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія) - (Видатки 

на оплату енергії електричної)

 П'ятдесят п'ять 

тисяч гривень 00 

копійок 

 Сто сімдесят 

п'ять тисяч 00 

гривень 

 Дев'яносто п'ять 

тисяч гривень 00 

копійок 

ДК 016:2010  -  (85.59.1 - Послуги освітянські,інші н.в.і.у 

) (ДК 021:2015  - ) - (Навчання працівників)

Всього за 2274

2282         2 000,00   

 Дві тисячі 

гривень 00 

копійок 

- -
Загальний 

фонд, з ПДВ

Всього за 2282

ДК 016:2010  -  06.20.1 - Газ природний , скраплений або 

в газоподібному стані (ДК 021:2015 - 09123000-7 

Природний газ) - (Оплата  за природний газ)

2274       55 000,00   

Затвердженний рішенням комітету з конкурсних торгів від  16.03.2016 № 4

Всього за 2273

Всього за 2272

ДК 016:2010  -  36.00.2 - Оброблення та розподілення 

води трубопроводом (ДК 021:2015 - 65111000-4 

Розподіл питної води); 37.00.1 - Послуги каналізаційні  

(ДК 021:2015 - 90400000-1 Послуги і сфері 

водовідведення ) - (Водопостачання та 

водовідведення)

2272       12 000,00   

    175 000,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ
2273

-
Загальний 

фонд, з ПДВ
-

ДК 016:2010  -  06.20.1 - Газ природний , скраплений або 

в газоподібному стані (ДК 021:2015 - 65200000-5 

Послуги з розподілу газу та супутні послуги) - (Послуги 

з розподілу природного газу)

2274 - -
Загальний 

фонд, з ПДВ
      15 000,00   

ДК 016:2010  -  06.20.1 - Газ природний , скраплений або 

в газоподібному стані (ДК 021:2015  - 9123000-7 

Природний газ; 65200000-5 Послуги з розподілу газу та 

супутні послуги) - (Відшкодування витрат на оплату 

природного газу та послуг з розподілу природного газу 

орендованих приміщень)

2274       30 000,00   - -
Загальний 

фонд, з ПДВ

 Тридцять тисяч 

гривень 00 

копійок 

 П'ятнадцять 

тисяч гривень 00 

копійок 

 Дванадцять 

тисяч гривень 00 

копійок 


