
Додаток 1

№ з/п Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 
бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість 
закупівлі

Прoцедура 
закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі
Примітка

1. 01.19.21-00.00 - Квіти зрізані та бутони квітів 2210 7 536,20 травень - грудень
2. 01.30.10-00.00 - Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та корені, 

живці й вусики, міцелій грибів
2210 5 406,86 травень

3. 08.12.11-50.00 - Піски кремнеземні (піски кварцові чи піски для промисловості) 2210 1 016,16 травень - грудень
4. 08.92.10-00.00 - Торф 2210 462,50 травень - вересень
5. 08.93.10-00.00 - Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини 2210 2 497,00 травень - грудень
6. 13.10.85-10.00 - Нитки для шиття з хімічних монониток 2210 338,23 травень - грудень
7. 13.20.20-49.00 - Тканини бавовняні, не з пряжі різного кольору, з поверхневою 

щільністю більше ніж 200 г/м2, для технічного чи промислового використання
2210 36 247,17 травень - грудень

8. 13.20.31-30.00 - Тканини із хімічних комплексних ниток, виготовлені з 
високоміцних ниток, стрічкових чи подібних ниток (зокрема з нейлону, інших 
поліамідів, поліефіру, віскози)

2210 3 440,00 червень - грудень

9. 13.92.21-30.00 - Мішки та пакети, бавовняні, використовувані для пакування 
товарів

2210 12 297,24 червень - грудень

10. 14.12.11-20.00 - Комплекти, чоловічі або хлопчачі, з бавовни чи хімічних волокон, 
виробничі та професійні

2210 40 188,50 червень - грудень

11. 14.12.21-20.00 - Комплекти, жіночі або дівчачі, з бавовни чи хімічних волокон, 
виробничі чи професійні

2210 25 126,00 червень - грудень

12. 14.12.30-13.00 - Одяг чоловічий або хлопчачий, інший, з бавовни чи хімічних 
волокон, виробничий чи професійний

2210 14 982,00 червень - грудень

13. 15.20.11-00.00 - Взуття водонепроникне, з ґумовим чи пластмасовим верхом, крім 
взуття з захисною металевою пластинкою

2210 32 853,60 червень - грудень

14. 16.10.10-32.00 - Деревина хвойних порід, розпиляна чи розколота вздовж, 
розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, яка має торцеві 
з’єднання чи шліфована

2210 37 900,00 червень - грудень

15. 16.21.11-00.00 - Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої 
деревини, з бамбуку

2210 586,00 березень - грудень

Управлінням адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код за ЄДРПОУ 26252302
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16. 16.21.21-13.00 - Шпон, листи до фанери клеєної та інша деревина, розпиляні 

вздовж, розділені на шари або лущені, завтовшки не більше ніж 6 мм, що мають 
торцеві з’єднання, стругані чи шлiфовані, дощечки для виробництва олівців

2210 2 604,00 березень

17. 17.12.14-10.00 - Папір і картон графічний: з часткою волокон, одержаних 
механічним способом, не більше ніж 10 мас.%, щільністю менше ніж 40 г/м2

2210 78 374,60 березень - грудень

18. 17.12.20-57.00 - Папір крепований і полотно з целюлозного волокна господарсько-
побутової чи санітарно-гігієнічної призначеності, у рулонах завширшки більше ніж 
36 см, прямокутних аркушах з розміром однієї розгорнутої сторони більше ніж 36 
см, щільністю кожного шару більше

2210 37 025,14 березень - грудень

19. 17.12.60-00.00 - Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, восківка й калька 
та інші глазуровані прозорі чи напівпрозорі папери

2210 268,90 червень - грудень

20. 17.21.11-00.00 - Папір і картон гофровані, у рулонах або в аркушах 2210 16 721,92 травень - грудень
21. 17.22.11-20.00 - Папір туалетний 2210 113 284,16 березень - грудень
22. 17.23.13-17.00 - Щоденники, паперові чи картонні 2210 6 778,72 червень - грудень
23. 19.20.28-00.00 - Паливо рідинне (мазут), н.в.і.у. 2210 46 933,29 травень - грудень
24. 19.20.31-00.00 - Пропан і бутан, скраплені 2210 615,00 червень - грудень
25. 20.12.21-10.00 - Барвники дисперсні та препарати, виготовлені на їхній основі 2210 10 280,00 червень - грудень
26. 20.13.61-00.00 - Ізотопи, н.в.і.у., та їхні сполуки (зокрема важка вода) 2210 3 378,20 червень - грудень
27. 20.14.21-00.00 - Спирти жирні технічні 2210 223,20 червень - грудень
28. 20.15.71-30.00 - Добрива з умістом азоту, фосфору та калію не менше ніж 10 мас. % 

в перерахунку на чистий азот
2210 11 648,00 березень - грудень

29. 20.20.19-30.00 - Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи кількох таких речовин: 
алдрин (ISO); бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); каптафол (ISO); хлордан (ISO); 
хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); диносеб 
(ISO), його солі чи його естери;

2210 705,28 червень - грудень

30. 20.30.11-50.00 - Фарби та лаки на основі акрилових і вінілових полімерів, 
дисперговані чи розчинені у водному середовищі (зокрема емалі та політури)

2210 93 054,72 квiтень - грудень

31. 20.30.22-55.00 - Шпаклівки малярські 2210 18 227,52 березень - грудень
32. 20.41.31-20.00 - Мило та органічні поверхнево-активні вироби у формі брусків, 

брикетів або фігурних виробів, н.в.і.у.
2210 109 858,90 березень - грудень

33. 20.41.41-00.00 - Препарати для ароматизування чи дезодорування приміщень 2210 40 822,10 березень - грудень
34. 20.52.10-20.00 - Клеї казеїнові 2210 11 542,11 березень - грудень
35. 20.59.41-55.00 - Засоби змащувальні, які мають як основу менше ніж 70 мас .% 

мінеральної олії чи олій, одержаних з бітумінозних матеріалів, для обробляння 
тканин, шкіри, виробів зі шкіри та хутра

2210 391,44 березень - грудень

36. 20.59.51-00.00 - Пептони, речовини білкові, інші, та їхні похідні, н.в.і.у.; порошок із 
шкіри

2210 2 621,51 березень - грудень
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37. 21.20.11-30.00 - Ліки, з умістом пеніциліну або похідних цих препаратів, які мають 

структуру пеніцилінової кислоти, або стрептоміцини чи їх похідні, терапевтичної чи 
профілактичної призначеності, не розфасовані для роздрібної торгівлі

2210 4 545,65 березень - грудень

38. 21.20.21-40.00 - Вакцини для лікування людини 2210 5 099,10 червень - грудень
39. 22.11.11-00.00 - Шини пневматичні ґумові нові до легкових автомобілів 2210 2 844,00 червень - грудень
40. 22.19.20-13.00 - Ґума у сумiшi з вуглецевою сажею або кремнеземом, 

невулканiзована
2210 4 116,92 серпень - грудень

41. 22.19.30-30.00 - Труби ґумові неармовані 2210 2 006,17 червень - грудень
42. 22.19.40-30.00 - Паси урухомлювальні/приводні ґумові трапецієвидної та/чи 

смугової форми, зокрема V-подібної форми
2210 3 910,96 березень - грудень

43. 22.19.60-00.00 - Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з 
твердої ґуми)

2210 8 910,52 червень - грудень

44. 22.19.71-80.00 - Вироби гігієнічні або фармацевтичні ґумові (крім оболонкових 
контрацеп-тивів, сосок, накладок для сосків і подібних виробів для 
новонароджених)

2210 11 569,82 червень - грудень

45. 22.21.29-20.00 - Труби, трубки та шланги пластмасові гнучкі з тиском прориву не 
менше ніж 27,6 МПа

2210 1 691,93 лютий - грудень

46. 22.21.30-10.00 - Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, з полімерів етилену, 
неармовані завтовшки не більше ніж 0,125 мм

2210 19 107,15 березень - грудень

47. 22.21.41-20.00 - Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки поруваті з полімерів 
стиролу

2210 140,00 червень - грудень

48. 22.22.11-00.00 - Мішки і пакети, зокрема конусоподібні, з полімерів етилену 2210 4 546,80 березень

49. 22.23.11-55.00 - Покриви на підлогу в рулонах або у формі плитки та покриви на 
стіни або стелі, з основою, просоченою полівінілхлоридом

2210 12 617,05 травень - грудень

50. 22.29.21-30.00 - Стрічка пластмасова самосклеювальна з покривом, з умістом 
невулканізованої натуральної або штучної ґуми, у рулонах завширшки не більше 
ніж 20 см

2210 22 761,81 червень - грудень

51. 23.12.11-50.00 - Скло оптичне підкатегорій 23.11.11, 23.11.12, гнуте, грановане, 
гравіроване, свердлене, емальоване чи оброблене іншим способом, але не вставлене 
в раму чи оправу

2210 41 968,29 березень - грудень

52. 23.13.12-90.00 - Вмістини для пиття, інші 2210 9 110,40 червень - грудень
53. 23.14.11-10.00 - Нитка зі скловолокна у формі відрізків завдовжки від 3 мм до 50 

мм (пасма січені)
2210 2 180,00 серпень - грудень

54. 23.19.26-90.00 - Вироби скляні, інші, н.в.і.у. 2210 5 770,40 березень - грудень
55. 23.31.10-10.00 - Плитка, кубики для мозаїки та подібні вироби неглазуровані 

керамічні з площею поверхні менше ніж 49 см2
2210 2 420,00 червень - грудень

56. 23.42.10-30.00 - Раковини керамічні та інші санітарно-технічні вироби з 
порцеляни/фарфору

2210 33 605,54 червень - грудень

57. 23.51.11-00.00 - Клінкери цементні 2210 4 850,00 березень - грудень
58. 23.52.10-33.00 - Вапно негашене 2210 500,16 червень - грудень
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59. 23.62.10-50.00 - Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу та сумішей 

на основі гіпсу, покриті чи армовані папером або картоном, крім виробів, 
агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням

2210 35 085,40 березень - грудень

60. 23.64.10-00.00 - Розчини будівельні 2210 16 511,00 березень - грудень
61. 23.91.11-10.00 - Жорна та камені точильні без обрамлення, призначені для мелення, 

шліфування чи подрібнювання
2210 1 550,80 березень - грудень

62. 23.99.11-00.00 - Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту чи 
карбонату магнію; вироби з цих сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для 
гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані

2210 530,00 червень - грудень

63. 24.10.31-10.00 - Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки не менше ніж 600 
мм, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування, неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, не в рулонах

2210 4 887,61 червень - грудень

64. 24.31.10-10.00 - Бруски та стрижні з нелегованої автоматної сталі, без подальшого 
обробляння, крім холодного здеформування або обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування)

2210 243,29 червень - грудень

65. 24.43.11-30.00 - Свинець рафінований необроблений (крім порошків і луски зі 
свинцю)

2210 201,00 червень - грудень

66. 25.29.11-10.00 - Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища для газів, із заліза 
чи сталі, місткістю більше ніж 300 л (крім призначених для стисненого чи скрапле-
ного газу, оснащених механічним або теплотехнічним устаткованням)

2210 248,00 червень

67. 25.71.13-50.00 - Набори та інструменти манікюрні й педикюрні (зокрема пилочки 
для нігтів)

2210 3 046,09 лютий - грудень

68. 25.72.11-30.00 - Замки висячі з недорогоцінних металів 2210 89 432,18 березень - грудень
69. 25.73.10-10.00 - Лопати штикові та совкові 2210 13 081,40 червень - грудень
70. 25.73.20-10.00 - Пилки ручні (крім ручних пилок з умонтованим мотором) 2210 1 170,16 червень - грудень
71. 25.73.30-13.00 - Напилки, рашпілі та подібні інструменти (крім пробійників і 

напилків до верстатів)
2210 4 830,12 червень - грудень

72. 25.73.40-14.00 - Мітчики для обробляння металу 2210 5 409,75 травень - грудень
73. 25.91.11-00.00 - Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та подібні вмістища 

на будь-які речовини (крім газів) із заліза чи сталі, місткістю не менше ніж 50 л, 
але не більше від 300 л, не оснащені механічним або теплотехнічним 
устаткованням

2210 263,60 червень - грудень

74. 25.93.11-30.00 - Дріт кручений, канати та троси із заліза чи сталі (зокрема кручений 
дріт і дротяні канати з приєднаними фітингами чи без них, електрично не 
ізольовані), крім електроізольованих

2210 11 433,19 березень - грудень

75. 25.94.11-13.00 - Ґвинти виточені з брусків, зі стрижнем завтовшки не більше ніж 6 
мм

2210 5 802,33 березень - грудень

76. 25.99.11-10.00 - Раковини, мийки з нержавкої сталі 2210 1 290,00 червень - грудень
77. 25.99.23-70.00 - Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на 

папір, з недорогоцінних металів
2210 17 991,39 березень - грудень
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78. 26.20.11-00.00 - Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою 

не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові 
персональні та подібні комп’ютери

2210 31 742,55 червень - грудень

79. 26.30.11-00.00 - Апаратура передавальна, до складу якої входять приймачі 2210 5 562,00 червень - грудень
80. 26.30.50-20.00 - Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, 

елект-ричні (крім призначених для використання у моторних транспортних засобах 
або спорудах)

2210 4 718,00 лютий - грудень

81. 26.51.51-10.00 - Термометри рідинні безпосереднього зчитування (крім поєднаних з 
іншими інструментами, медичних або ветеринарних термометрів)

2210 4 649,24 червень - грудень

82. 26.51.61-00.00 - Мікроскопи (крім оптичних мікроскопів) й дифракційні апарати 2210 1 850,00 червень - грудень

83. 27.11.41-20.00 - Трансформатори рідинні діелектричні потужністю не більше ніж 
650 кВА

2210 777,60 квiтень

84. 27.12.21-30.00 - Запобіжники плавкі на напругу не більше ніж 1000 В і силу струму 
не більше ніж 10 A

2210 2 522,11 червень - грудень

85. 27.12.31-30.00 - Панелі з числовим програмним керуванням, до складу яких 
входить автома-тичний пристрій обробляння інформації, на напругу не більше ніж 
1 кВ

2210 6 672,58 червень - грудень

86. 27.12.40-30.00 - Плати електронні, панелі, консолі, столи, шафи та інші основи для 
електричної розподільчої й керувальної апаратури (крім таких, що мають 
умонтовану апаратуру)

2210 821,76 червень - грудень

87. 27.20.11-00.00 - Елементи первинні та первинні батареї 2210 6 819,62 березень - грудень
88. 27.20.21-00.00 - Акумулятори свинцеві для запуску поршневих двигунів 2210 9 734,40 лютий - грудень
89. 27.32.11-30.00 - Проводи обмоткові ізольовані лаковані чи емальовані 2210 20 418,48 лютий - грудень
90. 27.33.11-00.00 - Перемикачі на напругу не більше ніж 1000 В 2210 10 296,97 червень - грудень
91. 27.40.11-00.00 - Лампи герметичні спрямованого світла 2210 119 900,00 травень - грудень
92. 27.40.21-00.00 - Ліхтарі електричні портативні, що працюють на сухих батарейках, 

акумуляторах, магнето
2210 4 276,80 червень - грудень

93. 27.51.21-23.00 - Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для сухого та вологого 
прибирання, з умонтованим електродвигуном потужністю не більше ніж 1500 Вт і 
пиловим мішком чи іншою вмістиною місткістю не більше ніж 20 л

2210 1 150,00 червень - грудень

94. 27.51.30-10.00 - Частини пиловсмоктувачів/пилососів/порохотягів 2210 13 128,03 червень - грудень
95. 28.14.11-20.00 - Клапани редукційні із заліза чи сталі до труб, котлів, резервуарів, 

цистерн і подібних виробів (крім комбінованих з лубрикаторами чи фільтрами)
2210 1 490,40 червень - грудень

96. 28.15.10-30.00 - Вальниці/підшипники кулькові 2210 1 998,00 червень - грудень
97. 28.24.11-13.00 - Дрилі ручні електромеханічні, які працюють без зовнішнього 

джерела живлення
2210 920,00 березень

98. 28.24.21-00.00 - Частини електромеханічного інструменту для роботи однією рукою 
з умонтованим електродвигуном

2210 856,00 червень - грудень
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99. 28.25.11-30.00 - Теплообмінники 2210 58 281,80 червень - грудень
100. 28.25.30-10.00 - Частини установок для кондиціювання повітря (зокрема 

конденсатори, абсорбери, випарювачі та генератори)
2210 34 909,00 червень - грудень

101. 28.29.22-10.00 - Вогнегасники 2210 7 398,00 червень - грудень
102. 28.29.70-20.00 - Пальники газові з дуттям, ручні для паяння м’якими та твердими 

припоями чи зварювання (крім машин електричних, лазерних, іншого світлового чи 
фотонного випромінювання, магнітноімпульсних або плазмодугових)

2210 2 625,05 червень - грудень

103. 28.29.81-00.00 - Частини газогенераторів і генераторів водяного газу 2210 4 515,00 червень - грудень
104. 28.30.60-10.00 - Пристрої сільськогосподарські або садові для поливання 2210 400,00 червень - грудень
105. 28.94.51-10.00 - Частини машин підкатегорій 28.94.11, 28.94.12 або їхніх 

допоміжних пристроїв
2210 216,00 червень - грудень

106. 29.31.21-30.00 - Свічки запалювання 2210 719,59 червень - грудень
107. 29.32.30-10.00 - Бампери та їхні частини (зокрема бампери пластмасові) 2210 9 833,82 червень - грудень
108. 32.91.11-10.00 - Мітли та щітки з лозин чи інших рослинних матеріалів, зв’язаних у 

жмути

2210 45 576,60 квiтень - грудень

109. 32.99.11-30.00 - Рукавички, рукавиці та мітенки захисні для всіх професій, з 
натуральної чи композиційної шкіри

2210 3 672,18 лютий - грудень

110. 32.99.51-30.00 - Вироби для новорічних і різдвяних свят (крім справжніх різдвяних 
ялинок); підставки під ялинки; свічки; статуетки, фігурки тварин і подібні вироби, 
використовувані для прикрашання місць обрядових свят; гірлянди електричні

2210 1 418,28 травень - грудень

111. 58.14.11-00.00 - Журнали та періодичні видання неспеціалізовані, друковані 2210 25 000,00 квiтень - грудень
112. 58.19.11-00.00 - Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані 2210 2 330,00 лютий - грудень
113. 58.29.31-00.00 - Програмне забезпечення системне як завантажні файли 2210 3 872,00 травень - грудень
114. 74.20.11-00.00 - Пластинки та плівки фотографічні, експоновані, але не проявлені 2210 5 412,00 червень - грудень

РАЗОМ по 2210 : 1 700 000,00
115. 10.32.11-00.00 - Сік томатний 2230 7 306,54 лютий

116. 10.51.11-33.00 - Молоко з умістом жиру не більше ніж 1 мас.%, неконцентроване, 
без додання цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакованнях з чистим 
умістом не більше ніж 2 л

2230 11 018,90 лютий - грудень

117. 10.51.56-00.00 - Продукти молочні, н.в.і.у. 2230 8 674,56 лютий

РАЗОМ по 2230 : 27 000,00
118. Відшк - Відшкодування витрат по обслуговуванню орендованих та власних 

приміщень

2240 1 533 131,25 лютий - травень

119. ДСТУ - Послуги з поточного ремонту будівель, що перебувають у аварійному стані 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

2240 1 399 338,00 квiтень - грудень

база відпочинку "Конча-Заспа" 99 940,00
база відпочинку "Пуща-Водиця" 99 990,00
вул. Інститутська, 8 99 942,00
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вул. Банкова, 11 99 990,00
вул. Банкова, 5-7 99 950,00
вул. Банкова, 6-8 99 980,00
вул. Банкова, 6-8 (господарський будинок) 99 990,00
вул. В.Житомирська, 11 99 950,00
вул. Грушевського, 18/2 99 984,00
вул. Липська, 3 99 900,00
вул. Садова, 3а 99 993,00
вул. Шовковична, 2 99 960,00
вул. Шовковична, 4 99 800,00
вул.Грушевського, 5 99 969,00

120. 02.40.10-00.00 - Послуги, пов’язані з лісівництвом 2240 99 800,00 червень - грудень
122. 33.12.19-00.00 - Послуги щодо ремонтування та технічного обслуговування інших 

машин і устатковання загальної призначеності, н.в.і.у.
2240 60 310,80 сiчень - грудень

124. 33.12.29-10.00 - Ремонтування та технічне обслуговування верстатів для 
оброблення деревини, пробки, кістки, твердої ґуми та подібних твердих матеріалів

2240 1 904,00 лютий - грудень

125. 33.13.11-10.00 - Ремонтування та технічне обслуговування інструментів і приладів 
для вимірювання, випробовування й навігації та для інших цілей (крім 
устатковання для керування виробничими процесами)

2240 33 000,00 червень - грудень

126. 33.14.11-20.00 - Ремонтування та технічне обслуговування електричних двигунів, 
генераторів, трансформаторів

2240 75 967,60 лютий - грудень

127. 33.20.12-00.00 - Монтування інших металевих виробів, крім машин і устатковання 2240 21 974,35 квiтень

128. 37.00.20-00.00 - Мул каналізаційний 2240 7 600,00 червень - грудень
129. 38.11.11-00.00 - Збирання комунальних безпечних відходів, придатних для 

вторинного використовування
2240 105 616,72 березень - грудень

130. 38.11.61-00.00 - Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів, 
придатних для вторинного використовування

2240 11 880,00 березень - грудень

131. 38.21.21-00.00 - Послуги санітарних звалищ 2240 30 000,00 вересень - грудень
132. 49.39.39 - Послуги пасажирського наземного транспорту, н.в.і.у. 2240 50 000,00 сiчень - грудень
133. 49.41.19-00.00 - Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними 

засобами,
2240 106 000,00 сiчень - грудень

134. 58.29.11-00.00 - Системи операційні на фізичних носіях 2240 6 720,00 червень - грудень
135. 61.10.11-00.00 - Послуги стаціонарного телефонного зв’язку – доступ і 

користування

2240 4 000,00 березень

136. 61.90.10-00.00 - Послуги телекомунікаційні, інші 2240 2 800,00 квiтень - грудень
137. 62.09.20-00.00 - Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної 

техніки, інші, н.в.і.у.
2240 15 600,00 сiчень

140. 63.99.10-00.00 - Послуги інформаційні, інші, н.в.і.у. 2240 2 000,00 травень - грудень
141. 64.11.10-00.00 - Послуги центрального банку 2240 3 200,00 сiчень - грудень
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142. 65.12.41-00.00 - Послуги щодо страхування майна від пожежі 2240 109 500,00 березень - грудень
143. 68.20.12-00.00 - Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг 

нежитлової нерухомості
2240 393 957,20 сiчень - грудень Закон України 'Про 

здійснення державних 
закупівель' № 1197-VII від 
10.04.14 стаття 2 пункт 3

145. 71.11.31-00.00 - Послуги щодо планування міських поселень 2240 32 250,07 червень - грудень
146. 71.20.12-00.00 - Послуги щодо випробовування й аналізування фізичних 

властивостей

2240 119 900,00 квiтень - грудень

147. 77.11.10-00.00 - Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів

2240 19 800,00 сiчень - грудень

148. 77.12.11-00.00 - Послуги щодо оренди та лізингу вантажних транспортних засобів 2240 3 933,24 сiчень - грудень

149. 77.39.12-00.00 - Послуги щодо оренди та лізингу контейнерів 2240 30 600,00 березень - грудень
150. 80.10.19-00.00 - Послуги, пов’язані з безпекою, інші 2240 42 336,00 сiчень
152. 80.20.10-00.00 - Послуги систем безпеки 2240 117 765,60 квiтень - грудень
153. 81.29.19-00.00 - Послуги щодо очищування інші, н.в.і.у. 2240 24 600,00 березень - грудень
154. 84.25.11-00.00 - Послуги щодо пожежогасіння та запобігання пожежам 2240 119 735,40 березень

155. 86.10.19-00.00 - Послуги лікувальних закладів, інші 2240 24 600,00 червень - грудень
156. 86.90.19-00.00 - Послуги у сфері охорони здоров’я, інші, н.в.і.у. 2240 2 800,00 червень - грудень
157. 95.11.10-00.00 - Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання 2240 114 034,40 червень - грудень
158. 95.22.10-00.00 - Ремонтування господарсько-побутових приладів і устатковання 

домашнього та садового вжитку
2240 12 534,56 червень - грудень

159. 95.24.10-00.00 - Ремонтування меблів і домашнього начиння 2240 99 996,00 травень

160. 96.01.19-00.00 - Послуги щодо чищення текстилю, інші 2240 99 992,25 сiчень - грудень
РАЗОМ по 2240 : 4 939 177,44

162. 49.31.21-00.00 - Послуги щодо міського та приміського перевезення пасажирів 
дорожнім транспортом за розкладом

2250 27 000,00 сiчень

РАЗОМ по 2250 : 27 000,00
163. Відшк - Відшкодування витрат по обслуговуванню орендованих та власних 

приміщень

2271 1 317 328,00 сiчень - липень

РАЗОМ по 2271 : 1 317 328,00
165. Відшк - Відшкодування витрат по обслуговуванню орендованих та власних 

приміщень

2272 90 200,00 сiчень - липень

166. 36.00.20-00.00 - Обробляння та розподіляння води трубопроводами 2272 119 900,00 сiчень - грудень
167. 37.00.11-00.00 - Видаляння та обробляння стічних вод 2272 119 900,00 сiчень

РАЗОМ по 2272 : 330 000,00
168. Відшк - Відшкодування витрат по обслуговуванню орендованих та власних 

приміщень

2273 2 729 500,00 сiчень - липень

РАЗОМ по 2273 : 2 729 500,00
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170. Відшк - Відшкодування витрат по обслуговуванню орендованих та власних 

приміщень

2274 206 000,00 березень- грудень

РАЗОМ по 2274 : 206 000,00
171. 85.59.19-00.00 - Послуги освітянські, н.в.і.у. 2282 5 000,00 червень - грудень

РАЗОМ по 2282 : 5 000,00
ВСЬОГО : 11 281 005,44

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.06.2015 року №20

Керівник Управління В.ЛИСЕНКО

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Г ФУРС

Секретар комітету з конкурсних торгів Ж БОНДАРЕНКО

12.06.2015  10:01
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