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ДК 016-2010: 13.92.2 "Вироби текстильні 

готові, інші" (губки для миття)                                               

ДК 021:2015: 39220000-0 (Кухонне 

приладдя, товари для дому та господарства і 

приладдя для закладів громадського 

харчування)

2210 249,77 - травень 2016 року

13.94.1 "Мотузки, канати, шпагат і сіткове 

полотно, крім відходів" (шпагат)                     

39540000-9 (Вироби різні з канату, мотузки, 

шпагату та сітки)

2210 102,33 червень, жовтень 2016 року

17.23.1 "Вироби канцелярські, паперові" 

(папір, папки, бланки, конверти, папір для 

нотаток, папки швидкозшивачі, папки на 

завязках, блокнот-алфавітка)                           

22810000-1 (Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали)                                                                               

22850000-3 (швидкозшивачі та супутнє 

приладдя)                                                

22820000-4 (бланки)                                                            

30190000-7 (офісне устаткування та 

приладдя різне)                                                                                                                              

2210 4 976,30 - червень, жовтень 2016 року

17.29.1 "Вироби паперові та картонні, інші" 

(бібліотечна техніка)                                         

22900000-9 (друкована продукція різна)

2210 10 461,00 - січень - вересень 2016 року

18.14.1 "Послуги палітурні та послуги, 

пов'язані з оправленням"                                   

79970000-4 (видавничі послуги)

2240 8 580,22 -  травень, вересень 2016 року

20.30.2. Фарби та лаки, інші, та пов'язані з 

ними продукція, барвники художні та 

друкарські чорнила (штемпельні чорнила) 

22600000-6 (чорнила)    

2210 188,73 червень, жовтень 2016 року

20.41.3 "Мило, засоби мийні та засоби для 

чищення"                                                                   

39830000-9 (продукція для чищення)

2210 874,01 - травень 2016 року

20.52.1 "Клеї" (клей ПВА, клеючий олівець) 

24910000-6 (клеї)
2210 173,91 червень, жовтень 2016 року

22.19.2 "Ґума невулканізована та вироби з 

неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, 

ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів" (ластик)                                             

30190000-7 (офісне устаткування та 

приладдя різне)

2210 77,22 червень, жовтень 2016 року
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22.19.6 "Предмети одягу та аксесуари одягу 

з вулканізованої гуми (крім виготовлених з 

твердої гуми)" (рукавички для прибирання)                                                  

18140000-2 (аксесуари до робочого одягу)

2210 217,44 - травень 2016 року

22.22.1 "Тара пластмасова" (пакети для 

сміття)                                                                 

19640000-4 (поліетиленові мішки та пакети 

для сміття)

2210 378,70 - травень 2016 року

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у" 

(картриджі, файли, пластикові папки, 

лінійка,конверт пластиковий, скотч) 

30230000-0 (комп’ютерне обладнання)                                                                                                                     

39290000-1 (фурнітура різна)                                       

30190000-7 (офісне устаткування та 

приладдя різне)                                                                           

19520000-7 (пластмасові вироби)

2210 3 856,22 - червень, жовтень 2016 року

25.71.1 "Вироби ножові та столові прибори" 

(точилка для олівців, )                                       

30190000-7 (офісне устаткування та 

приладдя різне)

2210 32,04 червень, жовтень 2016 року

25.99.2 "Вироби з недорогоцінних металів, 

інші" (канцелярські скріпки, скоби для 

степлера, кнопки)                                                

30190000-7 (офісне устаткування та 

приладдя різне)                                                                                                                                                                

2210 198,46 червень, жовтень 2016 року

27.40.2 "Лампи та світильники"                         

31500000-1 (освітлювальне обладнання та 

електричні лампи)                                

2210 1 188,00 - травень 2016 року

32.91.1 "Мітли та щітки"                                    

39220000-0 (кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування)

2210 335,14 травень 2016 року

32.99.1 "Убори наголовні захисні; (ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі для 

датування, опечатування та нумерування; 

стрічки до друкарських машинок, 

штемпельні подушечки, стрижні кулькові, 

фломастери, подушка штемпельна, подушка 

для змочування пальців)                                                                                                            

30190000-7 (офісне устаткування та 

приладдя різне)                                                                                                                                                             

30130000-9 (поштова техніка)                                           

2210 1 158,53 - червень, жовтень 2016 року

35.12.1 "Передавання електричної енергії" 

65310000-9 (розподіл електричної енергії)
2273 17 600,00 - січень - грудень 2016 року

35.30.1 "Пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води"                                              

09320000-8 (пара, гаряча вода та пов'язана 

продукція)

2271 151 266,00 -
січень - квітень 2016 року

жовтень - грудень 2016 року

36.00.2 "Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами"                                                  

65111000-4(розподіл питної води)
2272 800,10 - січень - грудень 2016 року

37.00.1 "Послуги каналізаційні"                       

90400000-1 (послуги у сфері 

водовідведення)

2272 527,90 - січень - грудень 2016 року
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38.11.2 "Збирання безпечних відходів, 

непридатних для вторинного 

використовування"                                              

90510000-5(утилізація сміття та поводження 

зі сміттям)

2240 181,80 - січень - грудень 2016 року

41.00.4 Будування нежитлових будівель 

(нове будівництво, реконструкція, 

капітальний і поточні ремонти)                        

45410000-4 (штукатурні роботи)    

45430000-0 (покривання підлоги та стін)

45420000-7 (столярні та теслярні роботи)

45440000-3 (фарбування та скління)  

2240 34 685,00 липень 2016 року

58.14.1 "Журнали та періодичні видання 

друковані"                                                                 

22200000-2 (газети, періодичні 

спеціалізовані та інші періодичні видання і 

журнали)

2210 70 000,00 - січень 2016 року

58.29.1"Програмне забезпечення системне 

на фізичних носіях"

72150000-1 (консультаційні послуги з 

питань комп’ютерного аудиту та 

комп’ютерного апаратного забезпечення)

2240 288,00 вересень 2016 року

58.29.3 "Програмне забезпечення як 

завантажні файли"                                                

48443000-5(пакети програмного 

забезпечення для бухгалтерського обліку)

2240 1 296,00 квітень 2016 року

61.10.1 "Послуги щодо передавання даних і 

повідомлень"                                                           

72318000-7 (послуги з передачі даних)

2240 3 360,00 - січень - грудень 2016 року

61.10.4 "Послуги зв'язку інтернетом 

проводовими мережами"                                          

72400000-4 (інтернет-послуги)

2240 4 800,00 - січень - грудень 2016 року

62.02.2 "Послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпечення"                                                        

72220000-3(консультаційні послуги з 

питань систем та з технічних питань)

2240 7 706,00 - лютий-грудень 2016 року

 64.99.1 "Послуги фінансові, крім 

страхування та пенсійного забезпечення, 

інші, н.в.і.у." (відсоток за обслуговування 

зарплатних карток)                           

66110000-4 (банківські послуги)

2240 3 663,38 - січень - грудень 2016 року

68.20.1 "Послуги щодо оренди й 

експлуатування власної чи взятої у лізінг 

нерухомості"                                      

70220000-9 (послуги з надання в оренду чи 

лізингу нежитлової нерухомості)

2240 144 240,84 - січень - грудень 2016 року

71.20.1 "Послуги щодо технічного 

випробування й аналізування" (повірка 

лічильників)                                                                                            

65500000-8 (послуги з реєстрації показів 

лічильників)

2240 73,00 - травень 2016 року
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 80.20.1 "Послуги систем безпеки" 

(протипожежна та звичайна охорона 

приміщень)                                                                                                                        

50413000-3 (послуги з ремонту і технічного 

обслуговування контрольних приладів)                                                          

79710000-4 (охоронні послуги)                                         

2240 7 200,00 - січень - грудень 2016 року

81.10.1 "Послуги допоміжні комбіновані 

щодо різних об'єктів" (спільне використання 

електромереж, утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій)                                                             

50710000-5(послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель)                      

70333000-4(послуги у сфері житлового 

господарства)             

2240 9 629,76 - січень - грудень 2016 року

81.29.1 "Послуги щодо очищування, інші" 

(дератизація)                                                         

90670000-4 (послуги з дезінфікування та 

дератизування міських і сільських 

територій)

2240 1 000,00 - квітень 2016 року

85.59.1 "Послуги освітянські, інші, н.в.і.у."   

(навчання з охорони праці)                                  

80510000-2 (послуги з професійної 

підготовки спеціалістів)

2282 653,00 - квітень 2016 року

95.11.1 "Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устаткування"                                 

50310000-1 (технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки)

2240 5 160,00 
березень - липень, листопад 2016 

року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2016 № 2від 01.03. 2016 №4

Голова комітету з конкурсних 

торгів
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних 

торгів 
(ініціали та прізвище)(підпис)

Ю.М. Сурова

(підпис)

Р.Л. Мельниченко
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