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Предмет закупівлі

р

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

і

Орієнтовни 
й початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

08.11.1 -  (Камінь 
декоративний чи 

будівельний)
2282

810,00

(Вісімсот десять 
ф ивень)

08.11.3 -  (Крейда та 
некальцинований доломіт)

2282

750,00

(Сімсот п 'ятдесят 
гривень)

13.92.2 -  (Вироби 
текстильні готові, інші)

2282

16893,40

(Ш істнадцять тисяч 
вісімсот дев'яносто три 
гривні сорок копійок)

13.94.1 - ( М отузки, 
канати, шпагат і сіткове 
полотно, крім відходів)

2282

13,12

(Тринадцять гривень 
дванадцять копійок)

14.19.1 -  (Одяг, дитячий, 
спортивні костю ми та 

інший одяг, аксесуари та 
деталі одягу, трикотажні)

2282

1072,28

(Одна тисяча сімдесят 
дві гривні двадцять вісім 

копійок)

14.19.2 -  (Одяг дитячий, 
одяг інший та аксесуари 

одягу інші, з текстильного 
полотна, крім 
трикотажних)

2282

14995,26

(Чотирнадцять тисяч 
дев’ятсот дев'яносто 

п'ять гривень двадцять 
шість копійок)

«

16.29.1 -  (Вироби з 
деревини, інші) 2282

113,61

(Сто тринадцять гривень 
шістдесят одна копійка)

17.12.1- (Папір газетний, 
папір ручного 

виготовляння та інший 
некрейдований папір, або 

картон для графічних

2282

74930,00

(Сімдесят чотири тисячі 
дев’ятсот тридцять



цілей) гривень)

17.12.3 -  (Картон тарний)

2282

1690,00

(Одна тисяча шістсот 
дев'яносто гривень)

17.12.7 -  (Папір і картон 
оброблені) 2282

11240,00

(Одинадцять тисяч двісті 
сорок гривень)

17.21.1 -  (Папір і картон 
гофровані, паперова й 

картонна тара)
2282,

2281

22145,00

(Двадцять дві тисячі сто 
сорок п'ять гривень)

17.22.1 -  (Папір побутовий 
і туалетний та паперова 

продукція) 2282

5065,00

(П 'ять тисяч шістдесят 
п'ять гривень)

17.23.1 - (Вироби 
канцелярські, паперові)

2282

40680,50

(Сорок тисяч шістсот 
вісімдесят гривень 
п'ятдесят копійок)

19.20.2 -  (Паливо рідинне 
та газ; оливи мастильні)

2282

97128,31

(Дев'яносто сім тисяч 
сто двадцять вісім 

ф и вен ь  тридцять одна 
копійка)

20.30.1 - (Ф арби та лаки на 
основі полімерів)

2282

10331,84

(Десять тисяч триста 
тридцять одна гривня 

вісімдесят чотири 
копійки)

»

»

20.30.2 -  (Ф арби та лаки, 
інші, та пов'язана з ними 

продукція; барвники 
художні та друкарські 

чорнила)

2282,

2281

8146,80

(Вісім тисяч сто сорок 
шість гривень вісімдесят 

копійок)

20.41.2 -  (Речовини 
поверхнево-активні 

органічні, крім мила) 2282

174,24

(Сто сімдесят чотири 
гривні двадцять чотири 

копійки)

20.41.3 - (М ило, засоби 
мийні та засоби для

2282,
58694,50



чищення) 2281 (П 'ятдесят вісім тисяч 
шістсот дев'яносто 

чотири гривні п'ятдесят 
копійок)

20.41.3 -  (М ило, засоби 
мийні та засоби для 

чищення)

р

2282

513,29

(П ’ятсот тринадцять 
гривень двадцять дев'ять 

копійок)

ч

20.41.4 - (Препарати 
пахучі, воски та інші 
засоби для чищ ення) 2282

14099,65

(Чотирнадцять тисяч 
дев'яносто дев'ять 

гривень шістдесят п'ять 
копійок)

20.41.4 -  (Препарати 
пахучі, воски та інші 
засоби для чищення)

2282

735,00

(Сімсот тридцять п'ять 
гривень)

20.52.1 -  (Клеї)

2282

6352,00

(Ш ість тисяч триста 
п'ятдесят дві гривні)

20.59.1 -  (Ф отопластинки 
й фотоплівки, плівка для 

миттєвого друку; 
фотохімікати та 

фотографічні незмішані 
речовини)

2282

10060,00

(Десять тисяч шістдесят 
гривень)

20.59.4 -  (Засоби 
змащувальні; присадки; 

речовини антифризні 
готові)

2282

1056,92

(Одна тисяча п'ятдесят 
шість гривень дев'яносто 

дві копійки)

20.59.5 - ( Продукти 
хімічні різноманітні)

2282

5004,97

(П'ять тисяч чотири 
гривні дев'яносто сім 

копійок)

%

22.11.1 - (Ш ини та камери 
гумові нові) 2282

10260,00

(Десять тисяч двісті 
ш істдесят гривень)

22.19.7 -  (Вироби з 
вулканізованої гуми, н. в. 
і. у.; гума тверда; вироби з 

твердої гуми)

2282

2842,75

(Дві тисячі вісімсот 
сорок дві гривні 

сімдесят п’ять копійок)



22.21.2 -  (Труби, трубки, 
шланги та фітинги до них 

пластмасові) 2282

9209,40

(Дев'ять тисяч двісті 
дев'ять гривень сорок 

копійок)

22.23.1 -  (Вироби 
пластмасові для 

будівництва; лінолеум і 
покриви на підлогу, 

тверді, не пластикові)

2282

3311,29

(Три тисячі триста 
одинадцять гривень 

двадцять дев'ять 
копійок)

*

22.29.2- (Вироби 
пластмасові інші, н. в. і. 

У-)
2282,

2281

16328,49

(Ш істнадцять тисяч 
триста двадцять вісім 
гривень сорок дев'ять 

копійок)

23.51.1 -  (Цемент)

2282

946,96

(Д ев’ятсот сорок шість 
гривень дев'яносто шість 

копійок)

23.52.1 -(В ап н о  
негашене, гашене та 

гідравлічне) 2282

3250,80

(Три тисячі двісті 
п 'ятдесят гривень 

вісімдесят копійок)

23.42.1 -  (Вироби 
санітарно-технічні 

керамічні) 2282

3345,60

(Три тисячі триста сорок 
п'ять ф и вен ь  шістдесят 

копійок)

25.71.1 -  (Вироби ножові 
та столові прибори)

2282

1339,00

(Одна тисяча триста 
тридцять дев'ять 

гривень)

25.72.1 - (Замки та завіси)

2282

13285,98

(Тринадцять тисяч 
двісті вісімдесят п'ять 

гривень дев'яносто вісім 
копійок)

%

25.73.1 -  (Інструменти 
ручні для 

використовування в 
сільському господарстві, 
садівництві чи лісовому 

господарстві)

2282

3955,57

(Три тисячі д ев’ятсот 
п'ятдесят п'ять гривень 
п'ятдесят сім копійок)

25.93.1 -  (Вироби з дроту, 
ланцюги та пружини) 2282

338,26

(Триста тридцять вісім 
гривень двадцять шість



копійок)

25.94.1 -  (Вироби 
кріпильні та 

гвинтонарізні)
2282

103,80

(Сто три гривні 
вісімдесят копійок)

25.99.1 - ( Вироби для 
ванн і кухні, металеві)

2282

17568,1 1

(Сімнадцять тисяч 
п’ятсот шістдесят вісім 

гривень одинадцять 
копійок)

ч

25.99.2 -  (Вироби з 
недорогоцінних металів, 

інші)
2282,

2281

23827,22

(Двадцять три тисячі 
вісімсот двадцять сім 
гривень двадцять дві 

копійки)

25.99.2 - (Вироби з 
недорогоцінних металів, 

інші)
2282

100,00 

(Сто гривень)

26.20.1 -  (М ашини 
обчислювальні, частини та 

приладдя до них)
2282,

2281

60441,00

(Ш істдесят тисяч 
чотириста сорок одна 

гривня)

26.20.2 -  (Блоки пам ’яті та 
інші запам ’ятовувальні 

пристрої)
2282,

2281

8950,00

(Вісім тисяч дев’ятсот 
п 'ятдесят гривень)

26.20.2 -  (Блоки пам ’яті та 
інші запам ’ятовувальні 

пристрої)
2282

2915,00

(Дві тисячі дев’ятсот 
п'ятнадцять гривень)

26.20.4 -  (Частини та 
приладдя до 

обчислювальних маш ин)
2282

4585,00

(Чотири тисячі п’ятсот 
вісімдесят п'ять гривень)

%

26.51.6 -  (Інструменти та 
прилади вимірювальні, 

контрольні та 
випробовувальні, інші)

2282

2960,00

(Чотири тисячі п’ятсот 
вісімдесят п'ять гривень)

26 .51 .7 - (Термостати, 
маностати та інші прилади 

й апаратура для 
автоматичного 

регулювання чи 
контролювання)

2282

175,00

(Сто сімдесят п'ять 
гривень)



2 7 .1 1 .5 -  (Елементи 
баластні до розрядних 

ламп або трубок; 
перетворювачі статичні; 

дроселі та котушки 
індуктивності, інші)

2282

2180,00

(Дві тисячі сто 
вісімдесят гривень)

27.12.1 -»(Апаратура 
електрична для комутації 
чи захисту електричних 

кіл на напругу більш е ніж 
1000 В)

2282

39,60

(Тридцять дев'ять 
гривень шістдесят 

копійок)

1

27.20.1 - (Елементи 
первинні, первинні батареї 

та частини до них) 2282

1102,72

(Одна тисяча сто дві 
гривні сімдесят дві 

копійки)

27.20.2 -  ( Акумулятори 
електричні та частини до 

них) 2282

8938,00

(Вісім тисяч дев’ятсот 
тридцять вісім гривень)

27.32.1 -  (Проводи та 
кабелі електронні й 

електричні, інші)

2282,

2281

3160,00

(Три тисячі сто 
ш істдесят гривень)

27.33.1 -  (Пристрої 
електромонтажні) 2282,

2281

8776,25

(Вісім тисяч сімсот 
сімдесят шість гривень 
двадцять п'ять копійок)

27.33.1- (Пристрої 
електромонтажні)

2282

682,37

(Ш істсот вісімдесят дві 
гривні тридцять сім 

копійок)

27.40.1 -  (Лампи 
розжарювання та 

газорозрядні електричні; 
лампи дугові)

2282

25575,95

(Двадцять п'ять тисяч 
п ’ятсот сімдесят п'ять 

гривень дев'яносто п'ять 
копійок)

%

28.14.1 -  (Крани, вентилі, 
клапани та подібні вироби 

до труб, котлів, 
резервуарів, цистерн і 

подібних виробів)

2282

5150,68

(П'ять тисяч сто 
п'ятдесят гривень 

ш істдесят вісім копійок)

28.29.1 -  (Газогенератори, 
дистиляційні та 

фільтрувальні апарати)
2282

1010,00

(Одна тисяча десять 
гривень)



29.32.3 - (Частини та 
приладдя до моторних 

транспортних засобів, н. в. 
і. у.)

2282

8765,00

(Вісім тисяч сімсот 
ш істдесят п'ять гривень)

3 2 .9 1 .1 -  (М ітли та щітки)

р 2282

5071,33

(П'ять тисяч сімдесят 
одна гривня тридцять 

три копійки)

*

32.99.1 - (Убори 
наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, 
дошки, ш темпелі для 

датування, опечатування 
та нумерування; стрічки 

до друкарських машинок, 
штемпельні подуш ечки)

2282

300,00 

(Триста гривень)

32.99.1 -  (Убори наголовні 
захисні; ручки для 

писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, 

опечатування та 
нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, 

штемпельні подушечки)

2282,

2281

18759,00

(Вісімнадцять тисяч 
сімсот п'ятдесят дев'ять 

гривень)

32.99.5 -  (Вироби, інші, н. 
в. і. у.) 2282

250,00

(Двісті п 'ятдесят 
гривень)

58.11.1 -  (Книжки 
друковані)

2282

50000,00

(П 'ятдесят тисяч 
гривень)

«

58.11.1 -  (Книжки 
друковані)

2282

56850,00

(П 'ятдесят шість тисяч 
вісімсот п'ятдесят 

гривень)

58.19.1 -  (Друкарські та 
супутні послуги)

2282

8760,86

(Вісім тисяч сімсот 
шістдесят гривень 
вісімдесят шість 

копійок)



5 8 .1 9 .1 -  (Послуги щодо 
видання друкованої 

продукції) 2282

15043,24

(П ’ятнадцать тисяч 
сорок три гривні 
двадцять чотири 

копійки)

Послуги
*

58.29.3 -  (Програмне 
забезпечення як 

завантажні файли)
2282

24090,00

(Двадцять чотири тисячі 
дев'яносто гривень)

33.12.1 - ( Ремонтування 
та технічне 

обслуговування маш ин 
загальної призначеності)

2282

2197,00

(Дві тисячі сто 
дев'яносто сім гривень)

33.12.2 -  (Ремонтування 
та технічне 

обслуговування машин і 
устатковання спеціальної 

призначеності)

2282

19512,00

(Дев'ятнадцять тисяч 
п ’ятсот дванадцять 

гривень)

45.20.1 -  (Технічне 
обслуговування та 

ремонтування автомобілів 
і маловантажних 

автотранспортних засобів)

2282

33038,00

(Тридцять три тисячі 
тридцять вісім гривень)

45.20.3 -  (Миття, 
полірування автомобілів і 

подібні послуги) 2282

5000,00 

(П 'ять тисяч гривень)

53.20.1 -  (Послуги 
поштові та кур'єрські, 

інші) 2282

1047,82

(Одна тисяча сорок сім 
гривень вісімдесят дві 

копійки)

*

58.29.5 -  (Послуги щодо 
видання ліцензії на право 
користування програмним 

забезпеченням)

2282

15120,00

(П'ятнадцять тисяч сто 
двадцять гривень)

61.10.1 -  (Послуги щодо 
передавання даних і 

повідомлень)
2282

60000,00

(Ш істдесят тисяч 
гривень)



61.10.4 -  (Послуги зв'язку 
Інтернетом проводовими 

мережами) 2282

25980,00

(Двадцять п'ять тисяч 
дев’ятсот вісімдесят 

гривень)

62.02.2 -  (Послуги щодо 
консультування стосовно 

систем і програмного 
забезпечення)

2282

18630,00

(Вісімнадцять тисяч 
шістсот тридцять 

гривень)

*

63.11.1 -  (Послуги щодо 
обробляння даних, 

розміщування інформації 
на веб-вузлах, щодо 

програмного застосування 
та інші послуги щодо 

забезпечення 
інформаційно- 
технологічною 

інфраструктурою)

2282

9567,00

(Дев'ять тисяч п’ятсот 
ш істдесят сім гривень)

63.99.1 -  (Послуги 
інформаційні, інші, н. в. і.

у.) 2282

1500,00

(Одна тисяча п ’ятсот 
гривень)

65.12.2 -  (Послуги щодо 
страхування 

автотранспорту) 2282

4700,86

(Чотири тисячі сімсот 
гривень вісімдесят шість 

копійок)

71.20.1 -  (Послуги щодо 
технічного 

випробовування й 
аналізування)

2282

4401,04

(Чотири тисячі 
чотириста одна гривня 

чотири копійки)

71.20.1 -  (Послуги щодо 
технічного 

випробовування й 
сертифікації)

2282

1740,00

(Одна тисяча сімсот 
сорок гривень)

І

73.11.1 -  (Послуги 
рекламних агентств)

2282

2860,25

(Дві тисячі вісімсот 
ш істдесят гривень 

двадцять п'ять копійок)

74.10.1 -  (Послуги щодо 
проектування інтер'єрів, 
промислової продукції та 

інші спеціалізовані 
послуги щодо 
проектування)

2282

16251,87

(Ш істнадцять тисяч 
двісті п'ятдесят одна 
гривня вісімдесят сім 

копійок)



74.90.1 -  (Послуги щодо 
надання професійної та 
технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.)
2282

240,00 

(Двісті сорок гривень)

84.24.1 -  (Послуги у сфері 
громадського порядку та 

громадської безпеки) 2282

75794,40

(Сімдесят п'ять тисяч 
сімсот дев'яносто чотири 

ф И В Н І  сорок копійок)

*

85.59.1 -  (Послуги 
освітянські, інші, н. в. і.

У-) 2282

3333,00

(Три тисячі триста 
тридцять три гривні)

95.11.1 -  (Ремонтування 
комп'ютерів і 

периферійного 
устатковання)

2282,

2281

63535,00

(Ш істдесят три тисячі 
п ’ятсот тридцять п'ять 

гривень)

96.09.1 -  (Послуги 
індивідуальні інші, н. в. і. 

У-) 2282

36372,00

(Тридцять шість тисяч 
триста сімдесят дві 

гривні)

Затверджений рішенням комітету з кон 

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

торгів від 15.03.2016 року №  4д.

Ф .Ф .Ш ебаніц 
(ініціали та прізвище)

О.С.Степанченко 
(ініціали та прізвище)

*


