ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
_________Маріупольський державний університет, 26593428_______
Предмет закупівлі

Очікувана вартість Процедура Орієнтовний
Код КЕКВ (
предмета закупівлі закупівлі
початок
для
проведення
бюджетних
процедури
коштів)
закупівлі
1
2
3
4
5
25000,00
01.19.2 – (Квіти зрізані та
(двадцять п’ять
2282
бутони квітів; насіння
тисяч грн. 00 коп.)
квітів)
4200,00
01.30.1 – (Матеріал для
(чотири
тисячі
саджання: рослини живі,
двісті грн. 00 коп.)
2282
цибулини, бульби та корені
живці й вусики, міцелій
грибів)
4800,00
08.11.1 – (Камінь
(чотири тисячі
2282
декоративний чи
вісімсот грн. 00
будівельний)
коп.)
3000,00
08.11.3 – (Крейда та
2282
(три тисячі грн. 00
некальцинований доломіт)
коп.)
2000,00
13.20.4 – (Тканини ворсові,
(дві тисячі грн 00
махрові тканини на
2282
коп.)
рушники та інше
спеціальне полотно)
16200,00
13.92.2 – (Вироби
2282
(шістнадцять
тисяч
текстильні готові, інші)
двісті грн. 00 коп.)
300,00
13.94.1 – (Мотузки, канати,
(триста грн. 00
2282
шпагат і сіткове полотно,
коп.)
крім відходів)
12500,00
14.12.1 – (Одяг
(дванадцять
тисяч
2282
робочий,чоловічий)
п’ятсот грн. 00
коп.)
4500,00
14.12.3 – (Одяг робочий,
(чотири тисячі
2282
інший)
п’ятсот грн. 00
коп.)
200,00
14.13.2 – (Одяг верхній,
(двісті грн. 00 коп.)
2282
інший, чоловічий і
хлопчаний)
1500,00
14.19.1 – (Одяг, дитячий,
(одна
тисяча
спортивні костюми та
2282
п’ятсот грн. 00
інший одяг, аксесуари та
коп.)
деталі одягу, трикотажні)
3500,00
14.19.2 – (Одяг дитячий,
(три тисячі п’ятсот
одяг інший та аксесуари
2282
грн. 00 коп.)
одягу інші, з текстильного
полотна, крім трикотажних)
4000,00
15.20.1 – (Взуття різне, крім
(чотири тисячі грн.
2282
спортивного, захисного та
00 коп.)
ортопедичного)
1000,00
16.23.1 – (Вироби столярні
(одна
тисяча грн.
та теслярські (крім
2282
00 коп.)
складаних будівель) з
деревини)
50,00
16.29.1 – (Вироби з
2282
(п’ятдесят грн. 00
деревини, інші)
коп.)
99000,00
17.12.1 - (Папір газетний,
(дев’яносто дев’ять
папір ручного виготовляння
тисяч 00 коп.)
2282
та інший некрейдований
папір, або картон для
графічних цілей)

Примітки

6

17.12.4 – (Папір
некрейдований)

2282

17.12.7 – (Папір і картон
оброблені)

2282

17.21.1 – (Папір і картон
гофровані, паперова й
картонна тара)

2282

26.20.1 – (Машини
обчислювальні, частини та
приладдя до них)

2282

26.30.1 – (Апаратура радіота телепередавальна;
камери телевізійні)

2282

25.12.1 – (Двері, вікна й
рами до них і пороги до
дверей металеві)

2282

25.72.1 – (Замки та завіси)
2282
58.11.1 – (Книжки
друковані)

2282

19.20.2 - (Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні)

2282

17.12.1 - (Папір газетний,
папір ручного виготовляння
та інший некрейдований
папір, або картон для
графічних цілей)
95.11.1 – (Ремонтування
комп’ютерів і
периферійного
устаткування)
62.09.2 – (Послуги у сфері
інформаційних технологій і
стосовно комп'ютерної
техніки, інші, н. в. І. У.)
26.30.1 – (Апаратура радіота телепередавальна;
камери телевізійні)
25.12.1 – (Двері, вікна й
рами до них і пороги до
дверей металеві)

2282

12655,50
(дванадцять тисяч
шістсот п’ятдесят
п’ять грн. 50 коп.)

2282

9675,47
(дев’ять тисяч
шістсот сімдесят
п’ять грн 47 коп.)

2282

2282

2282

25.72.1 – (Замки та завіси)
2282
58.11.1 – (Книжки
друковані)
19.20.2 - (Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні)

10000,00
(десять тисяч грн.
00 коп.)
3500,00
(три тисячі п’ятсот
грн. 00 коп.)
9500,00
(дев’ять тисяч
п’ятсот грн. 00
коп.)
99999,00
(дев’яносто дев’ять
тисяч дев’ятсот
дев’яносто дев’ять
00 коп.)
3949,00
(три тисячі
дев’ятсот сорок
дев’ять грн. 00
коп.)
119441,08
(сто дев’ятнадцять
тисяч чотириста
сорок одна грн 08
коп.)
4592,64 (чотири
тисячі п’ятсот
дев’яносто дві грн.
64 коп.
69607,70
(шістдесят дев’ять
тисяч шістсот сім
грн. 70 коп.)
51500,00
(п’ятдесят одна
тисяча п’ятсот грн.
00 коп.)

2282

2282

8579,61
(вісім тисяч п’ятсот
сімдесят дев’ять
грн. 61 коп.)
3949,00
(три тисячі
дев’ятсот сорок
дев’ять грн. 00
коп.)
119441,08
(сто дев’ятнадцять
тисяч чотириста
сорок одна грн 08
коп.)
4592,64 (чотири
тисячі п’ятсот
дев’яносто дві грн.
64 коп.
69607,70
(шістдесят дев’ять
тисяч шістсот сім
грн. 70 коп.)
51500,00
(п’ятдесят одна
тисяча п’ятсот грн.

Додаткове
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00 коп.)
17.12.1 - (Папір газетний,
папір ручного виготовляння
та інший некрейдований
папір, або картон для
графічних цілей)
17.22.1 - (Папір побутовий і
туалетний та паперова
продукція)
17.23.1 – (Вироби
канцелярські, паперові)

2282

12655,50
(дванадцять тисяч
шістсот п’ятдесят
п’ять грн. 50 коп.)

2282

9000,00
(дев’ять тисяч грн.
00 коп.)

2282

18.12.1 - (Послуги щодо
друкування, інші)

2282

18.13.1 – (Послуги щодо
підготовляння до друку)

2282

18.13.3 – (Послуги
допоміжні пов’язані з
друкуванням)
19.20.2 - (Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні)

2282
2282

20.20.1 – (Пестициди та
інші агрохімічні продукти)

2282

20.30.1 - (Фарби та лаки на
основі полімерів)

2282

20.30.2 – (Фарби та лаки,
інші, та пов'язана з ними
продукція; барвники
художні та друкарські
чорнила)
20.41.3 - (Мило, засоби
мийні та засоби для
чищення)
20.41.4 - (Препарати пахучі,
воски та інші засоби для
чищення)

2282

2282

2282

3500,00
(три тисячі п’ятсот
грн. 00 коп.)

2282

2282

22.19.3 - (Труби, трубки та
шланги з вулканізованої
гуми (крім виготовлених з
твердої гуми))
22.19.7 – (Вироби з
вулканізованої гуми, н. в. і.
у.; гума тверда; вироби з
твердої гуми)
22.21.2 – (Труби, трубки,
шланги та фітинги до них)
22.23.1 – (Вироби
пластмасові для
будівництва; лінолеум і

99000,00
(дев’яносто дев’ять
тисяч грн. 00 коп.)
8500,00
(всім тисяч п’ятсот
грн. 00 коп.)
10000,00
(десять тисяч
грн. 00 коп.)
20000,00
(двадцять тисяч
грн. 00 коп.)

24800,00
(двадцять чотири
тисячі вісімсот грн.
00 коп.)
21000,00
(двадцять одна
тисяча грн. 00
коп.)
7500,00
(сім тисяч
п’ятсот грн. 00
коп.)
21000,00
(двадцять одна
тисяча грн. 00
коп.)

2282

20.52.1 – (Клеї)

20.59.1 – (Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для
миттєвого друку;
фотохімікати та
фотографічні незмішані
речовини)
20.59.4 – (Засоби
змащувальні; присадки;
речовини антифризні
готові)
20.59.5 – (Продукти хімічні
різноманітні)

23000,00
(двадцять три
тисячі грн. 00 коп.)
99000,00
(дев’яносто дев’ять
тисяч
60000,00
(шістдесят тисяч
грн. 00 коп.)
1000,00 (одна
тисяча грн. 00 коп.)

2282

2282

2282

2282
2282

5000,00
(п’ять тисяч грн. 00
коп.)
5000,00
(п’ять тисяч грн. 00
коп.)
6500,00
(шість тисяч
п’ятсот грн. 00
коп.)
450,00
(чоти ста п’ятдесят
грн. 00 коп.)
24000,00
(двадцять чотири
тисячі грн. 00 коп.)

покриви на підлогу, тверді,
не пластикові)
22.29.2- (Вироби
пластмасові інші, н. в. і. у.)

2282

23.12.1 – (Скло листове
сформоване та оброблене)

2282

23.52.1 – (Вапно негашене,
гашене та гідравлічне)

2282

23.62.1 – (Вироби з гіпсу
для будівництва)
25.12.1 – (Двері, вікна й
рами до них і пороги до
дверей металеві)
25.12.2 – (Вироби
конструкційні металеві та
їхні частини)
25.71.1 – (Вироби ножові та
столові прибори)
25.73.1 – (Інструменти
ручні для використовування
в сільському господарстві,
садівництві чи лісовому
господарстві)
25.93.1 – (Вироби з дроту,
ланцюги та пружини)

2282

2282

2282
2282

2282

2282

25.94.1 – (Вироби кріпильні
та гвинтонарізні)

2282

25.99.1 – (Вироби для ванн і
кухні, металеві)

2282

25.99.2 – (Вироби з
недорогоцінних металів,
інші)
26.40.3 – (Аппаратура для
записування та
відтворювання звуку й
зображення)
26.51.6 – (Інструменти та
прилади вимірювальні,
контрольні та
випробовувальні, інші)
26.80.1 – (Носії інформації
магнітні й оптичні)

2282

2282

2282

2282

27.11.4 – (Трансформатори
електричні)

2282

27.20.1 - (Елементи
первинні, первинні батареї
та частини до них)

2282

27.20.2 – (Акумулятори
електричні та частини до
них)
27.33.1 – (Пристрої
електромонтажні)
27.40.1 - (Лампи
розжарювання та
газорозрядні електричні;
лампи дугові)
28.29.1 – (Газогенератори,
дистиляційні та

2282

2282

2282

2282

17000,00
(сімнадцять тисяч
грн. 00 коп.)
5000,00
(п’ять тисяч грн.
00коп.)
2000,00
(дві тисячі грн. 00
коп.)
16500,00
(шістнадцять тисяч
п’ятсот грн. 00
коп.)
99000,00
(дев’яносто дев’ять
тисяч грн. 00 коп.)
900,00
(дев’ятсот грн. 00
коп.)
550,00
(п’ятсот п’ятдесят
грн. 00 коп.)
5000,00
(п’ять тисяч грн. 00
коп.)

500,00
(п’ятсот грн. 00
коп.)
250,00
(двісті п’ятдесят
грн. 00 коп.)
17000,00
(сімнадцять тисяч
грн. 00 коп.)
23000,00
(двадцять три
тисячі грн. 00 коп.)
42400,00
(сорок дві тисячі
чотириста грн. 00
коп.)
2000,00
(дві тисячі грн. 00
коп.)
200,00
(двісті грн. 00 коп.)
1000,00
(одна тисяча грн.
00 коп.)
51700,00
(п’ятдесят одна
тисяча сімсот грн.
00 коп.)
2500,00
(дві тисячі п’ятсот
грн. 00 коп.)
4300,00
(чотири тисячі
триста грн. 00 коп.)
2500,00
(дві тисячі п’ятсот
грн. 00 коп.)
700,00
(сімсот грн. 00

фільтрувальні апарати)
29.31.2 – (Устатковання
електричне, інше, до
моторних транспортних
засобів і його частини)
29.32.3 – (Частини та
приладдя до моторних
транспортних засобів, н. в.
І. У.)
31.01.1 – (Меблі конторські
/ офісні та меблі для
підприємств торгівлі)
32.91.1 – (Мітли та щітки)
32.99.1 – (Убори наголовні
захисні; ручки для писання
та олівці, дошки, штемпелі
для датування,
опечатування та
нумерування; стрічки до
друкарських машинок,
штемпельні подушечки)
33.12.1 – (Ремонтування та
технічне обслуговування
машин загальної
призначеності)
33.14.1 – (Ремонтування та
технічне обслуговування
іншого електричного
устаткування)
36.00.2 – (Обробляння та
розподіляння води
трубопроводами)
37.00.1 – (Послуги
каналізаційні)
38.11.2 – (Збирання
безпечних відходів,
непридатних для
вторинного
використовування)
43.21.1 – (Роботи
електромонтажні)
45.20.1 – (Технічне
обслуговування та
ремонтування автомобілів і
маловантажних
автотранспортних засобів)
53.20.1 – (Послуги поштові
та кур'єрські, інші)
55.10.1 – (Послуги щодо
тимчасового розміщування
відвідувачів у кімнатах або
житлових одиницях, зі
щоденним обслуговуванням
(крім за умов сумісногокористування в режимі
розподіляння часу
(таймшеру))
58.11.5 – (Видавання
книжок за оплату чи на
договірних засадах)
58.13.1 – (Газети друковані)

2282

2282

2282
2282

коп.)
500,00
(п’ятсот грн. 00
коп.)
12000,00
(дванадцять

5000,00
(п’ять тисяч грн. 00
коп.)
2500,00
(дві тисячі п’ятсот
грн. 00 коп.)
6000,00
(шість тисяч грн.
00 коп.)

2282

2282

7500,00
(сім тисяч п’ятсот
грн. 00 коп.)

2282

1500,00
(одна тисяча
п’ятсот грн. 00
коп.)

2282
2282

2282

2282

2282

2282

11000,00
(одинадцять тисяч
грн. 00 коп.)
13000,00
(тринадцять тисяч
грн. 00 коп.)
50000,00
(п’ятдесят тисяч
грн. 00 коп.)

50000,00
(п’ятдесят тисяч
грн. 00 коп.)
2000,00
(дві тисячі грн. 00
коп.)

20000,00
(двадцять тисяч
грн. 00 коп.)
10000,00
(десять тисяч грн.
00 коп.)

2282

2282
2282

30000,00
(тридцять тисяч
грн. 00 коп.)
18000,00
(вісімнадцять
тисяч 00 коп.)

58.14.1 – (Журнали та
періодичні видання
друковані)
58.14.3 – (Продаж
рекламного місця в
журналах і періодичних
виданнях)
58.19.1 – (Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші)
61.10.4 – (Послуги зв'язку
Інтернетом проводовими
мережами)
61.20.4 – (Послуги зв'язку
Інтернетом безпроводовими
мережами)
61.90.1 – (Послуги
телекомунікаційні, інші)
62.02.2 – (Послуги щодо
консультування стосовно
систем і програмного
забезпечення)
62.02.3 – (Послуги щодо
технічної допомоги у сфері
інформаційних технологій)
62.09.1 – (Послуги щодо
встановлювання
комп'ютерів та
периферійного
устатковання)
63.11.1 – (Послуги щодо
обробляння даних,
розміщування інформації на
веб-вузлах, щодо
програмного застосування
та інші послуги щодо
забезпечення
інформаційнотехнологічною
інфраструктурою)
63.12.1 – (Розміщування
інформації на веб-порталі)
63.99.1 – (Послуги
інформаційні, інші, н. в. І.
У.)
71.12.1 – (Послуги
інженерні)
71.20.1 – (Послуги щодо
технічного випробовування
й аналізування)
73.11.1 – (Послуги
рекламних агентств)

2282

2282

2282

2282

2282
2282

2282

2282

18000,00
(вісімнадцять тисяч
грн. 00 коп.)
500,00
(п’ятсот грн. 00
коп.)
13000,00
(тринадцять тисяч
грн. 00 коп.)
23000,00
(двадцять три
тисячі грн. 00 коп.)
18000,00
(вісімнадцять тисяч
грн. 00 коп.)
48000,00
(сорок вісім тисяч
грн. 00 коп.)
10000,00
(десять тисяч грн.
00 коп. )
13000,00
(тринадцять тисяч
грн. 00 коп.)
9000,00 (дев’ять
тисяч грн. 00 коп.)

2282

12000,00
(дванадцять тисяч
грн. 00 коп.)
2282

2282
2282
2282
2282
2282

80.20.1 – (Послуги систем
безпеки)

2282

81.29.1 – (Послуги щодо
очищування, інші)

2282

84.12.1 – (Послуги
адміністративні щодо
регулювання діяльності у
сфері охорони здоров’я,
освіти, культури та інші
соціальні послуги, крім
обов’язкового соціального

2282

5000,00
(п’ять тисяч грн. 00
коп.)
12000,00
(дванадцять тисяч
грн. 00 коп.)
500,00
(п’ятсот грн. 00
коп.)
3000,00
(три тисячі грн. 00
коп.)
15000,00
(п'ятнадцять тисяч
грн. 00 коп.)
30000,00
(тридцять тисяч
грн. 00 коп.)
17000,00
(сімнадцять тисяч
грн. 00 коп.)
17000,00
(сімнадцять тисяч
грн. 00 коп.)

страхування)
85.59.1 – (Послуги
освітянські, інші, н. в. І. У.)

2282

86.10.1 – (Послуги
лікувальних закладів)

2282

95.11.1 – (Ремонтування
комп’ютерів і
периферійного
устаткування)
95.12.1 – (Ремонтування
комунікаційного
устаткування)
95.21.1 – (Ремонтування
побутової електронної
техніки)
95.22.1 – (Ремонтування
господарсько-побутових
приладів і устатковання
домашнього та садового
вжитку)
58.11.1 – (Книжки
друковані)
25.12.1 Двері, вікна й рами
до них і пороги до дверей
металеві
58.29.3 – Програмне
забезпечення як
завантажені файли
43.21.1-Роботи
електромонтажні

26.20.1- Машини
обчислювальні, частини та
приладдя до них

2282

2282

2282

2282

2282

2282

2282

2282

2282

19.20.2-(Паливо рідинне
та газ; оливи мастильні)

2282

26.20.4 – (Частини та
приладдя до
обчислювальних машин)

2282

26.20.1 – (Машини
обчислювальні, частини та
приладдя до них)
81.29.1 – (Послуги щодо
очищування, інші)
95.11.1 – (Ремонтування
комп’ютерів і
периферійного
устаткування)
62.09.2 – (Послуги у сфері
інформаційних технологій і
стосовно комп'ютерної
техніки, інші, н. в. І. У.)

2282

2282

7000,00
(сім тисяч грн. 00
коп.)
3000,00
(три тисячі грн. 00
коп.)
40000,00
(сорок тисяч грн.
00 коп.)
3000,00
(три тисячі грн. 00
коп.)
5000,00
(п’ять тисяч грн. 00
коп.)
5000,00
(п’ять тисяч грн. 00
коп.)

38010,80
(тридцять вісім
тисяч десять грн.
80 коп.)
93812, 21
(дев’яносто три
тисячі вісімсот
дванадцять грн. 21
коп.)
99996,00
(дев’яносто дев’ять
тисяч дев’ятсот
дев’яносто шість
грн.)
118822,80
(сто вісімнадцять
тисяч вісімсот
двадцять дві грн.
80 коп.)
99920,00
(дев’яносто дев’ять
тисяч дев’ятсот
двадцять грн. 00
коп.)
5608,19
(п’ять тисяч
шістсот вісім грн.
19 коп.)
1230,00
(одна тисяча двісті
тридцять грн. 00
коп.)
14100,00
(чотирнадцять
тисяч сто грн. 00
коп.)
2861,75 (дві тисячі
вісімсот шістдесят
одна грн. 75 коп.)

2282

12855,73
(дванадцять тисяч
вісімсот п’ятдесят
п’ять грн. 73 коп.)

2282

2265,00
(дві тисячі двісті
шістдесят п’ять
грн. 00 коп.)

Додаткове
асигнування згідно
довідки № 9,18 від
07.05.2015 року .

Додаткове асигнування
згідно довідки № 12/21
від 09.06.2015 року .

61.90.1 – (Послуги
телекомунікаційні, інші)

2282

10005,59
(десять тисяч п’ять
грн. 59 коп.)

2282

32699,00
(тридцять дві
тисячі шістсот
дев’яносто дев’ять
грн. 00 коп.)

2282

119976,84
(сто дев’ятнадцять
тисяч дев’ятсот
сімдесят шість грн.
84 коп.)

58.11.1 – (Книжки
друковані)

43.21.1 – (Роботи
електромонтажні)

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

2282

17.23.1 – (Вироби
канцелярські, паперові)

2282

23.62.1 – (Вироби з гіпсу
для будівництва)

2282

27.40.1 - (Лампи
розжарювання та
газорозрядні електричні;
лампи дугові)
19.20.2 - (Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні)
17.22.1 - (Папір побутовий і
туалетний та паперова
продукція)

2282

2282

2282

43.21.1 – (Роботи
електромонтажні)
2282

08.12.1 – (Гравій та пісок)
19.20.2 - (Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні)

20.30.2 – (Фарби та лаки, інші,
та пов'язана з ними продукція;
барвники художні та
друкарські чорнила)
20.59.5 – (Продукти хімічні
різноманітні)

22.23.1 – (Вироби пластмасові
для будівництва; лінолеум і
покриви на підлогу, тверді, не
пластикові)

2282

2282

2282

14876,85
(чотирнадцять
тисяч вісімсот
сімдесят шість грн.
85 грн.)
9841,65
(дев’ять тисяч
вісімсот сорок одна
грн. 65 коп.)
12833,09
(дванадцять тисяч
вісімсот тридцять
три грн. 09 коп.)
12708,00
(дванадцять тисяч
сімсот вісім грн. 00
коп.)
40371,81
(сорок тисяч триста
сімдесят одна грн.
81 коп.)
3669,60
(три тисячі шістсот
шістдесят дев’ять
грн. 60 коп.)
119984,00
(сто дев’ятнадцять
тисяч дев’ятсот
вісімдесят чотири
грн. 00коп.)в т.ч.
ПДВ
518,32 (п’ятсот
вісімнадцять грн. 32
коп)
39986,5
(тридцять дев’ять
тисяч дев’ятсот
вісімдесят шість грн.
50 коп.)
2600,00
( дві тисячі шістсот
грн. 00 коп.)

2282

13362,50
(тринадцять тисяч
триста шістдесят дві
грн. 50 коп.)

2282

3160,00
(три тисячі сто
шістдесят грн. 00
коп.)

Додаткове асигнування
згідно довідки № 25/15
від 31.08.2015 року

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

2282

23.51.1 – (Цемент)
2282

1398,03
(одна тисяча триста
дев’яносто вісім грн.
03 коп.)

2282

47856,08
(сорок сім тисяч
вісімсот п’ятдесят
шість грн. 08 коп.)

2282

119900, 00 (сто
дев’ятнадцять тисяч
дев’ятсот грн. 00
коп.) у т.ч. ПДВ

2282

1430,00
(одна тисяча
чотириста тридцять
грн. 00 коп.)

2282

25280,00
(двадцять п’ять тисяч
двісті вісімдесят грн.
00 коп.)

23.91.1 – (Вироби абразивні)

25.12.1 – (Двері, вікна й рами
до них і пороги до дверей
металеві)
27.33.1 – (Пристрої
електромонтажні)

27.40.1 - (Лампи
розжарювання та газорозрядні
електричні; лампи дугові)
27.40.2 – (Лампи та
світильники)

2282

28.29.2 – (Устаткування для
миття, наповнювання,
пакування та обгортання
пляшок або іншої тари;
вогнегасники, пульверизатори,
машини пароструминні та
піскоструминні; прокладки)

2282

58.29.3 – Програмне
забезпечення як
завантажені файли

2282

17.23.1 – (Вироби
канцелярські, паперові)
43.21.1 – (Роботи
електромонтажні)

58.29.3 – Програмне
забезпечення як
завантажені файли

200,00
(двісті грн. 00 коп.)

2282

8400,00 (вісім тисяч
чотириста грн. 00
коп.)
15950,00 (п'ятнадцять
тисяч дев’ятсот
п’ятдесят грн. 00
коп.)

4316,13
(чотири тисячі
триста шістнадцять
грн. 13 коп.)
3842,87 (три тисячі
вісімсот сорок дві
грн. 87 коп.)

2282

75198,31
(сімдесят п’ять тисяч
сто дев’яносто вісім
грн. 31 коп.)

2282

26201,69
(двадцять шість
грн. двісті одна
грн. 69 коп.)

Додаткове асигнування
згідно довідки № 33 від
30.10.2015 року .

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.11.2015 року № 13 д.

Голова комітету з конкурсних торгів

________________

Ф.Ф.Шебаніц

(підпис)

(ініціали та прізвище)

________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

О.С.Мокрозуб

