
Додаток № 1

 Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на  2015 рік 

Примітки

1 2 3 4. 5 6
01.11.6 - Овочі бобові свіжі 2230 320,00
01.11.62 горох  - 320,00
01.13.1 - Овочі листкові                           2230 6800,00
01.13.12-00.00 капуста-1360,00
01.13.14-00.00 салат-латук-1360,00
01.13.11-00.00 спаржа -1360,00
01.13.16-00.00 шпинат-1360,00
01.13.19-00.00 щавель-1360,00
01.13.3 - Культури овочеві плодоносні, інші 2230 4900,00
01.13.31-00.00 перець стручковий гострий і солодкий - 980,00
01.13.32-00.00 огірки та корнішони -980,00 
01.13.33-00.00 баклажани - 980,00
01.13.34-00.00 помідори - 980,00
01.13.39-00.00 культури овочеві плодоносні інші, н. в. і. у. - 980,00

01.13.4 - Овочі корнеплодні, та бульбоплідні 2230 4250,00
01.13.41-00.00 морква та ріпа - 1062,50
01.13.42-00.00 часник - 1062,50
01.13.43-00.00 цибуля - 1062,50
01.13.44-00.00 цибуля-порей та інші цибулинні овочі - 1062,50

01.13.5 - Корнеплоди та бульби їстівні з високим умістом крахмалю та інуліну 2230 7000,00

01.13.51-00.00 картопля - 7000,00
01.13.7 - Буряки цукрові та насіння цукрових буряків 2230 2700,00
01.13.71-00.00 буряки цукрові - 2700,00
01.13.8 - Гриби та трюфелі 2230 6500,00
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01.13.80-00.00 гриби - 6500,00
01.13.9 - Овочі свіжі, н.в.і.у. 2230 10266,00
01.13.90-00.00 овочі свіжі - 10266,00

01.19.2 - Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів    2210 4000,00

01.19.22-00.00 - насіння трави для газонів - 4000,0
01.19.21-00.00 квіти зрізані та бутони квітів
01.22.1 - Плоди тропічних і субтропічних культур 2230 400,00
01.22.11-00.00 авокадо - 80,00
01.22.12-00.00 банани - 80,00
01.22.13-00.00 фініки - 80,00
01.22.14-00.00 інжир - 80,00
01.22.19-00.00 плоди тропічних і субтропічних культур, інші - 80,00

2230 350,00

01.23.11-00.00 помело та грейпфрути-100,00
01.23.12-00.00 лимони та лайми-150,00
01.23.13-00.00 апельсини-100,00
01.24.1 - Яблука 2230 300,00
01.24.10-00.00 яблука - 300,00
01.26.1 - Маслини 2230 2000,00
01.26.11-00.00 маслини - 2000,00

01.28.1 - Прянощі необроблені 2230 1500,00

01.28.12-00.00 перець стручковий чілійський та інший, сушений - 187,50
01.28.13-00.00 горіх мускатний, маціс, кардамон - 187,50

01.28.14-00.00 аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин - 187,50

01.28.15-00.00 кориця - 187,50
01.28-16-00.00 гвоздика - 187,50

01.28.17-00.00 імбир сушений - 187,50

01.28.18-00.00 ваніль - 187,50

01.28.19-00.00 прянощі необроблені, інші - 187,50

2210 32000,00

01.30.10-00.00 квіткова розсада - 25000,00
01.30.10-00.00 цибулини квітів
01.30.10-00.00 саджанці кущів - 7000,00
01.47.2 - Яйця у шкарлупі, свіжі 2230 4800,00

01.23.1 - Плоди цитрусових культур (помело, грейпфрукт, лимон, апельсин, 
мандарин): 

01.30.1 - Матеріали для саджання: рослини живі, цибулини, бульбу та корені, 
живці й вусики, міцелій грибів



01.47.21-00.00 яйця курячі - 4000,00
01.47.22-00.00 яйця іншої птиці - 800,00

01.49.2 - Продукція тваринництва, інша 2230 1000,00
01.49.21-00.00 мед натуральний -1000,00 
06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 2274 52900,00
06.20.10-00.00 газ природний, скраплений або в газоподібному стані - 52900,00

08.12.1 - Гравій та пісок 2210 19267,28
08.12.13-00.00 щебінь -4457,28
піско-соляна суміш - 10000,00
08.12.11-90.00 пісок - 4810,00

08.91.1 - Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва добрив 2210 15000,00

сіль технічна- 15000,00
08.99.1 Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи 2210 20264,00
бітум - 1780,00
гідроізол - 3300,0
асфальт - 15184,0

2230 20000,00

10.11.11-40.00 яловичина та телятина-10000,00
10.11.12-30.00 свинина, свіжа чи охолоджена-10000,00

2230 500,00

10.11.20-00.00 субпродукти, печінка, язик яловичий, кістка харчова-500,00
10.11.5 - Жири великої рогатої худоби, овець, кіз і свиней 2230 800,00
10.11.50-40.00 жир свинячий-800,00

10.12.1 - М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене 2230 5000,00

10.12.10-10.00 тушки курей, свіжі чи охолоджені (філе, окорок)-5000,00

10.13.1 - Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові 2230 5000,00

10.20.1 - Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена 2230 8000,00

10.20.11-00.00 філе рибне-8000,00

2230 3550,00

10.20.26-30.00 ікра осетрових-3550,00

10.32.1 - Соки фруктові та овочеві 2230 6000,00

10.32.11-00.00 сік томатний-1200,00

10.32.12-10.00 сік апельсиновий-1200,00

10.11.1 - Мясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин 
родини конячих, свіже чи охолоджене

10.11.2 - Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та 
інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене

10.20.2 - Риба, оброблена чи законсервована іншим способом; ікра осетрових та 
замінники ікри



10.32.13-00.00 сік грейпфрутів-1200,00

10.32.16-00.00 сік яблучний-1200,00

10.32.17-00.00 суміші фруктових і овочевих соків-1200,00

10.39.1 - Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі 2230 2000,00

10.39.11-00.00 овочі заморожені - 400,00

10.39.14-00.00 овочі та плоди, нарізані й упаковані - 400,00

10.39.16-00.00 горох законсервований - 400,00

10.39.17-25.00 паста та пюре томатні - 400,00

10.39.17-80.00 кукурудза цукрова - 400,00

10.39.2 - Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані 2230 1000,00

10.39.22-30.00 джеми, мармелади, желе, пюре й пасти з цитрусових плодів-1000,00

10.41.5 - Олії рафіновані 2230 3000,00

10.41.53-10.00 олія оливкова-1000,00

10.41.54-00.00 олія соняшникова-2000,00

10.42.1 - Маргарин і подібні харчові жири 2230 200,00

10.42.10-30.10 маргарин-200,00

10.51.1 - Молоко та вершки, рідинні, оброблені 2230 10000,00

10.51.11-33.00 молоко-8000,00

10.51.12-10.00 вершки-2000,00

10.51.3 - Масло вершкове та молочні пасти 2230 2500,00
10.51.30-30.00 масло вершкове-2500,00
10.51.4 - Сир сичужний та кисломолочний сир 2230 5600,00
10.51.40-30.00 сир свіжий-5000,00
10.51.40-70.00 сир плавлений-600,00
10.51.5 - Продукти молочні інші 2230 500,00

10.51.52-41.00 кефір, сметана, йогурт й інші ферментовані продукти-500,00

10.52.1 - Морозиво та інший харчовий лід 2230 2000,00

10.52.10-00.00 морозиво та інший харчовий лід-2000,00

2230 2000,00

10.61.12-30.00 рис - 2000,00

10.61.2 - Борошно зерновихі овочевих культур; їхні суміші 2230 1500,00

10.61.21-00.00 борошно -1500,00 

10.61.1 - Рис напівоброблений чи повністю обрушений, або лущений чи 
дроблений



10.61.3 - Крупи 2230 2000,00

10.61.31-33.00 крупи -2000,00 

10.62.1 - Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у. 2230 800,00

10.62.11-15.00 крохмаль картопляний - 800,00



2230 10000,00

10.71.11-00.90 вироби хлібобулочні-5000,00

10.71.12-00.90 вироби кондитерські та кулінарні-5000,00

2230 300,00

10.72.11-50.00 сухарі - 300,00

10.73.1 - Макорони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби 2230 1000,00

10.73.11-30.00 вироби макаронні -1000,00 

2230 4000,00

10.81.12-30.10 цукор-3500,00
10.81.12-30.30 пудра цукрова-250,00
10.81.12-90.20 цукор ванильний-250,00
10.82.2 - Шоколад і цукрові кондитерські вироби 2230 10700,00

10.82.21-30.00 шоколад-10000,00

10.82.22-55.00 вироби кондитерські шоколадні-700,00

10.83.1 - Чай і кава оброблені 2230 48860,00

10.83.13-00.00 чай зелений, чай чорний-8860,00

10.84.1 - Оцет; соуси; суміши приправ; борошно та крупка гірчичні; 2230 1908,00

10.84.11-90.00 оцет-318,00

10.84.12-10.00 соус соєвий-318,00

10.84.12-30.00 кетчуп томатний та інші томатні соуси-318,00
10.84.12-55.00 гірчиця готова-318,00
10.84.12-70.10 майонези-318,00
10.84.12-70.90 суміші прянощів інші-318,00
10.84.2 - Прянощі, оброблені 2230 2000,00
10.84.23-00.00 прянощі оброблені, інші - 2000,00
10.84.3 - Сіль харчова 2230 800,00

10.84.30-00.00 сіль харчова -800,00 

2230 356,00

10.89.13-34.00 дріжджі, пекарські-300,00

10.89.19-40.90 продукти харчові готові, інші (сода )-56,00

10.71.1 - Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання

10.72.1 - Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, 
тривалого зберігання 

10.81.1 - Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор 
(сахароза); меляса

10.83.11-50.00 кава-40000,00

10.89.1 - Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки з 
м"яса, риби й водяних безхребетних 



11.07.1 - Води мінеральні та безалкогольні напої 2230 45000,00

11.07.11-30.00 води мінеральні та газовані-40000,00
11.07.19-30.00 води з доданням цукру-2500,00
11.07.19-50.10 квас-2500,00
13.10.2 Волокна текстильні натуральні, підготовлені для прядіння 2210 400,00
13.10.21-00.00 пакля сантехнічна - 400,0

2210 18940,00

13.20.19-00.00 тканини різні- 18940,00

13.92.2 - Вироби текстильні готові інші 2210 22450,00

13.92.29-53.00 ганчірки, для миття автомобіля-200,00
13.92.21-50.00 пакети для сміття - 4000,0
13.92.21-50.00 мішки поліатиленові - 5250,00
13.92.29-90.00 тканина мадапалам - 2000,00
13.92.29-90.00 тканина для миття підлоги - 9000,00
13.92.29-90.00 запобіжні пояси - 2000,00
13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів 2210 4500,00
13.94.11-90.00 шнур капроновий - 2500,00
паси для переноски меблів - 2000,00

14.12.1 Одяг робочий, чоловічий 2210 2000,00

14.12.11-30.00 костюм робочий - 2000,00

2210 4450,00

14.19.13-00.00 рукавички, рукавиці  трикотажні, садові - 4450,00
15.20.1 Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного 2210 2000,00
15.20.11-00.00 чоботи робочі - 2000,00

2210 11400,00

16.10.10-32.00 деревина хвойних порід (дошка) - 11400,00

2210 3000,00

16.21.12-17.00 фанера

16.21.12-21.00 панелі фанеровані й подібні вироби

16.21.13-13.00 штапік віконний - 3000,0

13.20.1 - Тканини(крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім 
бавовняних

14.19.1 - Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі 
одягу, трикотажні

16.10.1 - Деревина розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або 
лущена завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев'яні до залізничних або 
трамвайних колій непросочені

16.21.1 - Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої 
деревини; плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших 
здерев'янілих матеріалів



16.23.1 - Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з деревини 2210 19800,00



16.23.11-10.00 рами віконні - 2000,0

16.23.11-50.00 двері, їхні рами та пороги, з деревини (дверний блок ) - 10000,00
16.23.11-50.00 двері, їхні рами та пороги, з деревини (дверні коробки) - 2400,00
16.23.12-00.00 плінтус сосна - 3900,00

16.23.19-00.00 налічник сосна - 1500,0

16.29.1 - Вироби з деревини, інші 2210 26960,00
16.29.14-20.00 паспарту для художнього оформлення - 4500,00
16.29.14-20.00 фоторамки - 4000,00
16.29.14-20.00 рами для матеріалів на паперовій основі - 2000,00
16.29.14-20.00 рами для художнього оформлення музейних предметів - 8010,00
16.29.14-20.00 рами для портретів та планшетів - 8450,00

2210 13377,40

полотно дря друку науково-допоміжного матеріалу - 1000,00

17.12.20-30.00 вата медична, ватні диски - 1277,4

серветки з мікрофібри-11100,00

17.12.4 - Папір некрейдований 2210 2000,00

2210 279,00

17.12.60-00.00 пергамент, калька - 279,0

17.12.7 - Папір і картон оброблені 2210 51385,00

17.12.72-00.00 планшети для друку на ПВХ - 22930,00

17.12.72-00.00 папір для друку науково-допоміжного матеріалу - 14360,00

17.12.72-00.00 пінокартон - 7000,00

стікер "веселка" - 350,0

стрічка-коректор - 120,0

таблички з QR кодом - 625,00

17.12.72-00.00 картон - 3000,00

17.12.72-00.00 картон хромерзац - 3000,00

17.21.1 - Папір і картон гофровані, парерова й картонна тара 2210 2500,00

17.21.13-00.00  ящики картонні -2500,00

17.12.2 - Серветки паперові туалетні; серветки для обличчя, рушники, 
скатертини-серветки, целюлозна вата й полотна з целюлозних волокон

17.12.60-00.00 папір для друку на різографі програм конференцій Заповідника- 
2000,00

17.12.6 Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, восківка й калька та 
інші глазуровані прозорі чи напівпрозорі папери



17.22.1 - Папір побутовий і туалетний та паперова продукція 2210 15960,60



17.22.11-20.00 папір туалетний- 13000,00

17.22.12-90.00 маска медична - 160,60

17.22.12-90.00 распіратори різні - 2800,00

17.23.1 - Вироби канцелярські паперові 2210 31166,00

17.23.11-00.00 папір А-4, А-3 - 17480,0, для факсу- 700,0

17.23.11-00.00 папір кольоровий - 900,0

17.23.11-00.00 папір для нотаток - 2590,00

17.23.11-00.00 папір самоклеючий - 336,00

папір для принтера - 300,00

17.23.13-13.00 конверти - 500,0

17.23.13-13.00 блокноти - 1600,0

17.23.13-13.00 книга обліку, ОРО- 2600,00

17.23.13-50.00 швидкозшивачі, папки та папки на "справи"- 550,0
17.23.13-50.00 папки на завязках-910,0
17.29.1 Вироби паперові та картонні інші 2210 5825,00

17.29.19-85.00 банери - 1300,00

17.29.19-85.00 афіши - 1300,00

17.29.19-85.00 флаєри - 475,00
17.29.19-85.00 буклети - 950,00
17.29.19-85.00 банери, афіши, флаєра, календарики - 1800,00

18.20.1 - Тиражування звукових записів 2240 30000,00

18.20.10-70.00 тиражування звукових записів на компакт-дисках - 30000,00

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 2210 100097,00 в т.ч. ПДВ

19.20.23-00.00 олива різна-6707,00

19.20.21-00.00 бензин А-92 - 69650,00
19.20.28-00.00 дизельне пальне - 23100,00
19.20.23-00.00 пластичні мастила (літол-24) - 640,00

19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу 2210 34000,00

19.20.32-00.00 газ нафтовий, зріджений - 34000,00

20.12.1 - Оксиди, пероксиди та гідроксиди 2210 57520,00

20.12.19-90.00 водоемульсія фасадна - 57520,00

17.23.13-13.00 журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і 
квитанцій (реєстратор-) - 2700,0



2210 13000,00

20.12.24-70.00 білизна-4500,0

отрутохімікати - 8500,00

20.14.4 - Сполуки органічні з азотною функційною групою 2210 1000,00

азотнокисле срібло - 1000,0

20.14.3 - Кислоти монокарбрнові жирні, технічні; кислоти карбонові та їхні солі 2210 640,00

етилацетат - 600,0

20.14.34-73.00 кислота лимонна - 40,00

20.14.7 - Продукти хімічні органічні основні, різноманітні 2210 1500,00
20.14.73-90.00 масло для кущорізу та бензопилки -  1500,00

20.15.3 - Добрива азотні, мінеральні чи хімічні 2210 15000,00

20.15.39-90.00 міндобрива- 15000,00

20.15.7 Добрива , н.в.і.у. 2210 35000,00

20.15.79-80.00 грунт рослинний  - 24000,00

20.15.79-80.00 грунт в пакетах - 11000,00

20.16.2 - Полімери стиролу, у первинних формах 2210 213,00

20.16.20-35.00 трилон В -213,0

20.30.1 - Фарби та лаки на основі полімерів 2210 71944,90

20.30.12-90.00 фарба - 45769,00
20.30.12-90.00 лак паркетний - 6615,00

20.30.12-70.00 водоемульсія внутрішня - 19080,90

20.30.12-90.00 пігменти Охра -480,00 

2210 78278,20

20.30.22-55.00 грунтівка -10862,00
антикор - 144,0
пінотекс - 1000,0
20.30.23-50.00 фарби акварельні, темпера, олійні - 8888,0

20.30.22-13.00 лаки покрівні, дамарні, ретушні - 13150,0
20.30.22-53.00 антигрибкова пропитка - 1891,00
20.30.22-53.00 мастика для металевої підлоги - 3000,00
20.30.22-55.00 шпаклівка-39343,20

20.41.3 - Мило, засоби мийні та засоби для чищення 2210 44920,00

20.12.2 - Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні похідні; речовини 
фарбувальні, н. в. і. у.

20.30.2 - Фарби та лаки інші та пов'язана з ними продукція; барвники художні та 
друкарські чорнила



20.41.31-80.00 мило різне (рідке - 8400,0;господарське - 2500,0)

20.41.32-50.00 чистящі засоби (Доместос- 11200,0;Сантрі -5750,0; Гала-6300,0)

20.41.32-40.00 миючі засоби (для підлоги-10500,0)
20.41.32-40.00 миючі засоби для посуду- 270,0

20.41.4 - Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення 2210 14280,00

20.41.41-00.00 освіжувач повітря- 4800,0

20.41.44-00.00 порошок- 1900,00
20.41.43-70.00 для скла (рідина склоочисна незамерзаюча) - 2000,00
20.51.44-00.00 автошампунь - 80,00
20.41.43-70.00 чистячі засоби для скла - 5200,00
20.41.43-70.00 чистячі засоби для меблі- 300,00

20.52.1 - Клеї 2210 6750,00

20.52.10-80.00 клей СМ-11 для плитки - 4275,0

20.52.10-80.00 клей палароїд, кролячий - 1825,0

20.52.10-80.00 клей ПВА-650,0

2210 2400,00

20.59.11-70.00 фотопапір

фарба для різографа - 1200,00

майстер-плівка для різографа - 1200,00

20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини антифрізні готов 2210 1100,00

20.59.43-30.00 рідина гальмівна - 100,00

20.59.41-57.00 тосол - 1000,00

20.59.5 - Продукти хімічні різноманітні 2210 22402,00

20.59.59-30.00 розчинник № 647, розчинник № 646 - 2187,0

20.59.59-30.00 розчинник уайт-спіріт - 715,0

20.59.59-30.00 розчинник №4 (пінен), терпентин - 19500,0

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші 2210 5408,00

22.19.3 Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми 2210 1450,00

22.19.30-70.00 шланг пневматичний - 450,00

22.19.30-70.00 шланг голка ду - 1000,0

20.59.1 - Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати 
та фотографічні незмішані речовини

21.20.24-60.00 сумки та аптечки першої допомоги (придбання медикаментів для 
поповнення аптечок) - 5408,00



2210 5900,00

22.19.73-21.00 гумка для стирання  - 400,0

22.19.72-00.00 килимок грязезахисний - 5500,00

22.21.2 - Труби, трубки, шланги та фітінги до них пластмасові 2210 17492,00

22.21.29-20.00 труба ППР - 17200,0

2210 24510,00

22.21.30-10.00 оракал для друку - 2000,00

22.21.30-10.00 плівка пакувальна - 3000,00

22.21.30-10.00 плівка прозора, кольорова, харчова - 8960,00

22.21.30-10.00 плівка ламінантна - 850,0

22.21.30-10.00 сигнальна  стрічка-6000,00

22.21.30-10.00 стрічка малярна - 200,0

22.21.30-10.00 стрічка фум - 500,0

22.21.30-10.00 клійка  стрічка-3000,00

2210 34588,00

22.23.15-00.00 лінолеум і покриття на підлогу - 34588,00

22.29.1 - Одяг і аксесуари до нього (зокрема рукавички) пластмасові 2210 9020,00

22.29.10-00.00 рукавички оглядові - 520,0

22.29.10-00.00 рукавички гумові - 8500,00

22.29.2 - Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. 2210 74264,00

22.29.23-90.00 вантуз - 150,0

22.29.23-90.00 дозатор для рідкого мила - 4000,00

22.29.23-90.00 паперотримач - 1300,00

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

22.21.29-70.00 Фітинги пластмасові до пластмасових труб, трубок і шлангів (зокрема 
муфти та фланці), муфта зєднувальна - 32,0

22.21.29-70.00 Фітинги пластмасові до пластмасових труб, трубок і шлангів (зокрема 
муфти та фланці), хрестовина - 260,0

22.21.3 - Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не 
з'єднані з іншими матеріалами

22.23.1 - Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, 
тверді, не пластикові

22.29.21-30.00 стрічка пластмасова самосклеювальна з натуральної або штучної ґуми 
(скотч-650,0)



22.29.21-30.00 клеюча стрічка - 264,0



22.29.25-00.00 приладдя канцелярське  пластмасове (файли- 1320,0)

22.29.25-00.00 приладдя канцелярське  пластмасове (степлер- 595,0)
22.29.25-00.00 приладдя канцелярське  пластмасове (папки різні - 1900,0)
22.29.25-00.00 приладдя канцелярське  пластмасове (швидкозшивач- 640,0)
22.29.25-00.00 приладдя канцелярське  пластмасове (дирокол- 350,0)
22.29.29-10.00 доводчики дверні - 6750,0
22.29.29-10.00 бірки для ключів - 120,0
22.29.29-10.00 леска для бензокоси - 2500,00
22.29.29-10.00 оргскло - 17500,00
22.29.29-10.00 обводка ППР - 300,0
22.29.29-10.00 фітінг ППР - 1170,0
22.29.29-10.00 трійник ППР - 1400,0
22.29.29-10.00 згон в комплекті - 3000,0
22.29.29-10.00 лотки - 1005,0
22.29.29-10.00 кошик для паперу - 360,0
22.29.29-10.00 кошик для сміття - 1000,00

22.29.29-10.00 відро пластикове-1250,00

22.29.29-10.00 картріджі - 26740,00

23.14.1 - Скловолокно 2210 500,00
23.14.12-95.00 кожух блок. диффер. з перех. МТЗ -500,00
23.20.1 - Вироби вогнетривкі 2210 40575,00

23.20.12-90.00 цегла клінкерна -40575,00

23.31.1 Плитка та плити керамічні 2210 18750,00
23.31.10-53.00 плитка керамічна - 18750,00
23.32.1 - Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини 2210 50000,00
23.32.11-10.00 цегла повнотіла червона -50000,00 
23.44.1 - Вироби керамічні технічної призначеності, інші 2210 1600,00
арматура для бачка - 1600,0
23.49.1 - Вироби керамічні, інші 2210 11000,00
23.49.12-30.00 горшки вазонні різні - 11000,00
23.51.1 - Цемент 2210 18296,74
23.51.1 Цемент - 18296,74
23.52.1 - Вапно негашене, гашене та гідравлічне 2210 25832,50
23.52.10-33.00 розчин вапняний - 17500,00
23.52.10-35.00 вапно гашене-8332,50
23.52.2 - Гіпс 2210 475,00



23.52.20-00.00 гіпсбудівельний-475,00
23.62.1 - Вироби з гіпсу для будівництва 2210 901,00

23.62.10-50.00 гіпсокартон вологостійкий - 901,0

23.91.1 Вироби абразивні 2210 7480,00
23.91.11-50.00  відрізні круги - 300,00
23.91.11-50.00  круг для болгарки - 4200,0
23.91.11-90.00 шліфшкурка - 180,00
23.91.11-90.00 папір наждачний - 2500,00
23.91.11-50.00 камень наждачний - 300,00

2210 16285,00

24.10.51-20.00 оцинковане залізо - 5050,00
арматура - 11235,0

24.20.1 - Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі 2210 3900,00

24.20.13-30.00 труба профільна - 3900,0

2210 9425,00

24.32.20-20.00 лист сталевий - 7800,0
хомути для шлангів - 225,00
хомути різні - 1400,00

24.33.1 - Профілі незамкнуті холодносформовані чи оброблені в холодному стані 2210 29847,46

24.33.11-10.00 профілі - 2016,01
24.33.11-50.00 прямий підвіс - 100,0
24.33.11-50.00 уголки чавунні - 1080,0
24.33.11-50.00 клуб трубний - 1000,0
24.33.11-50.00 смуга - 1365,0
24.33.11-50.00 квадрат - 1000,0
24.33.11-50.00 кутник - 23286,45

24.42.2 - Напівфабрикати з алюмінію та алюмінієвих сплавів 2210 1020,00

24.42.24-30.00 трос  - 1020,0

25.11.2 - Вироби конструкційні, металеві та їхні частини 2210 3000,00
підмости будівельні - 3000,0
25.21.1 Радіатори та котли центрального опалення 2210 23000,00
25.21.11-00.00 радіатори - 23000,0

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори 2210 877,00

24.10.5 - Прокат плаский із сталі, плакований, з гальванічним або іншим 
покривом і прокат плаский зі швидкорізальної сталі та кремнієвої 
електротехнічної сталі 

24.32.2 Прокат плаский холодноволочильний зі сталі, плакований, з 
гальванічним чи іншим покривом, завширшки менше ніж 600 мм



25.71.11-90.00 ножиці - 375,0
25.71.13-30.00 строгачка для олівців металева - 62,0
25.71.11-60.00 ніж для паперу, леза до нього - 440,0
25.72.1 Замки та завіси 2210 29000,00
25.72.14-10.00 петлі дверні - 4750,0
25.72.12-30.00 замки дверні - 330,00
25.72.12-70.00 замки врізні - 11000,00
25.72.11-30.00 замки навісні - 4750,0
25.72.13-30.00 шпінгалет віконний - 175,0
25.72.12-70.00 сердцевина - 4250,0
25.72.14-40.00 ручки віконні - 175,0
25.72.14-40.00 ручки дверні - 3570,00

2210 17420,00

25.73.10-10.00 граблі садові - 2250,00
25.73.10-10.00 сапки садові - 1250,00
25.73.10-10.00 черенки деревяні - 1000,00
25.73.10-70.00 секатор - 1400,00
25.73.10-70.00 високоріз телескопічний - 1800,00
25.73.10-70.00 гілкоріз - 1800,00
25.73.10-70.00 оприскувач ручний - 250,00
25.73.10-10.00 лопати снігоочисні - 4250,00
25.73.10-10.00 лопати штикові, підборочні - 3420,00
25.73.3 Інструменти ручні інші 2210 32701,00
 25.73.30-53.00 набір свердл по дереву, металу, бетону - 1250,00
25.73.30-53.00  шурупи-саморізи, дюбеля - 2105,00
25.73.30-77.00 мастихін - 888,0
25.73.30-63.00  набір викруток - 2570,00
25.73.30-53.00  набір змінних зубил, бородків, вибивачів, кернерів - 350,00
 25.73.30-33.00 ключ динамометричний - 300,00
25.73.30-17.00  круглогубці - 80,00
 25.73.30-73.00 лопатка монтажна - 320,00
 25.73.30-55.00 молоток різний - 470,00
25.73.30-33.00 набір ключів різних - 4200,00
25.73.30-53.00 набір метчиків та плашок - 872,00
25.73.30-17.00  плоскогубці, кусачки, пасатижі  - 4135,00
25.73.30-33.00 пристрій для зняття підшипників - 1200,00
 25.73.30-33.00 ключ трубний, розвідний  - 600,00
 25.73.30-73.00 кельма штукатурна - 300,0
 25.73.30-77.00 метизи в асортименті - 3750,00

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, 
садівництві чи лісовому господарстві



25.73.30-63.00  викрутки електромонтажні ізольовані різні - 500,0

25.73.30-77.00  повітродувка ручна - 2000,0

25.73.30-77.00  набор біт - 1128,0

 25.73.30-77.00 паяльна станція - 2151,00
25.73.30-85.00  тіски трубні - 783,0
 25.73.30-77.00 набір головок торцевих - 929,0
 25.73.30-73.00 крацовки, флейці технічні - 1525,00

2210 5600,00

25.73.40-35.00 бури -3120,00
25.73.40-35.00 фреза для кущоріза - 480,00 
25.73.40-35.00 свердла - 2000,0

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 2210 8358,99

25.93.13-43.00 сітка-рабиця - 979,99

25.93.14-80.00 скоби ресорні -400,00
25.93.15-10.00 електроди - 264,0
25.93.17.10.00 ланцюг для бензопилки - 750,0
комформати - 1000,00
трос акселератора - 45,00
25.93.14-80.00 цвяхи - 640,0
25.93.15-50 матеріали для пайки - 400,00
25.93.18-00.00 булавки для кріплення тканини - 3000,00
25.93.18-00.00 булавки - 80,0
25.93.18-00.00 біндери різні - 800,00

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 2210 9420,00

25.99.29-49.00 кріплення, скоби металеві- 1620,0
25.99.29-49.00 дробина універсальна  - 3000,0
25.99.29-49.00 дробина (стремянка) - 4800,0
26.11.2 - Діоди та транзистори 2210 377,53

26.11.21-50.00 транзистори (резонатор) - 377,53
26.11.3 - Схеми електронні інтегровані 2210 5120,00
26.11.30-94.00 СД-диски-400,00
26.11.30-94.00 DVD-диски-1000,00
26.11.30-65.00 флеш-карти - 3720,00

26.12.1 - Схеми друковані з умонтованими складниками 2210 500,00

26.12.10-20.00 показник напруги контакт - 500,00

25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів з механічним 
урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів



2210 27425,00

блок живлення - 5325,00
мережеве обладнання - 22100,00

26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 2210 7100,00

 мишка-7100,00

2210 2500,00

26.51.33-30.00 штангенциркуль - 500,00
26.51.33-30.00 рівень - 700,0
26.51.33-30.00 лінійка - 150,0
26.51.33-30.00 рулетка - 1150,00

26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші 2210 999,00

26.51.66-30.00 дошка приладів - 999,00

2210 75,00

26.51.70-15.00 термостати електронні- 75,00

27.11.4 Трансформатори електричні 2210 6993,00

27.11.42-40.00 трансформатор понижуючий - 6993,0

2210 15341,50

27.12.10-10.00 розподільчі, монтажні коробки - 9236,5,0

27.12.10-20.00 щиток освітлення - 2120,0

27.12.10-20.00 вимикачі автоматичні - 3985,0

2210 8524,00

27.12.24-33.00 реле часу - 750,00
кабельна продукція - 7774,00
27.20.1 Елементи первинні, первинні батареї та запчастини до них 2210 375,00

27.20.11-00.00 батарейки - 375,0

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні інші 2210 28317,00

27.32.11-30.00 провід - 21222,0

27.32.12-00.00 кабель - 4995,0

27.32.11-30.00 подовжувач - 2100,0

26.12.2 - Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні карти до машин 
автоматичного оброблення інформацій

26.51.3 - Терези точні; інструменти для креслення, розраховування, вимірювання 
лінійних розмірів і подібної призначеності

26.51.7 - Термостати, моностати та інші прилади й апаратура для автоматичного 
регулювання чи контролювання

27.12.1 - Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на 
напругу більше ніж 1000 В

27.12.2 - Арматура електрична для комутації чи захисту електричних кіл, на 
напругу не більше ніж 1000В 



27.33.1 Пристої електромонтажні 2210 8039,00

27.33.13-80.00 колодка клемна, роз'єми - 420,0

27.33.13-80.00 касета (колодка для подовж.) - 800,00

27.33.13-80.00  електровилка - 850,0

27.33.13-50.00 розетки - 5969,0

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електрічні; лампи дугові 2210 36625,00
27.40.14-90.00 лампи розжарюв.-2425,00
27.40.14-90.00 лампи фар галогенні - 1300,00
27.40.14-90.00 лампи енергозберігаючі, люмінісцентні - 32900,0
27.40.2 - Лампи та світильники 2210 11600,00

27.40.23-00.00 світильник люмінісцентний - 9060,0

27.40.25-00.00  світильник - 2400,00

27.40.21-00.00 ліхтарі електричні - 140,00
27.40.3 -  Лампи та світильники інші 2210 9200,00
27.40.39-30.00 освітлювальні прилади для оранжереї - 9200,00

27.90.1 - Устаткування електричне, інше, та його частини 2210 160,00

дін-рейка - 24,0

ізоляційна стрічка ПВХ - 136,0

2210 800,00

27.90.40-50.00 муфта ППР - 800,0

28.12,1 Устатковання силове гідравлічне та пневматичне, крім його частин 2210 1910,00
28.12.15-30.00 пістолет для накачки шин - 230,00

28.12.14-20.00 фільтр повітряний - 120,00

28.12.14-20.00 фільтр паливний - 350,00

28.12.11-30.00 циліндр зчеплення - 370,00

28.12.14-20.00 фільтр пневмат. - 840,00

28.12.2 Частини гідравлічного та пневматичного силового устатковання 2210 240,00

28.12.20-00.00 швидкознімачі пневмат. - 240,00

28.13.1 Помпи для рідин; підіймачи рідин 2210 415,00

28.13.11-45.00 помпа - 200,00

27.90.4 Устатковання електричне, інше (зокрема електромагніти, 
електромагнітні зчеплення, муфти та гальма, електромагнітні підіймальні 
головки, пришвидшувачі заряджених частинок, генератори електричних 
сигналів), н. в. і. у.



28.13.11-05.00 насос паливний - 215,00

2210 13070,00

28.14.12-35.00  вентиль латунний - 1920,0

28.14.12-35.00 крани, вентилі та клапани до раковин, ванн - 7650,0

28.14.12-35.00 змішувач для умивальника - 3500,00

2210 1518,00

28.15.21-30.00 ступиця заднього колеса МТЗ в зборі - 1518,00

28.22.1 Устаткування підіймальне та вантажне та частини до нього 2210 360,00

28.22.13-50.00 домкрат гідравлічний - 360,00

2210 5600,00

28.24.11-90.00 кутошліфувальна машина - 450,00

28.24.11-90.00 інструмент механічний - 4150,00

28.24.11-90.00 пліткоріз - 1000,0

2210 700,00

28.29.39-50.00 ваги господарські електронні- 700,00

28.49.2 Пристрої для кріплення інструментів 2210 930,00

28.49.21-50.00 пристрої для кріплення (для труби ППР) - 330,0

28.49.21-50.00 пристрої для кріплення (для радіаторів) - 600,0

2210 280,00

29.31.10-00.00 провода високої напруги - 280,00

2210 1883,00

29.31.21-30.00 свічки запалювання - 160,00

29.31.22-50.00 генератори для двигунів 

29.31.22-70.00 реле склоочисника - 46,00

29.31.22-70.00 привод склоочисника - 595,00

29.31.22-70.00 устатковання для двигунів внутрішнього згоряння,

28.14.1 Крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, 
цистерн і подібних виробів

28.15.2 - Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, зубчасті передачі, елементи 
механічних передач, інші 

28.24.1 Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; інструмент 
ручний портативний із силовим урухомлювачем(приводом) інший

28.29.3 - Устатковання для зважування та вимірювання промислове, побутове та 
іншої призначеності 

29.31.1 - Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів 
інших типів, призначених для використання в наземних, повітряних і водних 
транспортних засобах: 

29.31.2 - Устаткування електричне, інше, до моторних транспортних засобів і 
його частин: (склоочисники-; реле склоочисника-; привід склоочисника-; свічки 
запалювання-; стартери -)



29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. 2210 3501,85

29.32.30-20.00 гальмівні колодки - 2220,8

29.32.30-65.00 диск зчеплення - 230,00

29.32.30-90.00 опорні подушки двигуна - 110,00

29.32.30-90.00 ремкомплект кермових тяг - 140,00

29.32.30-90.00 важель стояночного гальма - 100,00

29.32.30-90.00 кільце гумове - 10,80

29.32.30-90.00 глушник - 391,25

29.32.30-90.00 паси клинові - 100,00

29.32.30-90.00 сошка кермового механізму - 200,00

30.99.1 Засоби та устатковання транспортні, інші, н. в. і. у. 2210 1000,00

30.99.10-00.00 тачка двоколісна - 1000,0

2210 400,00

32.50.22-39.73 наколінники - 400,0

32.50.4 Окуляри, лінзи та їхні частини 2210 350,00
32.50.42-90.00 окуляри захісні - 350,00

32.91.1 - Мітли та щітки 2210 35172,00

32.91.11-10.00 мітли та щітки (віники просяні) - 5400,00

32.91.11-10.00 мітла березова - 4900,00

32.91.11-10.00 мітли сінтетичні з черенками  - 8000,00

32.91.12-50.00 макловиці, пензель круглий - 3550,0

32.91.12-50.00 кісті малярні - 2500,00

32.91.12-50.00 пензлі в асортименті - 4400,0

32.91.12-50.00 кісті - 300,0

32.91.11-50.00 щітки з підставкою для туалету  - 1950,00

32.91.11-50.00 щітки, інші (сталеві , металоочисна) - 72,00

32.91.12-50.00 флейці поні, щетина - 4100,0

2210 16732,00

29.31.23-70.00 склоочищувачі, антиобмерзлювачі та протизапітнювачі до автомобілів - 
1082,00

32.50.2 Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні 
пристрої

32.99.1 - Убори наголовні захисні; ручки для написання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських 
машинок, штемпельні подушечки



32.99.12-10.00 ручки кулькові- 2500,0

32.99.12-10.00 ручки гельові- 320,0

32.99.12-50.00 олівці-675,0

32.99.12-50.00 канцелярський набір з наповненням - 1470,0

32.99.12-50.00 олівці механічні - 210,0

32.99.12-50.00 стержні для олівців механічних - 62,0

32.99.16-70.00 стрічка касова - 8850,0

32.99.16-30.00 штамп з реквізітами - 100,0

32.99.12-50.00 маркер- 800,0

32.99.12-50.00 коректор - 1745,0
33.13.1 Ремонтування електронного й оптичного устаткування 2240 15000,00
33.13.11-10.00 резервний фонд заміни приладів - 15000,00

2240 10500,00

33.14.19-00.00 електричне вимірювання системи блискозахисту - 10500,00
33.19.1 Ремонтування іншого устаткування 2240 15000,00
33.19.10-00.00 обслуговування систем відеоспостереження - 15000,00

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 2271 51092,00

35.30.12-00.00 відшкодування за теплову енергію корпус №19 - 51092,00

36.00.2 - Обробляння та розподіляння води трубопроводами 2272 57600,00

36.00.20-00.00 оплата водопостачання та водовідвідення -52000,00 з/ф
36.00.20-00.00 оплата водопостачання та водовідвідення - 5600,00 с/ф

2240 20000,00

38.11.21-00.00 додаткові послуги по вивезенню та знешкодженню відходів - 20000,00

38.11.6 - Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів 2240 15567,00

38.11.61-00.00 вивіз будівельних відходів - 6747,00

38.11.61-00.00 вивіз промислових відходів - 6268,50

38.11.61-00.00 вивіз твердих побутових відходів - 2551,50

38.12.1 Збирання небезпечних відходів 2240 1520,00

38.12.12-00.00 оплата послуг з утилізації люмінісцентних ламп - 1520,00

 33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного 
устаткування 

не підпадає під 
дію Закону

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 
використування



38.32.1 - Утилізація відсортованих матеріальних ресурсів 2240 4000,00

38.32.11-00.00 утилізування відпрацьованого електрообладнання - 4000,00

2240 68239,90

43.22.11-00.00 поточний ремонт, технічне обслуговування кондиціонерів - 10250,00

43.22.11-00.00 послуги з поточного ремонту примусової вентиляції - 5000,00

43.22.11-00.00 Підготовка елеваторних вузлів до опалювального сезону - 15000,00

2240 14895,00

43.33.29-00.00 ремонт підлоги корпус № 4, №27 - 14895,00

43.99.1 - Роботи гідроізоляційні 2240 42000,00

43.99.10-00.00 вимір опору ізоляції корпусів Заповідника-42000,00

2240 33417,60

45.20.11-00.00 технічний огляд транспортних засобів - 5000,00

45.20.11-00.00 оплата послуг станцій техобслуговування - 15000,00

45.20.13-00.00 ремонтування та налаштування обладнання  автомобілів-13417,60

2250 11040,00

49.31.22-00.00  проїзні документи -11040,00

49.41.2 - Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм 2240 30000,00

49.41.20-00.00 послуги автовишки - 30000,00

53.20.1 - Послуги поштові та кур'єрські, інші 2240 500,00
53.20.19-00.00 послуги поштові та кур'єрські- 500,00

58.11.1 - Книжки друковані 2240 4224,91

43.22.1 - Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції 
та кондиціювання повітря

43.22.11-00.00 оплата послуг по технічному обслуговуванню приладів обліку теплової 
енергії, встановлених в корпусах №№ 24,31, гараж - 25182,40

43.22.11-00.00 послуги ПАТ "Київводоканал" по перекриттю водопровідної мережі 
для ремонту водопровідних засувок - 12807,50

43.33.2 Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і 
обклеювання шпалерами стін, інші

45.20.1 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів

49.31.2 - Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту, 
інші

58.11.19-00.00 укомплектування наглядною агітацією, нормативними документами 
кабінет із охорони праці - 414,91

58.11.12-00.00 придбання нормативних документів, літератури з охорони праці - 
1500,00



книжки 22 (сувенірна продукція) - 2310,00

58.14.1 - Журнали та періодичні видання друковані 2210 20040,00

58.14.11-00.00 Збірник "Ціноутворення в будівництві" - 4896,0

58.14.11-00.00 Національний стандарт України - 144,00

58.14.11-00.00 передплата періодичних видань на 2016 рік - 15000,00

58.19.1 - Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 2210 9475,00

58.19.11-00.00 картки поштові - 600,0; вітальні листівки  - 2400,00

58.19.13-00.00 календарі, друковані - 2175,00

58.19.19-00.00 книга обліку розрахункових операцій з голограмою - 2000,0

58.19.19-00.00 розрахункові квітанції - 300,0

61.10.1 - Послуги щодо передавання даних і повідомлень 2240 119990,00 в т.ч. ПДВ

61.10.11-00.00 послуги електрозв'язку "Укртелеком"-119990,00

61.10.4 - Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами 2240 58536,00

61.10.41-00.00 послуги мережі Інтернет, швидкісний канал звязку - 56880,00

61.10.41-00.00 послуги  мережі  Інтернет -1656,00

2240 6548,00

62.02.20-00.00 пакет оновлення до комп.програми "М.Е.Док" - 1548,00

62.02.3 - Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій 2240 79216,00

62.02.30-00.00 обслуговування программи "Ліга-Закон" - 13716,00

62.02.30-00.00 обслуговування программи "Парус" версія 8.20 - 65500,00

2240 35320,00

тепмінали в експлуатації (% банку) - 8400,00
обслуговування касових апаратів- 26920,00

63.91.1 - Послуги інформаційних агентов 2240 11520,00

63.91.12-00.00 послуги доступу "Кабінет замовника" - 11520,00

63.99.1 Послуги інформаційні, інші, н.в.і.у. 2240 5000,00

63.99.10-00.00 участь членів комітету з конкурсних торгів у семінарах - 5000,00

58.19.14-00.00 марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки 
- 2000,00

62.02.2 - Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 
забезпечення

62.02.20-00.00 обслуговування програми АВК -2 ПП "Укр.експертний буд.центр" 
-5000,0

62.09.2 - Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної 
техніки, інші, н.в.і.у. 



64.11.1 - Послуги центрального банку 2240 18000,00

64.11.10-00.00 послуги центрального банку- 18000,00

65.12.2 - Послуги щодо страхування автотранспорту 2240 10000,00

65.12.29-00.00  страхування транспортних засобів -10000,00

69.10.1 - Послуги юридичні 2240 1000,00

69.10.16-00.00 послуги нотаріуса - 1000,00

71.12.1 - Послуги інженерні 2240 43485,50

71.12.15-00.00 послуги санепідемстанції - 500,00

71.20.1 - Послуги щодо технічного випробування й аналізування 2240 11135,00

Послуги апробації виробів з дорогоцінних металів - 4000,00

Послуги з повірки електронних вагів - 1000,00

Оплата послуг провірки лічильників води - 1000,00

80.20.1 Послуги систем безпеки 2240 1000,00

80.20.10-00.00 Технічне обслуговування  та перезарядка вогнегасників - 1000,00

81.29.1 - Послуги щодо очищування інші 2240 19300,00

81.29.19-00.00  дезинфекція - 9300,00

81.29.19-00.00  дезинфекція  фондосховищ та музейний предметів - 10000,00

84.25.1 - Послуги пожежних служб 2240 102520,00 в т. ч. ПДВ

71.12.15-00.00 розробка проекту ліміту на утворення та розміщення твердих 
побутових відходів - 7681,50

71.12.15-00.00 землевпорядні роботи щодо становлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок на вул. Лаврській, 5,9,14,15,17 у Печерському районі м. Києва - 
35304,00

Поточний ремонт та повірка вимірювальних приладів в "Укрметртестстандарт" 
(монометри, термометри, датчики) корпусів №№ 1,5,6,8,20,24,25,29,31,94,гараж (93 
шт.) - 3935,00

71.20.13-00.00 послуги ПАТ "Київенерго" по разпломбуванню, опломбування 
електролічильників та трансформаторів - 1200,00

84.25.11-00.00 послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 
корп№.8- 6960,00

84.25.11-00.00 послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 
корп.№3- 9960,00



85.59.1 - Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 2282 53000,00

85.59.13-00.00 навчання членів комітету з конкурсних торгів - 4380,00

85.59.13-00.00 проведення навчання з охорони праці (спецдільниці)і - 10000,00

85.59.13-00.00 послуги з навчання персоналу (електромонтери, зварники)  - 3000,00

86.10.1 - Послуги лікувальних закладів 2240 17000,00

86.10.19-00.00 медичний огляд водіїв-17000,00

90.03.1 Творчість мистецька 2210 97690,00

91.01.1 Послуги бібліотек і архівів 2240 3600,00
91.01.12-00.00 копіювання документів в архівах -  3000,00
91.01.12-00.00 переплітання архівних документів - 600,00 

95.11.1 - Ремонтування комп'ютерів і перифирійного устаткування 2240 55920,00

95.11.10-00.00 поточний ремонт офісної техніки - 12000,00

95.11.10-00.00 заправка та відновлення картриджів- 43920,00

84.25.11-00.00 послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 
корп.№21- 12000,00

84.25.11-00.00 послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 
корп.№8 (передача сигналу пожежн. сигналізації на пульт) - 10000,00

84.25.11-00.00 послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 
"Дзвіниця" - 16000,00 

84.25.11-00.00 послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 
корп.№21 (передача сигналу пожежн. сигналізації на пульт) - 10000,00

84.25.11-00.00 послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 
корп.№6 (передача сигналу пожежн. сигналізації на пульт) - 14000,00

84.25.11-00.00 послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 
корп.№3 (передача сигналу пожежн. сигналізації на пульт)- 8000,00

84.25.11-00.00 послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації 
корп.№6- 15600,00

85.59.13-00.00 стажування працівників реставраційної майстерні творів мистецтва 
"Реставрація станкового олійного живопису" у ННДРЦУ м. Київ - 10000,00

85.59.13-00.00 підвищення кваліфікації працівників спецдільниці підземних робіт - 
7500,00

85.59.13-00.00 проведення навчання з охорони праці (електрики, сантехніки, інженер з 
охорони праці, спеціалісти) - 10000,00

85.59.13-00.00 проведення навчання працівників бухгалтерської служби по 
стандартам бухгалтерського обліку - 8120,00



2240 1000,00

 оплата послуг за зарядку балонів-1000,00

2240 25560,00

Видатки на відрядження 2250 138960,00

участь у науково-практичній конференції - 138960,00

Інші поточні видатки 2800 1943965,72

по коду 25010100 - 1693965,72
по коду 25010200 - 200000,00
по коду 25010300 - 50000,00

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року (по коду 25010100) 2800 56034,28

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року (по коду 25010100) 2240 54226,72

НВП "Екологічна лабораторія" -3720,24
Київське комунальне обєднання зеленого будівництва -586,64
ПАТ "Укртелеком" - 15860,49
ПП "Аваліс" - 14220,00
ПП "Альфа-сервіс КПіА" -5910,00
ТОВ "Київ-Люкс" - 4766,40
ТОВ "Ліга Закон" - 2286,00
ТОВ "Спецкомунтехніка" -717,95
ФОП "Пономаренко В. С." -5294,00
ДП "Зовнішторгвидав України" - 90,00
ДП "Науково-практичний центр дезертації" - 775,00

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року (по коду 25010100) 2210 22059,14

КМД УДППЗ "Укрпошта" - 12632,42

ТОВ "Марвіл" - 2352,24

ТОВ "Юнімпекс трейд" - 2394,48

ТОВ "Живий істочник" - 720,00

ТОВ НВФ "Інпроект" - 3960,00

Всього 5379556,72

Затверджений рішенням  комітету з конкурсних торгів від 22 квітня 2015 № 04-2

95.22.1 - Ремонтування господарсько-побутових приладів і устаткування 
домашнього та садового вжитку

Непередбачені аварійні роботи (на підставі аналізу аварійних робіт 2011-2014 
років) 

 не підпадає під 
дію Закону

не підпадає під дію 
Закону



 Голова  комітету з конкурсних торгів ____________ В.В. Панченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

                                                                                                                              М.П.

 В.о. секретаря  комітету з конкурсних торгів _____________ І.О. Сайненко
(підпис) (ініціали та прізвище)
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