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Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів)

Код предмету 
закупівель

Очікувана вартість предмета 
закупівлі закупіЬпї*^

— ^  ------------------. .Оаій№5И 0гои початок П ш у ж у
дення процедури

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7
Папір та картон оброблені (папір 

офісний А4)
2210

17.12.7
(30197600-2)

2800 (дві тисячі вісімсот) грн. 00 
коп. (без ПДВ) квітень

Послуги Центрального банку 
(Банківські послуги)

2240
64.11.1

(66.11.00004)
1100 (одна тисяча сто) грн. 00 коп. 

(без ПДВ) квітень

Вироби канцелярські, паперові ( 
папір з клейким 

шаром,блокноти,кон верти,листівк 
и)

2210
17.23.1

(30199000-0)
2700 (дві тисячі сімсот) грн. 00 коп. 

(без ПДВ)
травень

Журнали та періодичні видання 
друковані (передплати на II 

півріччя 2016 року та 1 півріччя 
2017 року)

2210
58.14.1

(22212000-9)
1200 (тисяча двісті) грн. 00 коп. (в 

т.ч. ПДВ)
травень, жовтень

Послуги зв'язку Інтертелеком 
проводовими мережами ( послуги 

інтернет-провайдерів за 
користування мережею Інтернет)

2240
61.10.4

(72000000-5)
2100 (дві тисячі сто) грн. 00 коп. (в 

т.ч. ПДВ)
травень

Послуги телекомунікаційні ініш 2240
61.90.1

(34200000-8)
600 (шістсот) грн. 00 коп. (в т.ч. 

ПДВ) травень

папір побутовий і туалетний та 
паперова продукція (папір 

туалетний)
2210

17.22.1
(33761000-2)

500 ( п'ятсот) грн. 00 коп. (без 
ПДВ) червень

Мило, засоби мийні та засоби для 
чишчення (чистячі засоби, миючі 

для підлоги,вікон тощо)
2210 20.41.3

(39831000-6)
500 ( п'ятсот) грн. 00 коп. (без 

ПДВ) червень

Мітли та щітки (набір для миття 
підлоги, насадки для швабри, 
щітка для пилу та вікон,віник)

2210
32.91.1

(39224000-8)
300 (триста) грн. 00 коп. (без ПДВ) червень

Послуги щодо благоустрою 
територій (послуги з утримання 

територій)
2240 81.30.1

(77314000-4)
90000 (девяносто тисяч) грн. 00 

коп. (в т. ч. ПДВ)
аукціон червень

Послуги щодо страхування майна 
від пожежі та іншіих небезпек

2240
65.12.4

(66515100-4)
300 (триста) грн. 00 коп. (без ПДВ) жовтень

Головний бухгалтер

Відповідальний за проведення  
процедур закупівель

Грипа І.Я. 

Ю рків В.Б.


