
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура закупівлі
Орієнтований 

початок проведення  
 процедури закупівлі

Примітки 

1 2 4 5 6

 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Бензин А-92, бензин А-95) 

2210 149,952.50
сто сорок дев’ять тис. 

дев’ятсот п’ятдесят дві 
грн. 50коп.

Звіт про укладений 
договір січень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
01-17-000605-c 

шляхом викладання в 
новій редакції

 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Бензин А-92, бензин А-95) 
2210 49,999.00

сорок дев’ять тис. 
дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять грн. 00коп.

Звіт про укладений 
договір квітень Спецфонд 

 09210000-4 Мастильні засоби (Моторні оливи, компресорні оливи, трансмісійні 
оливи, гальмівні рідини) 2210 14,000.00 чотирнадцять тис. грн. 

00коп. допорогова квітень Загальний фонд. 

 09310000-5 Електричнва енергія (Електроенергія)
2273 150,315.54

сто п’ятдесят тис. 
триста п’ятнадцять грн. 

54коп.
допорогова січень

Загальний фонд. 
Спецфонд            

(ст.36 ЗУ) 
 14210000-6 Гравій, пісок, щебень і наповнювачі (Пісок, гравій)

2210 2,100.00 дві тис. сто грн. 00коп. без застосування 
електронної системи червень Загальний фонд. 

 14620000-3 Сплави (Круги, листи, труби, кутки)
2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд. 

 14810000-2 Абразивні вироби (Жорнові камені, точильні камені, круги) 2210 3,000.00 три тис. грн. 00коп. допорогова червень Загальний фонд. 

18830000-6 Захисне взуття (Спеціальне взуття)

2210 1,499.94
одна тис. чотириста 

дев’яносто дев’ять грн. 
94коп.

без застосування 
електронної системи березень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
03-12-000954-c 

шляхом викладання в 
новій редакції

 19510000-4 Гумові вироби (Ізоляційна стрічка)
2210 2,000.00 дві тис. сто грн. 00коп. без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд. 

 22110000-4 Друковані книги 
3110 350.00 триста п’ятдесят грн. 

00коп
без застосування 

електронної системи квітень Спецфонд. 

Очікувана вартість закупівлі   грн.         
  (в т.ч. ПДВ) 
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 22210000-5 Газети (Газети, журнали) 

2210 15,877.56
п’ятнадцять тис. 

вісімсот сімдесят сім 
грн. 56коп

допорогова червень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
01-17-000923-c 

шляхом викладання в 
новій редакції

 22210000-5 Газети (Газети, журнали) 
2210 15,830.00

п’ятнадцять тис. 
вісімсот тридцять грн. 

00коп
допорогова липень Спецфонд

 22320000-9 Вітальні листівки 
2210 400.00 чотириста грн. 00коп без застосування 

електронної системи квітень Спецфонд

 22410000-7 Марки 
2210 7,000.00 сім тис. грн. 00коп допорогова лютий Загальний фонд

 22500000-5 Друкарські форми чи циліндри або інші носії для друку (Майстер-
плівка) 2210 2,600.00 дві тис. шістсот грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи березень Загальний фонд 

 22610000-9 Друкарська фарба (Фарба для глибокого друку, туш, фарба для 
різографа) 2210 3,000.00 три тис. грн. 00коп. допорогова березень Загальний фонд 

 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 
швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 2210 0.00 нуль грн. 00коп. без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд. 

 22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали (Паперові чи картонні 
реєстраційні журнали, записники, папірці для нотаток, блокноти, стікери, адресні 
книги) 2210 3,000.00 три тис. грн. 00коп. допорогова травень Загальний фонд. 

 22850000-3 Швидозшивачі та супутнє приладдя (Швидкозшивачі, папки на 
зав’язках, теки, теки з файлами, лотки для паперів) 2210 4,000.00 чотири тис. грн. 00коп. допорогова квітень Загальний фонд. 

 22850000-3 Швидозшивачі та супутнє приладдя (Швидкозшивачі, папки на 
зав’язках) 2210 4,960.00 чотири тис. дев’ятсот 

шістдесят грн. 00коп. допорогова березень Загальний фонд. 

 24100000-5 Гази (Водень, аргон, кисень, азот) 
2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

  24910000-6 Клеї 
2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

  24910000-6 Клеї 
2210 850.00 вісімсот п’ятдесят грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи березень Загальний фонд. 

  24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція (Змазки та мастильні матеріали, 
силіконова змазка, оливні присадки, гідравлічні рідини, протиожеледні реагенти, 
антифризні речовини) 2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи лютий Загальний фонд. 



  24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція (Змазки та мастильні матеріали, 
силіконова змазка, оливні присадки, гідравлічні рідини, протиожеледні реагенти, 
антифризні речовини) 2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи лютий Спецфонд. 

  30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку 
(Фотокопіювальні та термокопіювальні пристрої, копіювально-розмножувальне 
обладнання, тонери для лазерних принтерів/факсів, картриджі лазерні) 2210 30,000.00 тридцять тис. грн. 

00коп. допорогова квітень Загальний фонд. 

  30140000-2 Лічильна та обчислювальна техніка (Настільні калькулятори)
2210 4,000.00 чотири тис.  грн. 00коп допорогова травень Загальний фонд      

  30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне   (Гумки, штемпельні подушки, 
чорнила та пов’язана продукція, кулькові ручки, олівці, змінні грифелі, точила для 
олівців, коректори, вимірювальні рулетки, корегувальна рідина, чорнильні 
картриджі, прозорі плівки для графопроекторів, креслярське приладдя, малярна 
стрічка, папір для креслення, скоби, креслярські кнопки, канцелярські скріпки, 
канцелярські ножі, степлери та діроколи, папір для письма, паперове канцелярське 
приладдя та інші паперові вироби, сегрегатори, лотки для листів, коробки для 
зберігання паперів та подібне приладдя, календарі)

2210 40,000.10 сорок  тис.  грн. 10коп. допорогова лютий Загальний фонд. 

  30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне   (Кулькові ручки, олівці, 
коректори, скоби, канцелярські скріпки, степлери, сегрегатори, файли, папки-
конверти)

2210 19,190.00 дев’ятнадцять тис. сто 
дев’яносто грн. 00коп. допорогова березень Загальний фонд. 

  30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне   (Папір для письма)
2210 490.00 чотириста дев’яносто 

грн. 00коп.
без застосування 

електронної системи березень Загальний фонд. 

  30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне   (Папір для письма)
2210 255.00 двісті п’ятдесят п’ять  

грн. 00коп.
без застосування 

електронної системи квітень Спецфонд. 

  30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (Конверти)
2210 200.00 двісті грн. 00коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

  30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (Конверти)
2210 400.00 чотириста грн. 00коп без застосування 

електронної системи квітень Спецфонд. 

  30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Центральні 
процесорні пристрої або процесори)

2210 5,999.90
п’ять тис. дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять грн. 
90коп.

допорогова березень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
01-17-002797-c 

шляхом викладання в 
новій редакції

  30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Персональні 
комп’ютери) 3110 23,917.00

двадцять три тис. 
дев’ятсот сімнадцять  

грн. 00коп.
допорогова листопад Спецфонд. 

  30230000-0 Комп’ютерне обладнання ( Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів, 
електронні плати, мережеві адаптери, аудіокарти, материнські плати, комп’ютерні 
аксесуари, килимки для комп’ютерних мишок, пристрої кеш-пам’яті, пристрої 
електроживлення, комп’ютерне приладдя, дискети, диски, комп’ютерні миші, флеш-пам’ять, 
комп’ютерні клавіатури, монітори, принтери) 

2210 17,000.00 сімнадцять тис. грн. 
00коп. допорогова квітень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
01-17-002927-c 

шляхом викладання в 
новій редакції



  31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл 
(Магнітні пускачі, блоки захисту)  2210 3,200.00 три тис. двісті грн. 

00коп. допорогова травень Загальний фонд. 

  31220000-4 Елементи електричних схем  (Електричні реле, з’єднувалні коробки, 
лампові патрони, вилки та розетки, подовжувальні кабелі, з’єднувальні кабелі, 
затискачі, монтажні коробки)

2210 3,500.00 три тис. п’ятсот грн. 
00коп. допорогова серпень Загальний фонд. 

  31300000-9 Ізольовані дроти та кабелі (Провід)  
2210 200.00 двісті грн. 00коп. без застосування 

електронної системи липень Загальний фонд. 

  31310000-2 Мережеві кабелі  
2210 1,500.00 одна тис. п’ятсот грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи вересень Загальний фонд. 

 31320000-5 Електророзподільні кабелі (Кабелі середньої та низької напруги)
2210 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи вересень Загальний фонд. 

  31400000-0 Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї (Батарейні 
блоки, свинцеві батареї, електричні акумулятори)  2210 1,800.00 одна тис. вісімсот грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи серпень Загальний фонд. 

  31510000-4 Електричні лампи розжарення (Дугові лампи, сигнальні лампи, 
прожектори, ртутні лампи)  2210 3,800.00 три тис. вісімсот  грн. 

00коп допорогова червень Загальний фонд. 

  31520000-7 Світильники та освітлювальна апаратура (Світильники, настільні 
світильники, ліхтарі, ліхтарі аварійної сигналізації)  2210 3,000.00 три тис. грн. 00коп. допорогова липень Загальний фонд

  31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання (Патрони, 
стартери, люмінісцентні лампи, лампи розжарення )  2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи липень Загальний фонд. 

 31610000-5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів 
(Комплекти дротів, стартери) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи березень Загальений фонд

  31630000-1 Магніти 
2210 380.00 триста вісімдесят грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи липень Загальний фонд. 

  31681000-3 Супутні товари до електричного обладнання (Електричні схеми, 
електричні деталі, зарядні пристрої, вимірювальне та контрольне обладнання, 
термоелектричний модуль)  2210 1,465.00

одна тис. чотириста 
шістдесят п’ять  грн. 

00коп.

без застосування 
електронної системи липень Загальний фонд.

  31710000-6 Електронне обладнання (Діоди, транзистори, резистори, конденсатори, 
макетні плати для розробок, електроди)  2210 2,300.00 дві тис. триста грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи вересень Загальний фонд. 

  33140000-3 Медичні матеріали (Пластирь, бинти, вата)  

2210 1,290.42 одна тис. двісті 
дев’яносто грн. 42коп.

без застосування 
електронної системи червень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
05-29-000546-а 

шляхом викладання в 
новій редакції



  33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Аптечки 
першої медичної допомоги)  

2210 663.40 шістсот шістдесят три 
грн. 40коп.

без застосування 
електронної системи червень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
05-29-000561-а 

шляхом викладання в 
новій редакції

  33620000-2 Лікарські засоби для лікування захврювань крові, органів 
кровотворення та захворювань сецево-судинної системи (Кровоспинні засоби, 
кардіологічні лікарські засоби)  2210 786.24 сімсот вісімдесят шість 

грн. 240коп.
без застосування 

електронної системи червень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
05-29-000580-а 

шляхом викладання в 
новій редакції

  33691000-0 Протипаразитні засоби, інсектициди та репеленти 
2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи березень Загальний фонд. 

  33691000-0 Протипаразитні засоби, інсектициди та репеленти 
2210 1,447.04 одна тис.чотириста 

сорок сім грн. 04коп.
без застосування 

електронної системи травень Спецфонд. 

 34310000-3 Двигуни та їх частини (Свічки запалювання, ущільнювальні прокладки, 
гумові каонвеєрні стрічки, гумові приводні паси) 2210 10,000.00 десять тис. грн. 00коп. допорогова березень Загальний фонд. 

 34320000-6 Механічні запасні частини крім двигунів і частин двигунів (Гальма та 
частини гальм, гальмові накладки, гальмові колодки, колеса, частини та приладдя 
до них, глушники та вихлопні труби) 2210 19,345.00

дев’ятнадцять  тис. 
триста сорок п’ять грн. 

00коп.
допорогова лютий Загальний фонд. 

 34910000-9 Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним 
приводом, багажні вози та різні запасні частини (Ручні візки) 2210 3,780.00  три тис. сімсот 

вісімдесят грн. 00коп. допорогова травень Загальний фонд. 

  35110000-8 Протипожежне рятувальне та захисне обладнання  (Вогнегасники, 
обладнання для пожежної евакуації) 2210 6,000.00 шість тис.  грн. 00коп. допорогова червень Загальний фонд. 

  35810000-5 Індивідуальне обмундирування (Протигази, напівмаски, фільтри 
універсальні, комуфляжні куртки) 2210 10,000.00 десять тис. грн. 00коп. допорогова вересень Загальний фонд. 

  38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рівня та тиску рідин і газів 
(Обладнання для вимірювання тиску, прилади для вимірювання тиску, 
перетворювачі манометричні іонізаційні) 2210 2,500.00 дві тис. п’ятсот грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи серпень Загальний фонд. 

  39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для 
закладів громадського харчування (Мітли, щітки та інше господарське приладдя; 
мітли, щітки та інше прибиральне приладдя; туалетні йоржики, губки, відра, совки, 
пензлі для фарбування)

2210 3,000.00 три тис. грн. 00коп. допорогова жовтень Загальний фонд

  39240000-6 Різальні інструменти  (Ножі, ножиці) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 
електронної системи вересень Загальний фонд

  39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки (Шпагати, канати та 
мотузки) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд



 39710000-2 Електричні побутові прилади (Вентилятори та кондиціонери) Надбання
3110 30,000.00 тридцять тис. грн. 

00коп. допорогова червень Загальний фонд

 39715000-7 Водонагрівачі та центральні системи опалення; санітарна техніка 
(Електроприлади для обігріву приміщень) 2210 4,297.96

чотири тис. двісті 
дев’яносто сім грн. 

96коп.
допорогова лютий Спецфонд. 

 39810000-3 Ароматизатори та воски (Полірувальні воски, герметики, абразивні 
пасти і порошки для чищення) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд

  39830000-9 Продукція для чищення (Засоби для прання і миття, засоби для 
чищення, засоби для чищення туалету ) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд. 

  42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 
(Крани, вентилі та клапани, гідранти, випускні вентилі газових балонів, засувки, 
кулькові крани)  2210 3,000.00 три тис. грн. 00коп. допорогова червень Загальний фонд. 

  42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої 
(Крани, вентилі та клапани, гідранти, випускні вентилі газових балонів, засувки, 
кулькові крани)  2210 0.00 нуль грн. 00коп. допорогова червень Спецфонд. 

  42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані  (Пневматичні ручні 
інструменти, електромеханічні ручні інструменти) 2210 6,000.00 шість тис. грн. 00коп. допорогова березень Загальний фонд. 

  42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані  (Пневматичні ручні 
інструменти, електромеханічні ручні інструменти) 2210 0.00 нуль грн. 00коп. без застосування 

електронної системи травень Спецфонд. 

  42660000-0 Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для зварювання, 
машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання ( 
Зварювальне обладнання, обладнання для паяння) 2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд  

  42670000-3 Частини та приладдя до верстатів (Відрізні круги, частини та приладдя 
до металообробних верстатів, частини ланцюгових пил, частини ручних 
інструментів, частини пневматичних інструментів)  2210 3,500.00 три тис. п’ятсот грн. 

00коп. допорогова травень Загальний фонд. 

  42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Оливні, 
бензинові та повітрозабірні фільтри) 2210 4,000.00 чотири тис.  грн. 00коп допорогова лютий Загальний фонд. 

  44110000-4 Конструкційні матеріали (Цегла, цемент, розчини будівельні, 
профільний прокат, лінолеум, покрівельні матеріали, бетон, бетонні суміші)

2210 3,479.94
три тис. чотириста 

сімдесят дев’ять грн. 
94коп.

допорогова липень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
01-17-004910-c 

шляхом викладання в 
новій редакції

  44130000-0 Каналізаційні системи (Чавунні заглушки, коліна для каналізаційних 
труб) 2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 



 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні 
вироби (Труби та арматура, труби централізованих опалювальних систем, трубна 
арматура, трубні хомути, з’єднувачі труб, трубні муфти, ізоляційні прокладки, 
шланги, стояки та рукава, патрубки)

2210 6,500.00 шість тис. п’ятсот грн. 
00коп. допорогова квітень Загальний фонд. 

  44315300-4 Матеріали для паяння м’яким чи твердим припоєм  (Припой, каніфоль, 
флюс) 2210 570.00 п’ятсот сімдесят грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи липень Загальний фонд. 

  44320000-9 Кабелі та супутня продукція (Кабелі, кабельне приладдя, кебельні 
канали, кабельні роз’єми, кабельні хомути) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи листопад Загальний фонд. 

  44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профелі (Вольфрамовий дріт, дріт, 
прути)  2210 1,116.00 одна тис.сто 

шістнадцять грн. 00коп.
без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд. 

  4441000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні (Умивальники, унітази, зливні 
бачки)  2210 0.00 нуль грн. 00коп. без застосування 

електронної системи листопад Загальний фонд. 

  44420000-0 Будівельні товари (Клейкі стрічки, кільця, прокладки, смужки, вставки 
та ущільнювачі) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи березень Загальний фонд. 

  44510000-8 Знаряддя (Штикові та совкові лопати, сокири, ручні пилки, полотна до ручних 
пилок, свердла, долото, щіпці, обтискачі, молотки, гайкові ключі, напилки, викрутки, жала 
для викруток, руків’я і інструменти, деталі інструмертів, шпателі, пензлі, валіки, насадки для 
валіків, метчики, плашки)

2210 3,769.00
три тис. сімсот 

шістдесят дев’ять грн. 
00коп.

допорогова березень Загальний фонд. 

  44520000-1 Замки, ключі та петлі (Навісні та врізні замки різні, ключі, петлі) 
2210 5,000.00 п’ять тис. грн. 00коп. допорогова березень Загальний фонд. 

  44530000-4 Кріпильні деталі (Шурупи, саморізи, болти, гайки, заклепки, шайби)
2210 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

  44810000-1 Фарби (Олійні та водні фарби)
2210 0.00 нуль грн. 00коп без застосування 

електронної системи листопад Загальний фонд. 

  44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники  (Розчинники, оліфа, 
ацетон, шпаклівки, мастики) 2210 0.00 нуль грн. 00коп без застосування 

електронної системи вересень Загальний фонд. 

  45230000-8 Будівництво трубопроводів, лінії зв’язку та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (Санітарно-технічні 
роботи (промивка систем опалення, гідравлічні випробування), загальні 
трубопроводні роботи, заміна трубопроводів, каналізаційні роботи, влаштування 
тротуарного покриття) 

2240 44,000.00 сорок чотири тис. грн. 
00коп. допорогова червень Загальний фонд.     



  45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи 
(Покривання дахів, ремонт дахів) 

2240 32,722.33
 тридцять дві тис. 

сімсот двадцять дві 
грн. 33коп.

допорогова червень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
05-16-005844-а 

шляхом викладання в 
новій редакції

  45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Водопровідні роботи) 
2240 30,000.00 тридцять тис. грн. 

00коп. допорогова червень Загальний фонд. 

  50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування моторотранспортних 
засобів і супутнього обладнання   (Послуги з ремонту і технічного оюбслуговування 
автомобілів, шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги 
з балансування колес) 

2240 7,000.00 сім тис. грн. 00коп допорогова березень Загальний фонд. 

  50310000-1 Технічне обслуговуговування і ремонт офісної техніки (Технічне 
обслуговування обладнання мереж для передачі даних, технічне обслуговування і 
ремонт комп’ютерного обладнання, технічне обслуговування і ремонт копіювально-
розмножувальної техніки, заправка картриджів) 

2240 16,600.00 шістнадцять тис. 
шістсот грн. 00коп. допорогова січень Загальний фонд 

  50310000-1 Технічне обслуговуговування і ремонт офісної техніки (Технічне 
обслуговування обладнання мереж для передачі даних, технічне обслуговування і 
ремонт комп’ютерного обладнання, технічне обслуговування і ремонт копіювально-
розмножувальної техніки, заправка картриджів) 

2240 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 
електронної системи березень Спецфонд 

  50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних 
комп’ютерів  (Послуги з ремонту персональних комп’ютерів, ремонт і технічне 
обслуговування периферійних пристроїв) 2240 7,550.48 сім тис. п’ятсот 

п’ятдесят грн. 48коп. допорогова березень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
01-17-007447-c 

шляхом викладання в 
новій редакції

  50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних 
комп’ютерів  (Послуги з ремонту персональних комп’ютерів, ремонт і технічне 
обслуговування периферійних пристроїв) 2240 11,988.00

одинадцять тис. 
дев’ятсот дев’яносто 

вісім грн. 00коп.
допорогова березень Загальний фонд. 

  50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних 
комп’ютерів  (Послуги з ремонту персональних комп’ютерів, ремонт і технічне 
обслуговування периферійних пристроїв) 2240 1,363.00

одна тис. триста 
шістдесят три грн. 

00коп.

без застосування 
електронної системи березень Спецфонд. 

  50413000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів  (Проведення іспитів заземлюючих, 
послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів, послуги з 
ремонту технічного обслуговування протипожежного обладнання, перезарядка 
вогнегасників) 

2240 16,000.00 шістнадцять тис. грн. 
00коп. допорогова квітень Загальний фонд. 



50413000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів  (Проведення іспитів заземлюючих, 
послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів, послуги з 
ремонту технічного обслуговування протипожежного обладнання, перезарядка 
вогнегасників) 

2240 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 
електронної системи червень Спецфонд. 

  50532000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричної техніки 
(Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та 
супутнього обладнання (Ремонт кабельних ліній, ремонт АТС))   2240 10,000.00 десять тис. грн. 00коп. допорогова березень Загальний фонд

  50700000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних 
конструкцій  (Поточний ремонт приточно-витяжної вентиляційної системи 
кондиціонування повітря в приміщенні, де розташований плазмоелектродинамічний 
стенд) Надбання 

2240 41,780.00 сорок одна тис. сімсот  
вісімдесят грн. 00коп. допорогова січень Загальний фонд

  50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального 
опалення  (Ремонт аварійної ділянки теплотраси) 2240 116,100.00 сто шістнадцять тис. 

сто грн. 00коп.
Звіт про укладений 

договір січень Загальний фонд                

  50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального 
опалення  (Ремонт аварійної ділянки теплотраси) 2240 23,900.00 двадцять три тис. 

дев’ятсот грн. 00коп.
Звіт про укладений 

договір січень Спецфонд. 

  50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів  (Обслуговування та 
ремонт ліфтів) 2240 55,000.00 п’ятдесят п’ять тис. 

грн. 00коп.
Звіт про укладений 

договір січень Загальний фонд. 

  50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів  (Обслуговування та 
ремонт ліфтів) 2240 1,700.00 одна тис. сімсот грн. 

00коп.
Звіт про укладений 

договір січень Спецфонд. 

  51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання  (Послуги зі 
встановлення електродвигунів, генераторів і трансформаторів, послуги зі 
встановлення електричного розподільного та контрольного обладнання, ремонт 
трансформатора) 

2240 39,900.00 тридцять дев’ять  тис. 
дев’ятсот грн. 00коп. допорогова квітень Загальний фонд. 

  60100000-9 Послуги з автомобільних перевезень  (Перевезення балонів, вантажів) 
2240 1,800.00 одна тис. вісімсот грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд . 

  64110000-0 Поштові послуги (Поштові послуги з доставки письмової 
кореспонденції, спецзв’язок) 2240 600.00 шістсот грн. 00коп. без застосування 

електронної системи січень Загальний фонд . 

  64120000-3 Кур’єрські послуги (Послуги з доставки пошти, послуги з доставки 
пакунків, кур’єрські послуги за мультимодальною системою) 2240 500.00 п’ятсот грн. 00коп без застосування 

електронної системи січень Загальний фонд . 

  64120000-3 Кур’єрські послуги (Послуги з доставки пошти, послуги з доставки 
пакунків, кур’єрські послуги за мультимодальною системою) 2240 500.00 п’ятсот грн. 00коп без застосування 

електронної системи січень Спецфонд . 

  64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних  (Послуги телефонного 
зв’язку) 2240 30,648.00 тридцять тис. шістсот 

сорок вісім грн. 00коп. допорогова січень Загальний фонд. 



  64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних  (Послуги телефонного 
зв’язку) 2240 5,420.00 п’ять тис. чотириста 

двадцять грн. 00коп допорогова січень Спецфонд. 

  65110000-7 Розподіл  води  (Водопостачання) 

2272 21,918.00
двадцять одна тис. 

дев’ятсот вісімнадцять 
грн. 00коп.

допорогова січень Загальний фонд. 

  65111000-7 Розподіл  води  (Водопостачання) 2272 6,000.00 шість тис. грн. 00коп. допорогова січень Спецфонд. 

  66510000-8 Страхові послуги  (Транспортне страхування) 

2240 4,433.95 чотири тис.чотириста 
тридцять три грн. 95коп допорогова березень

Загальний 
фонд.Внесення змін 
до закупівлі UA-P-

2018-01-17-008182-c 
шляхом викладання в 

новій редакції
  71319000-7 Експертні послуги  (Експертиза ліфтів) 

2240 20,000.00 двадцять  тис. грн. 
00коп. допорогова вересень Загальний фонд 

  71631100-1 Послуги з технічного огляду обладнання  (Ремонт та повірка приладів) 
2240 8,000.00 вісім тис. грн. 00коп. допорогова березень Загальний фонд. 

  71631100-1 Послуги з технічного огляду обладнання  (Ремонт та повірка приладів) 
2240 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи березень Спецфонд. 

  71900000-7 Лабораторні послуги  (Перевірка якості стічних вод) 
2240 8,116.00 вісім тис.сто 

шістнадцять грн. 00коп. допорогова квітень Загальний фонд 

  72250000-2 Послуги пов’язані із системами та підтримкою  (Афина) 
2240 0.00 нуль грн. 00коп. допорогова лютий Загальний фонд. 

  72250000-2 Послуги пов’язані із системами та підтримкою  (Афина) 
2240 0.00 нуль грн. 00коп. без застосування 

електронної системи лютий Спецфонд. 

  72260000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням  (Афина) 
2240 10,944.00

десять тис. дев’ятсот 
сорок чотири грн. 

00коп.
допорогова травень Загальний фонд. 

  72260000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням (Афина) 
2240 1,000.00 одна тис. грн. 00коп. без застосування 

електронної системи травень Спецфонд. 

  72261000-2 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням  (Медок) 2240 1,500.00 одна тис. п’ятсот грн. 
00коп.

без застосування 
електронної системи травень Загальний фонд. 

  72261000-2 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням  (Медок) 
2240 500.00 п’ятсот грн. 00коп. без застосування 

електронної системи травень Спецфонд. 

  72310000-1 Послуги з обробки данних  (Центр сертифікації ключів) 
2240 276.00 двісті сімдесят шість 

грн. 00коп
без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд. 

  72310000-1 Послуги з обробки данних  (Центр сертифікації ключів) 
2240 438.00 чотириста тридцять 

вісім грн. 00коп.
без застосування 

електронної системи травень Спецфонд. 



  72320000-4 Послуги пов’язані з базами даних   
2240 200.00 двісті грн. 00коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

  72320000-4 Послуги пов’язані з базами даних   
2240 60,550.00 шістдесят тис. п’ятсот 

п’ятдесят грн. 00коп.
Звіт про укладений 

договір травень Загальний фонд. 

  72400000-4 Інтернет-послуги  (Уарнет, трайфл) 
2240 14,136.00

чотирнадцять тис. сто 
тридцять шість гнр. 

00коп.
допорогова січень Загальний фонд 

  72400000-4 Інтернет-послуги  (Інтернет Київстар) 
2240 14,990.00

чотирнадцять тис. 
дев’ятсот дев’яносто 

гнр. 00коп.
допорогова березень Загальний фонд. 

  72400000-4 Інтернет-послуги  (Інтернет Київстар) 
2240 999.00 дев’ятсот дев’яносто 

дев’ть гнр. 00коп.
без застосування 

електронної системи червень Спецфонд. 

  75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб  (Спектр, грант сигнал, пож. 
без. пульта охор.) 

2240 17,400.96 сімнадцять тис. 
чотириста грн. 96коп допорогова січень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
01-17-009505-c 

шляхом викладання в 
новій редакції

  75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб  (Спектр, грант сигнал, пож. 
без. пульта охор.) 2240 6,160.00 шість тис. сто 

шістдесят грн. 00коп допорогова березень Загальний фонд. 

  75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб  (Спектр, грант сигнал, пож. 
без. пульта охор.) 2240 4,564.00

чотири тис. п’ятсот 
шістдесят чотири  грн. 

00коп
допорогова січень Спецфонд   

  79410000-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та 
управління  (Консультаційні послуги з питань загального управління, експертні 
послуги, кадастр полігону, технічна документація) 2240 19,982.00

дев’ятнадцять тис. 
дев’ятсот вісімдесят дві 

грн. 00коп.
допорогова січень Загальний фонд. 

  79410000-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та 
управління  (Консультаційні послуги з питань загального управління, експертні 
послуги, кадастр полігону, технічна документація) 2240 2,500.00 дві тис. п’ятсот грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи січень Спецфонд. 

  79630000-9 Кадрові послуги, крім розміщення персоналу та забезпечення 
персоналом  (Послуги з підготовки персоналу) 2282 6,155.00 шість тис. сто п’ятдесят 

п’ять грн. 00коп. допорогова березень Загальний фонд. 

  79710000-4 Охоронні послуги  (Послуги з охорони об’єктів) 

2240 181,665.00
сто вісімдесят одна тис. 
шістсот шістдесят п’ять 

грн. 00коп.

Звіт про укладений 
договір січень Загальний фонд 

  79710000-4 Охоронні послуги  (Послуги з охорони об’єктів) 
2240 17,406.00

сімнадцять тис. 
чотириста шість грн. 

00коп

Звіт про укладений 
договір січень Спецфонд 

  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод  (Водовідведення) 
2272 14,082.00

чотирнадцять тис. 
вісімдесят дві грн. 

00коп.
допорогова січень Загальний фонд. 



  90430000-0 Послуги з відведення стічних вод  (Водовідведення) 
2272 4,958.00

чотири тис. дев’ятсот 
п’ятдесят вісім грн. 

00коп.
допорогова січень Спецфонд

  90512000-9 Послуги з перевезення сміття  (Вивіз сміття) 

2240 26,893.28
двадцять шість тис. 

вісімсот дев’яносто три 
грн. 28коп.

допорогова січень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2018-
01-17-009984-c 

шляхом викладання в 
новій редакції

  90512000-9 Послуги з перевезення сміття  (Вивіз сміття) 
2240 700.00 сімсот грн. 00коп. без застосування 

електронної системи січень Спецфонд

  90520000-8  Послуги у сфері поводження з радіоактивними, медичними та 
небезпечними відходами (Послуги з утилізації токсичних відходів, окрім 
радіоактивних відходів і забруднених грунтів, утилізація ламп, автошин, 
акумуляторів) 

2240 2,000.00 дві тис. грн. 00коп. без застосування 
електронної системи червень Загальний фонд. 

  90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (Послуги з 
дератизації) 2240 0.00 нуль грн. 00коп. допорогова січень Загальний фонд 

  90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (Послуги з 
дератизації) 2240 6,000.00 шість тис. грн. 00коп. допорогова січень Спецфонд.
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