
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Процедура закупівлі
Орієнтований 

початок проведення  
 процедури закупівлі

Примітки 

1 2 4 5 6

ДК 021:2015 «09132000-3 Бензин» 
2210 99,960.00

дев’яносто дев’ять тис. 
дев’ятсот шістдесят грн. 

00 коп.

звіт про укладений 
договір лютий Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «09132000-3 Бензин»
2210 83,339.16

вісімдесят три тис. 
триста тридцять 

дев’ять грн. 16 коп.

звіт про укладений 
договір лютий Спецфонд 

ДК 021:2015 «09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали» (Моторні 
оливи, компресорні оливи, трансмісійні оливи, гальмівні рідини) 2210 3,000.00 три тис. грн. 00 коп. допорогова квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали» (Моторні 
оливи, компресорні оливи, трансмісійні оливи, гальмівні рідини) 2210 2,000.00 дві тис. грн. 00 коп. допорогова березень Спецфонд

ДК 021:2015 «14622000-7 Сталь» (Круги, листи, труби, кутки)
2210 9,000.00 дев’ять тис. грн.              

00 коп. допорогова жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «14810000-2 Абразивні вироби» (Жорнові камені, точильні камені, 
круги) 2210 1,000.00 одна тис. грн.               

00 коп.
без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд      

ДК 021:2015 «19511000-1 Гумові пневматичні шини, протектори та ободові 
стрічки» (Шини) 2210 6,000.00 шість тис. грн. 00 коп. допорогова жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «22121000-4 Технічні видання» (ДСТУ 3008: 2015)
2210 345.66 триста сорок п’ять грн.  

66 коп.
без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «22210000-5 Газети» 
2210 2,843.18 дві тис. вісімсот сорок 

три грн. 18 коп.
без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд

ДК 021:2015 «22210000-5 Газети» 
2210 3,100.00 три тис. сто грн.             

00 коп. допорогова жовтень Спецфонд. 

ДК 021:2015 «22213000-6 Журнали» 
2210 11,256.82

одинадцять тис двісті 
п’ятдесят шість  грн.         

   82 коп.
допорогова червень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «22213000-6 Журнали» 
2210 13,560.84 тринадцять тис. п’ятсот 

шістдесят грн. 84 коп. допорогова жовтень Спецфонд. 

ДК 021:2015 «22320000-9 Вітальні листівки» 
2210 300.00 триста грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи лютий Загальний фонд

ДК 021:2015 «22320000-9 Вітальні листівки» 
2210 200.00 двісті грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи березень Спецфонд

Очікувана вартість закупівлі   грн.         
  (в т.ч. ПДВ) 
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ДК 021:2015 «22410000-7 Марки» 
2210 5,700.00 п’ять тис. сімсот грн.             

        00 коп. допорогова лютий Загальний фонд

ДК 021:2015 «22410000-7 Марки» 2210 300.00 триста грн. 00 коп. допорогова березень Спецфонд
ДК 021:2015 «22500000-5 Друкарські форми чи циліндри або інші носії для друку» 
(Майстер-плівка) 2210 745.02 сімсот сорок п’ять грн. 

02 коп.
без застосування 

електронної системи березень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «22500000-5 Друкарські форми чи циліндри або інші носії для друку» 
(Майстер-плівка) 2210 1,490.04

одна тис. чотириста 
дев’яносто грн.                   

    04 коп.

без застосування 
електронної системи травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «22611000-6 Фарба для глибокого друку» (Витратні матеріали до 
різографа, фарба та ін.) 2210 378.48 триста сімдесят вісім 

грн. 48 коп.
без застосування 

електронної системи березень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «22611000-6 Фарба для глибокого друку» (Витратні матеріали до 
різографа, фарба та ін.) 2210 946.20 дев’ятсот сорок шість 

грн. 20 коп.
без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, 
бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби» 2210 399.00 триста дев’яносто 

дев’ять грн. 00 коп.
без застосування 

електронної системи вересень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали» (Амбарні 
книги, бухгалтерські книги, записники, папірці для нотаток, адресні книги) 2210 0.00 нуль грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «22852000-7 Теки» (Папки на резинках, папки на зав’язках, папки з 
натискачем, папка куток, папки конверти, файли, лотки для паперів) 2210 0.00 нуль. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «24110000-8 Промислові гази» (Водень, аргон, кисень, азот) 
2210 1,500.00 одна тис. п’ятсот грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд

ДК 021:2015 «24110000-8 Промислові гази» (Водень, аргон, кисень, азот) 
2210 500.00 п’ятсот грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи червень Спецфонд

ДК 021:2015 «24910000-6 Клеї» 
2210 435.60 чотириста тридцять 

п’ять грн. 60 коп.
без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «24951100-6 Мастильні матеріали» (Силіконова змазка, гідравлічні 
рідини, протиожеледні реагенти, антифрізні речовини) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи березень Загальний фонд

ДК 021:2015 «24951100-6 Мастильні матеріали» (Антифрізні речовини) 
2210 300.00 триста грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «24951100-6 Мастильні матеріали» (Силіконова змазка, гідравлічні 
рідини, протиожеледні реагенти, антифрізні речовини) 2210 500.00 п’ятсот грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи березень Спецфонд

ДК 021:2015 «30125100-2 Картриджі з тонером» (Тонери для лазерних 
принтерів/факсів, картриджі лазерні) 2210 10,000.00 десять тис. грн.00 коп. допорогова квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «30125100-2 Картриджі з тонером» (Тонери для лазерних 
принтерів/факсів, картриджі лазерні) 2210 1,710.00 одна тис. сімсот десять  

грн.  00 коп.
без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «30125100-2 Картриджі з тонером» (Тонери для лазерних 
принтерів/факсів, картриджі лазерні) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. допорогова травень Спецфонд



ДК 021:2015 «30141200-1 Настільні калькулятори»  
2210 0.00 нуль. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи липень Загальний фонд      

ДК 021:2015 «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)

2210 999.96 дев’ятсот дев’яносто 
дев’ять грн. 96 коп.

без застосування 
електронної системи червень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «30192113-6 Чорнильні картриджі» (Струйні картриджі) 2210 6,000.00 шість тис. грн. 00коп. допорогова квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «30192113-6 Чорнильні картриджі» (Струйні картриджі)
2210 1,300.00 одна тис. триста грн. 

00коп. допорогова травень Спецфонд

ДК 021:2015 «30192500-6 Прозорі плівки для для графопроекторів» (Плівка для 
ламінування) 2210 599.58 п’ятсот дев’яносто 

дев’ять грн. 58 коп.
без застосування 

електронної системи березень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «30192500-6 Прозорі плівки для для графопроекторів» (Плівка для 
ламінування) 2210 814.32 вісімсот чотирнадцять  

грн. 32 коп. допорогова травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «30192500-6 Прозорі плівки для для графопроекторів» (Плівка для 
ламінування) 2210 203.58 двісті три грн. 58 коп. допорогова травень Спецфонд

ДК 021:2015 «30197620-8 Папір для письма» 
2210 1,999.20

одна тис. дев’ятсот 
дев’яносто дев’ять грн. 

20 коп.

без застосування 
електронної системи квітень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «30197620-8 Папір для письма» 
2210 121.00 сто двадцять одна грн. 

00 коп.
без застосування 

електронної системи серпень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «30197620-8 Папір для письма» 
2210 1,437.76

одна тис. чотириста 
тридцять сім грн.  

76коп.

без застосування 
електронної системи травень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «30197620-8 Папір для письма» 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. допорогова травень Спецфонд

ДК 021:2015 «30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя»  (Скоби, кнопки, скріпки, 
степлери, дироколи) 2210 137.28 сто тридцять сім грн. 

28коп.
без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «30199500-5 Сегрегатори, лотки для листів, коробки для зберігання 
паперів та подібне приладдя» 2210 0.00 нуль грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «30199230-1 Конверти» 2210 200.00 двісті грн. 00 коп. допорогова березень Загальний фонд
ДК 021:2015 «30199230-1 Конверти» 2210 300.00 триста грн. 00 коп. допорогова березень Спецфонд
ДК 021:2015 «30199792-8 Календарі» 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. допорогова грудень Загальний фонд

ДК 021:2015 «30213000-5 Персональні комп’ютери» 3110 40,000.00 сорок тис. грн. 00коп. допорогова лютий Спецфонд
ДК 021:2015 «30237000-9 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 25,077.50 двадцять п’ять тис. 
сімдесят сім грн. 50коп. допорогова червень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «30237000-9 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 2,000.00 дві тис. грн. 00 коп. допорогова квітень Спецфонд



ДК 021:2015 «31220000-4 Елементи електричних схем»  (Лампові патрони, вилки та 
розетки, подовжувальні кабелі) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «31224000-2 З’єднувачі  та контактні елементи»  (Зажими до кримперу)
2210 150.00 сто п’ятдесят грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи травень Спецфонд

ДК 021:2015 «31224500-7 Затискачі»  (Кримпер)
2210 660.00 шістсот шістдесят грн. 

00 коп.
без застосування 

електронної системи травень Спецфонд

ДК 021:2015 «31310000-2 Мережеві кабелі»  (Мережеві кабелі)
2210 994.80 дев’ятсот дев’яносто 

чотири грн. 80 коп.
без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «31400000-0 Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні 
батареї»  2210 540.00 п’ятсот сорок грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «31510000-4 Електричні лампи розжарення» (Лампи розжарення, 
дугові лампи, сигнальні лампи, прожектори, ліхтарі, ртутні лампи)  2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «31520000-7 Світильники та освітлювальна апаратура» (Ліхтарі 
аварійні сигнальні)  2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд

ДК 021:2015 «31520000-7 Світильники та освітлювальна апаратура» (Світильники)  
2210 3,000.00 три тис. грн. 00 коп. допорогова травень Спецфонд

ДК 021:2015 «31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання» 
(Лампи, патрони, стартери)  2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд

ДК 021:2015 «31681000-3 Супутні товари до електричного обладнання» (Ящик для 
лічильника)  

2210 270.00 двісті сімдесят грн. 
00коп.

без застосування 
електронної системи жовтень

Загальний фонд. 
Внесення змін 

шляхом додавання 
нової закупівлі

ДК 021:2015 «31700000-3 Електронне. Електромеханічне та електротехнічне 
обладнання» (Вольфрамові електроди)  2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд

ДК 021:2015 «31711100-4 Електронні компоненти» (Діоди, транзистори, резистори, 
конденсатори, макетні плати для розробок)  2210 2,200.00 дві тис. двісті грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «33735100-2 Захисні окуляри» 
2210 1,500.00 одна тис. п’ятсот грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи липень Загальний фонд

ДК 021:2015 «33952000-8 Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до 
нього» (Тачка) 2210 2,790.42 дві тис. сімсот 

дев’яносто грн. 42 коп. допорогова квітень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «34300000-0 Частини та приладдя до транспортних засобів і їх 
двигунів» 2210 21,137.86 двадцять одна тис. сто 

тридцять сім грн. 86коп. допорогова березень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «34300000-0 Частини та приладдя до транспортних засобів і їх 
двигунів» 2210 2,500.00 дві тис. п’ятсот грн.    

00коп. допорогова березень Спецфонд

ДК 021:2015 «35111300-8 Вогнегасники»  (Вогнегасники ОП-5)
2210 6,560.00 шість тис. п’ятсот 

шістдесят грн. 00коп. допорогова червень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «35111300-8 Вогнегасники»  (Вогнегасники ОП-5)
2210 2,886.42

дві тис. вісімсот 
вісімдесят шість грн. 

42коп.

без застосування 
електронної системи травень Спецфонд

ДК 021:2015 «35814000-3 Протигази»  (Напівмаски, фільтри універсальні)
2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи липень Загальний фонд



ДК 021:2015 «38341300-0 Прилади для вимірювання електричних величин»  
(Амперметри, вольтметри, мультіметри) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи липень Загальний фонд

ДК 021:2015 «38423000-6 Обладнання для вимірювання тиску»  (Перетворювачі 
манометричні іонізаційні ПМІ-2) 2210 800.00 вісімсот грн. 00 коп без застосування 

електронної системи червень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «38554000-3 Лічильники електроенергії»  (Електролічильник)

2210 1,350.00 одна тис. триста 
п’ятдесят грн. 00коп

без застосування 
електронної системи жовтень

Загальний фонд. 
Внесення змін 

шляхом додавання 
нової закупівлі

ДК 021:2015 «39224300-1 Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя»  (Туалетні 
йоржики, совки, мітли, щітки) 2210 0.00 нуль. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи серпень Загальний фонд

ДК 021:2015 «39240000-6 Різальні інструменти»  (Ножі, ножиці)
2210 0.00 нуль. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «39831000-6 Засоби для прання і миття»  
2210 586.00 п’ятсот вісімдесят 

шість грн. 00 коп.
без застосування 

електронної системи вересень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та 
подібні пристрої»  2210 5,700.00 п’ять тис. сімсот грн. 

00 коп. допорогова червень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та 
подібні пристрої»  2210 2,500.00 дві тис. п’ятсот грн.       

00 коп.
без застосування 

електронної системи травень Спецфонд

ДК 021:2015 «42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та 
подібні пристрої»  2210 600.00 шістсот грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «42652000-1 Електромеханічні ручні інструменти» (Акумуляторний 
шуруповерт, електричний лобзик) 2210 3,876.96

три тис. вісімсот 
сімдесят шість грн.            

   96 коп.
допорогова квітень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «42662000-4 Зварювальне обладнання»  (Зварювальний апарат)

2210 4,498.98
чотири тис. чотириста 
дев’яносто вісім  грн. 

98коп.
допорогова квітень Загальний фонд  

ДК 021:2015 «42674000-1 Частини та приладдя до металообробних верстатів» 
(Відрізні круги)  2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «42674000-1 Частини та приладдя до металообробних верстатів» 
(Відрізні круги)  2210 3,895.00

три тис. вісімсот 
дев’яносто п’ять грн. 

00коп.
допорогова жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «42913000-9 Оливні, бензинові та повітрозабірні фільтри» 
2210 4,000.00 чотири тис. грн.            

00 коп. допорогова квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «44163000-0 Труби та арматура» (Патрубки, труби, трубна арматура)  
2210 5,800.00 п’ять тис. вісімсот грн. 

00 коп.
без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «44312000-0 Дріт для огорож» (Колючий дріт) 2210 0.00 нуль. грн. 00 коп. допорогова червень Загальний фонд      

ДК 021:2015 «44315300-4 Матеріали для паяння м’яким чи твердим припоєм» 
(Проволока присадочна зварювальна) 2210 300.00 триста грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «44333000-3 Дріт (В’язальна проволока)» 
2210 50.00 п’ятдесят грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи жовтень Загальний фонд. 



ДК 021:2015 «4441000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні» (Умивальники, 
унітази, зливні бачки)  2210 0.00 нуль грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи вересень Загальний фонд

ДК 021:2015 «44424200-0 Клейкі стрічки»  (Фумлента, ізолента, скотч)
2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «44424200-0 Клейкі стрічки»  (Пакля)
2210 2.00 дві грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «44425200-7 Гумові прокладки»  (Пластини, кільця)
2210 965.00 дев’ятсот шістдесят 

п’ять грн. 00 коп.
без застосування 

електронної системи серпень Загальний фонд

ДК 021:2015 «44425200-7 Гумові прокладки»  (Пластини, кільця)
2210 63.00 шістдесят три грн. 

00коп.
без застосування 

електронної системи жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «44425500-0 Пластикові вставки»  (Круг второпластовий)
2210 220.00 двісті двадцять грн.    

00коп.
без застосування 

електронної системи серпень Загальний фонд

ДК 021:2015 «44511000-5 Ручні 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)

2210 114.24 сто чотирнадцять грн. 
24 коп.

без застосування 
електронної системи серпень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «44511000-5 Ручні знаряддя»  (Пасатижі, бокорізи)
2210 40.00 сорок грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «44520000-1 Замки, ключі та петлі» 
2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «44520000-1 Замки, ключі та петлі» 

2210 42,213.64 сорок дві тис. двісті 
тринадцять грн. 64коп. допорогова вересень

Загальний фонд. 
Внесення змін до 

закупівлі UA-P-2017-
09-26-001501-a 

шляхом викладання в 
новій редакції

ДК 021:2015 «44520000-1 Замки, ключі та петлі» 
2210 0.00 нуль грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи квітень Спецфонд

ДК 021:2015 «44530000-4 Кріпильні деталі» (Шурупи, саморізи, болти, гайки, 
заклепки, шайби) 2210 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «44812220-3 Водні фарби» (Водоемульсійна фарба, фарби)
2210 0.00 нуль грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники» 
(Розчинники, оліфа, ацетон, шпаклівки, мастики) 2210 97.50 дев’яносто сім грн. 

50коп.
без застосування 

електронної системи травень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «45232460-4 Санітарно-технічні роботи» (Промивка системи опалення) 
2240 22,777.27 двадцять дві тис. сімсот 

сімдесят сім грн. 27 коп. допорогова липень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «45232460-4 Санітарно-технічні роботи» (Ремонт підвальної розводки 
системи холодного водопостачання для ліквідації аварійного стану трубопроводів) 2240 10,153.61

десять тис. сто 
п’ятдесят три грн.          

61 коп.
допорогова квітень Спецфонд                    

ДК 021:2015 «45232460-4 Санітарно-технічні роботи» (Вхідний трубоповід холодної 
води - заміна сталевого трубопровобу на пластиковий 2240 29,000.00 двадцять дев’ять тис.  

грн.   00 коп. допорогова вересень Загальний фонд. 



ДК 021:2015 «45232460-4 Санітарно-технічні роботи» (Вхідний трубоповід холодної 
води, системи опалення) 2240 10,500.00 десять тис. п’ятсот грн. 

00 коп. допорогова вересень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «45233253-7 Влаштування тротуарного покриття» (Поточний ремонт 
тротуару) 2240 4,929.95

чотири тис. дев’ятсот 
двадцять дев’ять грн. 

95 коп.
допорогова квітень Спецфонд  

ДК 021:2015 «45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи» 
2240 18,670.16

вісімнадцять тис. 
шістсот сімдесят грн. 

16 коп.
допорогова червень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «45343000-3 Встановлення протипожежного обладнання» 
2240 20,704.51 двадцять тис. сімсот 

чотири грн. 51 коп. допорогова вересень Загальний фонд.    

ДК 021:2015 «45343100-4 Роботи із забезпечення вогнезахисту» 
2240 15,856.80

п’ятнадцять тис. 
вісімсот п’ятдесят 
шість грн. 80коп.

допорогова вересень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «45421100-5 Встановлення дверей, вікон і пов’язаних конструкцій» 
2240 33,295.49

тридцять три тис. двісті 
дев’яносто п’ять грн. 

49 коп.
допорогова вересень Загальний фонд.                    

ДК 021:2015 «45421100-5 Встановлення дверей, вікон і пов’язаних конструкцій» 
2240 30,000.00 тридцять тис. грн. 

00коп. допорогова жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «50112100-4 Послуги з ремонту автомобілів» (Ремонт автомобілів) 
2240 6,200.00 шість тис. двісті грн. 00 

коп. допорогова квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «50312310-1 Технічне обслуговуговування обладнання мереж для 
передачі данних» 2240 5,150.00 п’ять тис. сто п’ятдесят 

грн. 00 коп. допорогова червень Спецфонд 

ДК 021:2015 «50313000-2 Технічне обслуговування і ремонт копіювально-
розмножувальної техніки» (Заправка картриджів, ремонт картриджів, ремонт 
копіювально-розмножувальної техніки) 

2240 8,400.00 вісім тис. чотириста 
грн. 00 коп. допорогова березень Загальний фонд

ДК 021:2015 «50313000-2 Технічне обслуговування і ремонт копіювально-
розмножувальної техніки» (Заправка картриджів, ремонт картриджів, ремонт 
копіювально-розмножувальної техніки) 

2240 1,557.60
одна тис. п’ятсот 
п’ятдесят сім грн. 

60коп.

без застосування 
електронної системи жовтень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «50313000-2 Технічне обслуговування і ремонт копіювально-
розмножувальної техніки» (Заправка картриджів, ремонт картриджів, ремонт 
копіювально-розмножувальної техніки) 

2240 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. допорогова березень Спецфонд

ДК 021:2015 «50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
персональних комп’ютерів» (Ремонт комп’ютерної техніки) 2240 6,000.00 шість тис. грн. 00 коп. допорогова червень Загальний фонд

ДК 021:2015 «50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» (Ремонт та повірка 
приладів) 

2240 6,000.00 шість тис. грн. 00 коп. допорогова квітень Загальний фонд

ДК 021:2015 «50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» (Ремонт та повірка 
приладів) 

2240 2,192.40 дві тис. сто дев’яносто 
дві грн. 40 коп.

без застосування 
електронної системи липень Спецфонд 



ДК 021:2015 «50413000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
контрольних приладів» (Проведення іспитів заземлюючих) 2240 6,000.00 шість тис. грн. 00 коп. допорогова червень Загальний фонд

ДК 021:2015 «50532400-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного 
обладнання» ("Ремонт системи енергопостачання плазмоелектродинамічного стенду", "Супроводження 
виконання робочого проекту на поточний ремонт системи електропостачання 
плазмоелектродинамічного стенду") Надбання 

2240 30,459.00
тридцять тис. 

чотириста п’ятдесят 
дев’ять грн. 00 коп.

допорогова січень Загальний фонд

ДК 021:2015 «50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
протипожежного обладнання» (Освід. балонів) 2240 1,999.84

одна тис. дев’ятсот 
дев’яносто дев’ять грн. 

84 коп.

без застосування 
електронної системи червень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
протипожежного обладнання» (Освід. балонів) 2240 2,964.00

дві тис. дев’ятсот 
шістдесят чотири грн. 

00 коп.

без застосування 
електронної системи травень Спецфонд  

ДК 021:2015 «50700000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
будівельних конструкцій» ("Розробка робочого проекту на поточний ремонт 
приточно-витяжної вентиляційної системи кондиціонування повітря в приміщенні 
де розташований плазмоелектродинамічний стенд") Надбання 

2240 3,700.00 три тис. сімсот грн.    
00 коп. допорогова січень Загальний фонд

ДК 021:2015 «50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем 
центрального опалення» (Ремонт аварійної ділянки теплотраси) 2240 49,984.80

сорок дев’ять тис. 
дев’ятсот вісімдесят 
чотири грн. 80 коп.

звіт про укладений 
договір лютий Спецфонд                

ДК 021:2015 «50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів» 
(Обслуговування та ремонт ліфтів) 2240 52,800.00 п’ятдесят дві тис. 

вісімсот грн. 00 коп.
звіт про укладений 

договір січень Загальний фонд

ДК 021:2015 «50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів» 
(Обслуговування та ремонт ліфтів) 2240 10,000.00 десять тис. грн.          00 

коп. допорогова червень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів» 
(Обслуговування та ремонт ліфтів) 2240 3,914.34

три тис. дев’ятсот 
чотирнадцять грн.     34 

коп.

звіт про укладений 
договір січень Спецфонд

ДК 021:2015 «51112000-0 Послуги зі встановлення електричного розподільного та 
контрольного обладнання» (ТП5092 електрична підстанція - ремонт і наладка 
приводу масляного вимикача ВМПЕ-10, вводу №1 фідер 8) 

2240 10,000.00 десять тис.грн.          00 
коп. допорогова вересень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «60100000-9 Послуги з автомобільних перевезень» (Перевезення 
балонів, вантажів) 2240 6,395.00

шість тис.триста 
дев’яносто п’ять грн. 

00 коп.

без застосування 
електронної системи вересень Загальний фонд . 

ДК 021:2015 «60100000-9 Послуги з автомобільних перевезень» (Перевезення 
балонів, вантажів) 2240 4,605.00 чотири тис.шістсот 

п’ять грн. 00 коп.
без застосування 

електронної системи вересень Спецфонд . 

ДК 021:2015 «64100000-7 Поштові та кур’єрські послуги» (Спецзв’язок) 
2240 2,430.85 дві тис. чотириста 

тридцять грн. 85 коп.
без застосування 

електронної системи січень Загальний фонд

ДК 021:2015 «64100000-7 Поштові та кур’єрські послуги»  
2240 148.80 сто сорок вісім грн. 

80коп.
без застосування 

електронної системи липень Спецфонд 

ДК 021:2015 «64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (СКТБ 
зв’язок, Оптима, Укртелеком) 2240 48,668.00

сорок вісім тис. 
шістсот шістдесят вісім  

 грн. 00 коп.

звіт про укладений 
договір січень Загальний фонд

ДК 021:2015 «64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних» (СКТБ 
зв’язок, Оптима, Укртелеком) 2240 4,180.00 чотири тис. сто 

вісімдесят грн. 00 коп.
звіт про укладений 

договір січень Спецфонд



ДК 021:2015 «65111000-4 Розподіл питної води» (Водопостачання) 
2272 19,039.00

дев’ятнадцять тис. 
тридцять дев’ять грн. 

00 коп.
допорогова січень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «65111000-4 Розподіл питної води» (Водопостачання) 
2272 3,987.00

три тис. дев’ятсот 
вісімдесят сім грн.     00 

коп.
допорогова січень Спецфонд

ДК 021:2015 «66514110-0 Послуги зі страхування транспортних засобів» 
(Страхування транспортних засобів) 2240 3,169.15 три тис. сто шістдесят 

дев’ять грн. 15 коп. допорогова травень Загальний фонд

ДК 021:2015 «71319000-7 Експертні послуги» (Дніпроліфт ТО) 2240 3,000.00 три тис. грн. 00 коп. допорогова липень Загальний фонд
ДК 021:2015 «71319000-7 Експертні послуги» (Дніпроліфт ТО) 

2240 10,000.00 десять тис. грн.         00 
коп. допорогова червень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «71900000-7 Лабораторні послуги» (Перевірка якості стічних вод) 
2240 6,042.00 шість тис. сорок дві 

грн. 00 коп. допорогова березень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «71900000-7 Лабораторні послуги» (Перевірка якості стічних вод) 
2240 1,270.00 одна тис. двісті 

сімдесят грн. 00 коп. допорогова березень Спецфонд

ДК 021:2015 «72261000-2 Послуги з обслуговування програмного забезпечення» 
(Медок) 2240 4,252.00

чотири тис. двісті 
п’ятдесят дві грн.      00 

коп.
допорогова лютий Загальний фонд

ДК 021:2015 «72400000-4 Інтернет-послуги» (Уарнет, трайфл) 
2240 9,042.00 дев’ять тис. сорок дві 

грн. 00 коп. допорогова січень Загальний фонд

ДК 021:2015 «72400000-4 Інтернет-послуги» (Уарнет, трайфл) 
2240 5,840.00 п’ять тис. вісімсот 

сорок  грн. 00 коп. допорогова березень Спецфонд  

ДК 021:2015 «75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб» (Спектр, грант 
сигнал, пож. без. пульта охор.) 2240 25,404.00

двадцять п’ять тис. 
чотириста чотири грн. 

00 коп.
допорогова січень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб» (Спектр, грант 
сигнал, пож. без. пульта охор.) 2240 0.00 нуль грн. 00 коп. без застосування 

електронної системи січень Спецфонд   

ДК 021:2015 «75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб» (Спектр, грант 
сигнал, пож. без. пульта охор.) 2240 5,679.60

п’ять тис. шістсот 
сімдесят дев’ять грн. 

60коп.
допорогова вересень Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «79411000-8 Консультаційні послуги з питань загального управління» 
(Парус, експертні послуги, кадастр полігону, технічна документація) 2240 4,800.00 чотири тис. вісімсот 

грн. 00 коп. допорогова лютий Загальний фонд

ДК 021:2015 «79411000-8 Консультаційні послуги з питань загального управління» 
(Парус, експертні послуги, кадастр полігону, технічна документація) 2240 20,096.80

двадцять тис. 
дев’яносто шість грн. 

80 коп.
допорогова лютий Спецфонд 

ДК 021:2015 «79411000-8 Консультаційні послуги з питань загального управління» 
(Експертна оцінка орендованих споруд) 2240 0.00 нуль грн. 00 коп. допорогова червень Спецфонд. 

ДК 021:2015 «79632000-3 Послуги з підготовки персоналу» (Навчання) 

2282 2,523.00
дві тис. п’ятсот 

двадцять три  грн.        
00 коп.

допорогова жовтень Загальний фонд. 



ДК 021:2015 «79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони» 
(Охорона об’єктів) 2240 111,825.00

сто одинадцять тис. 
вісімсот двадцять п’ять 

грн. 00 коп.

звіт про укладений 
договір січень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони» 
(Атестація ПК АС-1 ІТМ (РСВ)) 2240 20,000.00 двадцять тис. грн.           

00 коп. допорогова травень Загальний фонд 

ДК 021:2015 «79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони» 
(Охорона об’єктів) 2240 63,852.30

шістдесят три тис. 
вісімсот п’ятдесят дві 

грн. 30 коп.

звіт про укладений 
договір січень Спецфонд  

ДК 021:2015 «90430000-0 Послуги з відведення стічних вод» (Водовідведення) 
2272 16,396.00

шістнадцять тис. 
триста дев’яносто 
шість грн. 00 коп.

допорогова лютий Загальний фонд. 

ДК 021:2015 «90430000-0 Послуги з відведення стічних вод» (Водовідведення) 
2272 3,263.00

три тис. двісті 
шістдесят три грн.    

00коп.
допорогова лютий Спецфонд

ДК 021:2015 «90512000-9 Послуги з перевезення сміття» (Вивіз сміття) 
2240 25,705.73 двадцять п’ять тис. 

сімсот п’ять грн. 73коп. допорогова січень Загальний фонд . 

ДК 021:2015 «90512000-9 Послуги з перевезення сміття» (Вивіз сміття) 2240 1,000.00 одна тис. грн. 00 коп. допорогова січень Спецфонд

ДК 021:2015 «90523000-9 Послуги з утилізації токсичних відходів, окрім 
радіоактивних відходів і забруднених грунтів» (Утилізація ламп, автошин, 
акумуляторів) 

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

ДК 021:2015 «90923000-3 Послуги з дератизації» (Дератизація) 
2240 945.00 дев’ятсот сорок  п’ять 

грн. 00 коп. допорогова січень Загальний фонд . 

ДК 021:2015 «90923000-3 Послуги з дератизації» (Дератизація) 2240 0.00 нуль грн. 00 коп. допорогова січень Спецфонд.
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