
 1 

 ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  

 на 2015 рік (зі змінами у новій редакції) 

 Виконавчий комітет Сумської міської ради  

код за ЄДРПОУ 04057942 
 

Предмет закупівлі Код 
КЕКВ 
(для 

бюджет
них 

коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Проце
-дура 
закупі

влі 

Орієнтов
ний 

початок 
прове-
дення 

процедур
и 

закупівлі 

Примітки 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  
Газ нафтовий та інші газоподібні 
вуглеводні, крім природного газу 
код ДК 016: 2010 -  код ДК 016: 2010 – 
19.20.3 (19.20.31 – 00.00) 
Пропан і бутан, скраплені 
 

2210 59470,00 
(п’ятдесят 
дев’ять тисяч 
чотириста 
сімдесят грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Засоби змащувальні; присадки; речовини 
антифризні готові 
 код ДК 016: 2010 - 20.59.4 (20.59.43 – 
30.00) 
Рідини до гідравлічних гальм та інші 
готові рідини для гідравлічних 
трансмісій; засоби, без умісту 
мінеральної олії чи олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів або з умістом 
менше ніж 70 мас. % цих олій 
 

 1500,00 (одна 
тисяча п’ятсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ  

   

Засоби змащувальні; присадки; речовини 
антифризні готові 
 код ДК 016: 2010 - 20.59.4 (20.59.43 – 
50.00) 
Засоби антифризні та готові засоби проти 
обледеніння 
 

 700,00  
(сімсот грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Засоби змащувальні; присадки; речовини 
антифризні готові 
 код ДК 016: 2010 - 20.59.4 (20.59.41 – 
57.00) 
Засоби змащувальні, які мають як основу 
менше ніж 70 мас, % мінеральної олії чи 
олій, одержаних з бітумінозних 
матеріалів, крім засобів для обробляння 
тканин, шкіри, виробів зі шкіри та хутра 

 2000,00 (дві 
тисячі 00 коп.) 
в тому числі 
ПДВ 

   

Шини та камери ґумові нові  14800,00    
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код ДК 016: 2010 - 22.11.1 
(22.11.11 – 00.00) 
Шини пневматичні ґумові нові до 
легкових автомобілів 
 

(чотирнадцять  
тисяч вісімсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

Частини та приладдя до моторних 
транспортних засобів, н. в. і. у. 
код ДК 016: 2010 - 29.32.3 (29.32.30 – 
90.00) 
Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до 
транспортних засобів підкатегорій 
29.10.21, 29.10.22, 29.10.23, 29.10.24, 
29.10.30 та категорій 29.10.4, 29.10.5; їхні 
частини 

 32104,72 
(тридцять дві 
тисячі сто 
чотири грн. 72 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Дог.№24/01 
від 30.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума – 
1085,00 грн. 

Лампи та світильники 
код ДК 016: 2010 - 27.40.2 (27.40.21 – 
00.00) 
Ліхтарі електричні портативні, що 
працюють на сухих батарейках, 
акумуляторах, магнето 
 

 245,00 (двісті 
сорок п’ять 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Лампи та світильники 
код ДК 016: 2010 - 27.40.1 (27.40.15 – 
50.00) Лампи газорозрядні, інші (крім 
ультрафіолетових ламп) 
(27.40.13 – 00.00)Лампи розжарювання 
потужністю не більше ніж 200 Вт та на 
напругу більше ніж 100 В, н. в. і. у. 
 

 1750,00  
(одна тисяча 
сімсот 
п’ятдесят  
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Препарати фармацевтичні, інші 
код ДК 016: 2010 - 21.20.2 (21.20.24 – 
60.00) 
Сумки та аптечки першої допомоги 

 2340,00 (дві 
тисячі триста 
сорок грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

 Прилади електричні побутові, інші, н. в. 
і. у. 
код ДК 016: 2010 - 27.51.2 (27.51.21 – 
90.00) 
Прилади електромеханічні, інші 

 200,00 (двісті 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Вироби пластмасові інші,            н. в. і. у. 
код ДК 016: 2010 - 22.29.2 (22.29.29 – 
50.00) 
Вироби пластмасові, інші, виготовлені з 
листового матеріалу 
(22.29.23 – 90.00) 
Предмети господарської призначеності 
та предмети для туалету з пластмас, н. в. 
і. у. 
(22.29.25 – 00.00) 
 Приладдя канцелярське або шкільне 
пластмасове 
 

 5830,00 (п’ять  
тисяч вісімсот 
тридцять 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Дог.№13/57 
від 
02.02.2015 
(тимч.кошт.)
сума – 600,00 
грн. 

Пристрої електромонтажні 
 код ДК 016: 2010 – 27.33.1 (27.33.13 – 

 45,00 (сорок 
п’ять грн.00 
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50.00) 
Штепселі та розетки на напругу не 
більше ніж 1 кВ (крім призначених для 
коаксіальних кабелів і друкованих схем) 
 

коп.) в тому 
числі ПДВ 

Вироби для ванн і кухні, металеві код ДК 
016: 2010 – 25.99.1 (25.99.12 – 37.00) 
Вироби столові, кухонні й побутові, із 
заліза чи сталі, емальовані, інші (крім 
виробів з ливарного чавуну) 

 700,00 (сімсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Мітли та щітки 
код ДК 016: 2010 - 32.91.1 (32.91.11 – 
10.00) 
Мітли та щітки з лозин чи інших 
рослинних матеріалів, зв'язаних у жмути 
(32.99.11 – 30.00) 
Рукавички, рукавиці та мітенки захисні 
для всіх професій, з натуральної чи 
композиційної шкіри 
 

 2873,00 (дві 
тисячі вісімсот 
сімдесят три 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Устаткування для миття, наповнювання, 
пакування та обгортання пляшок або 
іншої тари; вогнегасники, 
пульверизатори, машини пароструминні 
та піскоструминні; прокладки код ДК 
016: 2010 – 28.29.2 (28.29.22 – 10.00) 
Вогнегасники 

 600,00 (шістсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Вироби з дроту, ланцюги та пружини 
25.93.1 (25.93.14 - 80.00) 
Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські 
кнопки, скоби та подібні вироби, інші 
(25.93.10 – 10.00) 
Кнопки креслярські із заліза чи сталі 
(крім креслярських кнопок з міді або з 
мідними головками) 
(25.93.15 – 10.00) 
Електроди з покривом для 
електродугового зварювання з 
недорогоцінних металів 
 

 879,00 
(вісімсот 
сімдесят 
дев’ять  грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Скло порожнисте 
код ДК 016: 2010 – 23.13.1 (23.13.12 – 
90.00) 
Вмістини для пиття, інші 
 

 120,00 (сто 
двадцять 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Лампи та світильники код ДК 016: 2010 – 
27.40.3 (27.40.39 – 30.00)  
Лампи та світильники електричні, 
виготовлені з пластику та інших 
матеріалів, призначені для використання 
з лампами розжарювання та 
люмінесцентними лампами 
(27.40.25 – 00.00) Люстри та інші 
електричні стельові чи настінні 

 10202,00 
(десять тисяч 
двісті дві 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
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світильники 
 
Вироби пластмасові для будівництва; 
лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не 
пластикові світильники код ДК 016: 2010 
–22.23.1 (22.23.14 – 70.00) Підвіконня, 
жалюзі та подібні вироби і їхні частини, 
пластмасові 
 

 1200,00 (одна 
тисяча двісті 
грн.00 коп.)  в 
тому числі 
ПДВ 

   

Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 
витирання пороху й подібні вироби 
Вироби текстильні готові, інші код ДК 
016: 2010 –  13.92.2 (13.92.29 – 53.00) 
для прибирання, з нетканого текстилю 
(13.92.29 – 90.00)  
Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 
витирання пороху та подібні вироби  для 
прибирання, трикотажні; жилети 
рятувальні, рятувальні пояси та інші 
готові вироби 
 

 33650,00 
(тридцять три 
тисячі шістсот 
п’ятдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Договір № 5 
від 
17.01.2015р. 
(тимч.кошт.) 
сума 49,20 
грн. 

Мило, засоби мийні та засоби для 
чищення код ДК 016: 2010 –  20.41.3 
(20.41.32 – 40.00) 
Засоби поверхнево-активні, з умістом 
або без умісту мила, розфасовані дня 
роздрібної торгівлі (крім тих, що їх 
використовують як мило) 
(20.41.31 – 20.00) 
Мило та органічні поверхнево-активні 
вироби у формі брусків, брикетів або 
фігурних виробів, н. в. і. у. 
 (20.41.32 – 70.00)  
Засоби мийні та засоби для чищення, з 
умістом або без умісту мила, не 
розфасовані для роздрібної торгівлі 
(зокрема допоміжні мийні засоби), крім 
тих, що їх використовують як мило, та 
поверхнево-активних засобів 
 

 2500,00 (дві 
тисячі п’ятсот   
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Препарати пахучі, воски та інші засоби 
для чищення 
 код ДК 016: 2010 –  20.41.4 (20.41.41 – 
00.00) 
Препарати для ароматизування чи 
дезодорування приміщень 
 

 300,00 (триста  
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Замки та завіси код ДК 016: 2010 – 
25.72.1 (25.72.12 – 70.00) 
Замки (крім висячих замків, замків до 
автотранспортних засобів, замків до  
меблів та замків до дверей будинків) з 
недорогоцінних металів 
(25.72.13 – 30.00) Шпінгалети та рами зі 

 862,00 
(вісімсот 
шістдесят дві 
грн.00 коп.) в  
тому числі 
ПДВ 
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шпінгалетами, з умонтованими замками, 
з недорогоцінних металів (крім защіпок і 
засувок до дамських сумочок, портфелів 
і дипломатів) 
(25.72.14 – 10.00)   Завіси з 
недорогоцінних металів 
(25.72.14 – 50.00) 
Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби до меблів (крім завіс, 
поворотних роликів, замків і ключів) з 
недорогоцінних металів 
 
Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші  
код ДК 016: 2010 – 27.32.1 (27.32.11 – 
50.00) 
Проводи обмоткові ізольовані, інші 
(зокрема анодовані) 
 

 120,00 (сто 
двадцять 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Елементи первинні, первинні батареї та 
частини до них код ДК 016: 2010 –
27.20.1 (27.20.11 – 00.00) 
Елементи первинні та первинні батареї 
 

 50,00 
(п’ятдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Пристрої електромонтажні код ДК 016: 
2010 – 27.33.1 (27.33.13 – 50.00) 
Штепселі та розетки на напругу не 
більше ніж 1 кВ (крім призначених для 
коаксіальних кабелів і друкованих схем 
 

 205,00 (двісті 
п’ять грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні код 
ДК 016: 2010 – 25.94.1 (25.94.11- 25.00) 
Ґвинти та болти з головками, інші 
 

 70,00 (сімдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Вироби для ванн і кухні, металеві код ДК 
016: 2010 – 25.99.1 (25.99.11 – 37.00) 
Вироби санітарно-технічні та їхні 
частини, з алюмінію 
 (25.99.11 – 31.00) Вироби санітарно-
технічні та їхні частини, із заліза чи сталі 
 

 835,00 
(вісімсот 
тридцять п’ять 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Машинки друкарські, машини для 
обробляння текстів і лічильні машини 
код ДК 016: 2010 – 28.23.1 (28.23.11 – 
00.00) 
Машинки друкарські, машини для 
обробляння текстів 
 

 360,00 (триста 
шістдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Клеї код ДК 016: 2010 – 20.52.1 (20.52.10 
– 80.00) 
Клеї готові та інші готові адгезиви, н. в. 
і. у. 
 

  
30,00 
(тридцять 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ  
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Папір побутовий і туалетний та паперова 
продукція код ДК 016: 2010 – 17.22.1 
(17.22.11 – 60.00) Рушники для 
витирання рук з паперової маси, паперу, 
целюлозної вати чи полотна з 
целюлозного волокна 
(17.22.11 – 20.00) 
Папір туалетний 
 

 310,00 (триста 
десять грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Тара пластмасова код ДК 016: 2010 – 
22.22.9 (22.22.11 -00.00) 
Мішки і пакети, зокрема конусоподібні, з 
полімерів етилену 
  

 280,00 (двісті 
вісімдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Пилки ручні, полотна до будь-яких 
пилок  
код ДК 016: 2010 – 25.73.2 (25.73.20 – 
20.00) 
Полотна до стрічкових пилок 
 

 160,00 (сто 
шістдесят 
грн.00 коп.)  в 
тому числі 
ПДВ  

   

Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробовувальні, інші 
 код ДК 016: 2010 –26.51.6 (26.51.63 – 
50.00) 
Лічильники подання чи вироблення 
рідин (зокрема калібрувальні), крім помп 
(26.51.63 – 70.00) 
Лічильники подання чи вироблення 
рідин (зокрема калібрувальні), крім помп 
 

 2499,00 (дві 
тисячі 
дев’яносто 
дев’ять грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Деталі змінні до ручних інструментів з 
механічним урухомлювачем/приводом 
чи без нього, або до верстатів  
код ДК 016: 2010 – 25.73.4 (25.73.40 – 
40.00) 
Інструменти для свердління, для 
обробляння металу, з робочою частиною 
зі спеченого карбіду металу, крім 
незакріплених пластин, стрижнів та 
наконечників і подібних виробів зі 
спеченого карбіду металу 
 

 250,00 (двісті 
п’ятдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ  

   

Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; 
відеофони 
код ДК 016: 2010 – 26.30.2 (26.30.23 –  
30.00)Апарати телефонні (зокрема 
телефонні проводові апарати з 
безпроводовими слухавками, 
відеотелефони), крім телефонних 
автовідповідачів, не об'єднаних з 
телефоном в єдиний пристрій 
 

 800,00 (вісім-
сот грн.00 коп.) 
в тому числі  
ПДВ 
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Прилади електричні побутові, інші, н. в. 
і. у. 
код ДК 016: 2010 –27.51.2  (27.51.23 – 
70.00)Праски електричні відпарювальні 
(27.51.24 – 30.00) Кавоварки та чайники 
побутові (зокрема кавоварки з 
проціджувачем) 
 

 1300,00 (одна 
тисяча триста 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 
продукція; барвники художні та 
друкарські чорнила код ДК 016: 2010 – 
27.30.1(27.30.12 – 70.00)  
Фарби та лаки: розчини, н. в. і. у. 
 

 4020,00 
(чотири тисячі 
двадцять 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Меблі для сидіння та їхні частини 
код ДК 016: 2010 – 31.00.1(31.00.13 – 
00.00)Меблі для сидіння, інші 
 

 900,00 
(дев’ятсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Меблі конторські/ офісні та меблі для 
підприємств торгівлі  
код ДК 016: 2010 – 31.01.1 (31.01.11 – 
70.00) 
Меблі конторські/офісні металеві, інші, 
заввишки більше ніж 80 см 
 

 12250,00 
(дванадцять 
тисяч двісті 
п’ятдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги щодо видавання друкованої 
продукції, інші  
код ДК 016: 2010 – 58.19.1 (58.19.11 – 
00.00) 
Картки поштові, вітальні листівки та 
подібні вироби, друковані 
(58.19.14 – 00.00) 
Марки поштові, гербові чи подібні нові; 
гербовий папір; чекові книжки; 
банкноти, акції, облігації та подібні цінні 
папери, друковані 
(58.19.15 – 00.00) 
Матеріали рекламні комерційні, торгові 
каталоги та подібні вироби, друковані 
(58.19.19 - 00.00) 
Продукція друкована, інша 
 
 

 53333,00 
(п’ятдесят три 
тисячі триста 
тридцять три 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Рішення 
СМР від 
03.03.2015 
№ 4055-МР 
«Про 
внесення 
змін та 
доповнень до 
міського 
бюджету на 
2015 рік» 

Вироби з деревини, інші 
код ДК 016: 2010 – 16.29.1 (16.29.14 – 
20.00) 
Рамки дерев'яні до картин, фотографій, 
дзеркал або подібних предметів 
 

 2240,00  
(дві тисячі 
двісті сорок 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Лист від 
16.03.15 № 
91/03 (Зміни 
розрахунку 
до 
кошторису) 

Вироби з недорогоцінних металів, інші 
код ДК 016: 2010 – 25.99.2 (25.99.23 – 
70.00) Вироби канцелярські, інші, 
зокрема затискачі, скріпки та кутики на 

 81180,00 
(вісімдесят 
одна тисяча 
сто вісімдесят 

  Дог.№02/02-
15 від 
02.02.15 
(тимч.кошт.) 
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папір, з недорогоцінних металів 
(25.99.22 – 00.00) Лотки та підставки на 
папір, лотки на пера, підставки на 
печатки й подібне конторське чи 
канцелярське устаткування з 
недорогоцінних металів, крім 
конторських/офісних меблів 
(25.99.21 – 70.00) Ящики для зберігання 
грошей і документів та подібні вироби, з 
недорого цінних металів 
 

грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

сума- 
10723,00грн. 
Рішення 
СМР від 
03.03.2015 
№ 4055-МР 
«Про 
внесення 
змін та 
доповнень до 
міського 
бюджету на 
2015 рік» 
 

Носії інформації магнітні й оптичні 
код ДК 016: 2010 – 26.80.1 (26.80.13 – 
00.00) 
Носії для запису, інші, зокрема матриці 
та форми для виготовлювання дисків 
 

 6045,00 (шість 
тисяч сорок 
п’ять грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Частини та приладдя до обчислювальних 
машин  
код ДК 016: 2010 – 26.20.4 (26.20.40 – 
00.00) 
Частини та приладдя до обчислювальних 
машин 
 

 6135,00 (шість 
тисяч сто 
тридцять п’ять 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 
продукція; барвники художні та 
друкарські чорнила  
код ДК 016: 2010 – 20.30.2 (20.30.24 – 
50.00) 
Чорнило друкарське чорне 
(20.30.23 – 50.00) 
Фарби художні для навчання чи 
живопису, оформлення вивісок, фарби 
для розваг і модифіковані тональні 
фарби в наборах таблеток, тюбиків, 
баночок, флаконів або лотків 
 

 21196,00 
(двадцять одна 
тисяча сто 
дев’яносто 
шість грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Убори наголовні захисні; ручки для 
писання та олівці, дошки, штемпелі для  
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до друкарських 
машинок, штемпельні подушечки 
 код ДК 016: 2010 – 32.99.1  
(32.99.14 – 30.00) Стрижні до кулькових 
ручок, до складу яких входять кульковий 
наконечник і балончик з чорнилом; 
(32.99.14 – 10.00) 
Набори ручок чи олівців, до складу яких 
входять два чи більше предметів 
письмового приладдя 
(32.99.16 – 30.00) 

 11991,00 
(одинадцять  
тисяч дев’ятсот 
дев’яносто 
одна грн.00  
коп.) в тому 
числі ПДВ 
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Штемпелі для проставляння дат, 
запечатування чи нумеруванння, ручні 
Послуги щодо друкування, інші 
код ДК 016: 2010 – 18.12.1 (18.12.19 – 
90.00) Друкування іншої друкованої 
продукції, н. в. і. у. 
(18.12.16 – 00.00) 
Друкування безпосередньо на пластмасу, 
скло, метал, дерево й кераміку 
(18.12.14 – 14.00) 
Друкування книжок, брошур, рекламних 
проспектів і подібної продукції (крім 
надрукованих окремими аркушами) 
 

 94300,00 
(дев’яносто 
чотири тисячі 
триста грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Рішення 
СМР від 
03.03.2015 
№ 4055-МР 
«Про 
внесення 
змін та 
доповнень до 
міського 
бюджету на 
2015 рік» 

Вироби канцелярські, паперові 
код ДК 016: 2010 – 17.23.1 (17.23.12 – 
30.00) 
Конверти паперові чи картонні 
(17.23.13 – 13.00)Журнали реєстраційні, 
бухгалтерські книги, книги бланків 
ордерів і квитанцій, паперові чи картонні 
(17.23.13 – 30.00) 
Зошити, паперові чи картонні 
(17.23.14 – 00.00) 
Папір і картон, інші, для писання, 
друкування чи іншої графічної 
призначеності, віддруковані, тиснені або 
перфоровані 
(17.23.13 – 50.00) 
Швидкозшивачі, папки та папки на 
"справи", паперові чи картонні (крім 
книжкових обкладинок) 
 

 86906,00 
(вісімдесят 
шість  тисяч 
дев’ятсот шість 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Дог.№5-МД 
від 13.01.15 
(тимч.кошт.)
сума- 
11000,00 
грн.; 
Дог.№21-МД 
від 02.02.15 
(тимч.кошт.) 
сума- 
5280,00грн. 
Дог.№05/02 
від 05.02.15 
(тимч.кошт.) 
сума- 
2399,20 грн. 

Води мінеральні та безалкогольні напої 
код ДК 016: 2010 – 11.07.1 (11.07.11 –  
30.00) 
Води мінеральні та газовані, 
непідсолоджені 
 

 850,00 
(вісімсот  
п’ятдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Шоколад і цукрові кондитерські вироби 
код ДК 016: 2010 – 10.82.2 (10.82.21 – 
30.00) 
Шоколад і подібні продукти, з умістом 
какао-продуктів, у блоках, плитках, 
брусках масою більше ніж 2 кг чи в 
рідинних, пастоподібних формах, у 
порошку, у гранулах, в інших нетарних 
формах, у контейнерах чи в первинному 
паюванні масою більше ніж 2 кг, з 
умістом какао-продуктів не менше ніж 
18 мас. % 
 

 36500,00 
(тридцять 
шість тисяч 
п’ятсот грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Папір і картон оброблені 
код ДК 016: 2010 – 17.12.7 (17.12.72 – 

 9000,00 
(дев’ять  тисяч 

  Дог.№06/02 
від 06.02.15 
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00.00) 
Папір і картон креповані, гофровані, 
тиснені або перфоровані 
 

грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

(тимч.кошт.) 
сума- 
2000,00 грн. 

Книжки друковані  
код ДК 016: 2010 – 58.11.1 (58.11.19 – 
00.00) 
Книжки, брошури, рекламні проспекти 
та подібні матеріали, друковані, інші 
 

 38400,00 
(тридцять вісім 
тисяч 
чотириста  
грн.) в тому 
числі ПДВ 

   

Папір і картон оброблені  
код ДК 016: 2010 – 17.12.7 (17.12.71 – 
00.00) 
Папір і картон багатошарові, без 
поверхневого покриву або непросочені 
(17.12.76 – 00.00) 
Папір копіювальний, самокопіювальний 
папір та інший папір для виготовляння 
копій і відбитків, у рулонах або в 
аркушах 
 

 50182,00 
(п’ятдесят 
тисяч сто 
вісімдесят дві 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки з пластмас, інші 
код ДК 016: 2010 – 22.21.4 (22.21.42 – 
79.00) 
Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 
з продуктів полімеризації, інші 
 

 13905,00 
(тринадцять 
тисяч дев’ятсот 
п’ять грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Одяг, дитячий, спортивні костюми та 
інший одяг, аксесуари та деталі одягу, 
трикотажні 
код ДК 016: 2010 – 14.19.1 (14.19.19 -
30.00)  
Шалі, шарфи, хустки, кашне, мантильї, 
вуалі й подібні вироби, трикотажні 
 

 10000,00 (де-
сять тисяч  
грн.00 коп.) в  
тому числі 
ПДВ 

   

Теніски, майки та інші натільні 
фуфайки, трикотажні  
код ДК 016: 2010-  14.14.3 (14.14.30 – 
00.00) 
Теніски, майки та інші натільні 
фуфайки, трикотажні 
 

 18800,00 
(вісімнадцять 
тисяч вісімсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Творчість мистецька  
код ДК 016: 2010 – 90.03.1 (90.03.13 – 
00.00) 
Твори художників, графіків і 
скульпторів 
 

 7000,00 (сім 
тисяч грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Білизна столова 
код ДК 016: 2010 – 13.92.1  
(13.92.13 – 55.00) Білизна столова, лляна 
(крім трикотажної) 
 

 11000,00 
(одинадцять 
тисяч грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
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Потяги іграшкові та їхнє приладдя; 
моделі, інші, у зменшеному розмірі, чи 
набори для складання та дитячі 
конструктори 
код ДК 016: 2010 – 32.40.1 (32.40.11 – 
00.00) 
Ляльки, що зображують тільки людей 
 

 5000,00 (п’ять 
тисяч грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Вироби дорожні, шорно-сідельні та 
упряж і подібні вироби; вироби шкіряні 
інші  
код ДК 016: 2010 – 15.12.1 (15.12.12 – 
10.00) 
Валізи, сумки-чохли на одяг, 
косметички, кейси наділові папери, 
ранці шкільні й подібні вироби, з 
натуральної шкіри, композиційної 
шкіри, лакової шкіри, пластмаси, 
текстильних матеріалів, алюмінію чи 
інших матеріалів 
 

 6300,00 
(шість  тисяч 
триста грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Вироби з деревини, інші 
код ДК 016: 2010 – 16.29.1 (16.29.14 – 
90.00) 
Вироби з деревини, інші (крім 
обичайок) 
 

 5000,00 (п’ять 
тисяч грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Скло порожнисте 
код ДК 016: 2010 – 23.13.1  
 
(23.13.11 – 60.00) 
Вмістини скляні для напоїв і харчових 
продуктів номінальною місткістю 
менше ніж 2,5 л (крім пляшок, частково 
виготовлених зі шкіри або покритих 
шкірою, скловиробів побутової 
призначеності, колб і посудин 
вакуумних) 
(23.13.13 – 60.00) 
Посуд столовий, кухонний і для 
туалетних кімнат, контор/офісів, 
оздоблення приміщень і подібних цілей, 
склокерамічний 

 8370,00 (вісім 
тисяч триста  
сімдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Квіти зрізані та бутони квітів; насіння 
квітів  
код ДК 016: 2010-01.19.2 (01.19.21 – 
00.00) Квіти зрізані та бутони квітів 
 

 20160,87 
(двадцять одна 
тисяча  сто 
шістдесят 
грн.87 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Дог. №1-к 
від 17.01.15р. 
(тимч.кошт.), 
сума 
390,00грн. 
Дог.№2-к 
від 22.01.15р. 
(тимч.кошт.), 
сума 3000,00 
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грн.  
Лист від 
16.03.15 № 
91/03 (Зміни 
розрахунку 
до 
кошторису) 
Зміни до 
розрахунку 
до 
кошторису 
на 2015 рік, 
підстава: 
виробнича 
необхідність) 

Матеріал для саджання: рослини живі, 
цибулини, бульби та корені, живці й 
вусики, міцелій грибів 
код ДК 016: 2010 – 01.30.1 (01.30.10 – 
00.00) 
Матеріал для саджання: рослини живі, 
цибулини, бульби та корені, живці й 
вусики, міцелій грибів 
 

                                                                                                                                   7400,00 (сім 
тисяч 
чотириста 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Вироби спортивні 
код ДК 016: 2010 – 32.30.1 (32.30.15 -
50.00) 
Інвентар і устатковання для настільного 
тенісу (зокрема ракетки, м'ячі та сітки) 
 

 1500,00 (одна 
тисяча п’ятсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Квіти зрізані та бутони квітів; насіння 
квітів  
код ДК 016: 2010-01.19.2 (01.19.21 – 
00.00)Квіти зрізані та бутони квітів 
 

 3850,00 (три 
тисячі вісімсот 
п’ятдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Додаткові 
кошти, 
рішення 
СМРвід 
03.03.2015 № 
4055-МР, 
лист  від 
17.03.2015 № 
97/03 

Вироби господарські та декоративні 
керамічні код ДК 016: 2010-23.41.1 
(23.41.11 - 50.00)  
Предмети побутової призначеності та 
предмети для туалетних кімнат, з 
порцеляни/фарфору, н. в. і. у. 
(23.41.13 -  50.00) 
Статуетки та інші декоративні вироби з 
інших матеріалів 
 

 10700,00 
(десять тисяч 
сімсот грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 
витирання пороху й подібні вироби 
Вироби текстильні готові, інші код ДК 
016: 2010 –  13.92.2 (13.92.29 – 53.00) 
для прибирання, з нетканого текстилю 

 350,00 ( триста 
п’ятдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Додаткові 
кошти, 
рішення 
СМР від 
03.03.2015 № 
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(13.92.29 – 90.00)  
Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 
витирання пороху та подібні вироби  для 
прибирання, трикотажні; жилети 
рятувальні, рятувальні пояси та інші 
готові вироби 
 

4055-МР, 
лист  від 
17.03.2015 № 
97/03 

Книжки друковані  
код ДК 016: 2010 – 58.11.1 (58.11.19 – 
00.00) 
Книжки, брошури, рекламні проспекти 
та подібні матеріали, друковані, інші 
 

 5000,00 (п’ять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ. 

  Зміни до 
розрахунку 
до 
кошторису 
на 2015 рік, 
підстава: 
виробнича 
необхідність) 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
код ДК 016: 2010 – 19.20.2 (19.20.23 – 
00.00) Оливи мінеральні легкі, легкі 
дистиляти,н.в.і.у. 
  

 18200,00 
(вісімнадцять 
тисяч двісті 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ. 

   

Послуги щодо видавання друкованої 
продукції, інші  
код ДК 016: 2010 – 58.19.1 (58.19.19 – 
00.00) 
Продукція друкована, інша 
(58.19.15 – 00.00) 
Матеріали рекламні комерційні, торгові 
каталоги та подібні вироби, друковані 
 

 9082,00 
(дев’ять тисяч 
вісімдесят дві 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ. 

  Додаткові 
кошти, 
рішення 
СМР від 
03.03.2015 
№ 4055-МР 
 

Вироби з недорогоцінних металів, інші 
код ДК 016: 2010 – 25.99.2  
(25.99.29 – 19.00)  
Вироби із заліза чи сталі, виливані, н. в. 
і. у. 
 

 4088,00 
(чотири тисячі 
вісімдесят 
вісім грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ. 

        - * - 

Послуги щодо друкування, інші 
код ДК 016: 2010 – 18.12.1  
(18.12.16 – 00.00) 
Друкування безпосередньо на 
пластмасу, скло, метал, дерево й 
кераміку 
(18.12.19 – 10.00) 
Друкування різноманітних календарів, 
зокрема відривних 
 

 1680,00 (одна 
тисяча шістсот 
вісімдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ. 

        - * - 

                                                                Оплата послуг (крім комунальних)  
Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устаткування 
код ДК 016: 2010 – 95.11.1 (95.11.10 – 
00.00) 
Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устаткування 

2240 35478,99 
(тридцять п’ять 
тисяч 
чотириста 
сімдесят вісім 
грн.99 коп.) в 
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 тому числі 
ПДВ 

Ремонтування комунікаційного 
устаткування 
код ДК 016: 2010 – 95.12.1 (95.12.10 – 
00.00) 
Ремонтування комунікаційного 
устаткування 
 

 400,00 
(чотириста 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги агентств нерухомості 
код ДК 016: 2010 – 68.31.1 (68.31.16 – 
00.00) Послуги посередників щодо  
оцінювання нерухомості 

 1485,00 (одна 
тисяча 
чотириста  
вісімдесят 
п’ять грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Ремонтування інших предметів 
особистого вжитку та господарсько-
побутових виробів 
код ДК 016: 2010 – 95.29.1 (95.29.19 – 
00.00) 
Ремонтування інших предметів 
особистого вжитку та господарсько-
побутових виробів, н. в. і. у. 
 

 1540,00 (одна 
тисяча п’ятсот 
сорок грн. 00 
коп.)  в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги щодо страхування від 
нещасних випадків і страхування 
здоров'я 
код ДК 016: 2010 – 65.12.1 (65.12.21 – 
00.00) 
Послуги щодо страхування цивільної 
відповідальності власників 
автотранспорту (зокрема 
відповідальність перевізника) 
(65.12.11 – 00.00) 
Послуги щодо страхування від 
нещасних випадків 
 
 

  13345,00 
(тринадцять 
тисяч триста 
сорок п’ять 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Дог.№04/ЦВ/
2015 від 
27.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума – 
1555,90 грн. 

Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування 
код ДК 016: 2010 – 71.20.1 (71.20.19 – 
99.00) 
Послуги щодо технічного випробування 
й аналізування, інші, н. в. і. у. 
 

 1650,00 (одна 
тисяча шістсот 
п’ятдесят 
грн.00 коп.) 
в тому числі 
ПДВ 

   

Послуги лікувальних закладів 
код ДК 016: 2010 – 86.10.1 (86.10.19 – 
00.00) 
Послуги лікувальних закладів, інші 
 

 1638,00 (одна 
тисяча шістсот 
тридцять вісім 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги професійні, технічні та 
комерційні, інші, н. в. і. у.  

 550,00 (п’ятсот 
п’ятдесят грн. 
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код ДК 016: 2010 – 74.90.2 (74.90.20- 
00.00) Послуги професійні, технічні та 
комерційні, інші, н. в. і. у. 

00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних 
засобів 
код ДК 016: 2010 – 45.20.1 (45.20.11 – 
00.00) Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і  
маловантажних автотранспортних 
засобів (крім послуг щодо ремонтування 
електричної системи, шин і кузова), 
звичайні 
 

 4950,00 
(чотири тисячі 
дев’ятсот 
п’ятдесят  грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Дог.№451 від 
17.02.15 
(тимч.кошт.) 
сума – 324,00 
грн. 

Послуги щодо оренди та лізингу 
автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів  
код ДК 016: 2010 – 77.11.1 (77.11.10 – 
00.00) 
Послуги щодо оренди та лізингу 
автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів 
 

 750,00 (сімсот 
п’ятдесят грн. 
00 коп.) 
в тому числі 
ПДВ 

   

Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних 
засобів  
код ДК 016: 2010 –45.20.1 (45.20.13 – 
00.00) 
Ремонтування шин автомобілів і 
маловантажних автотранспортних 
засобів, зокрема регулювання та 
балансування коліс 
(45.20.11 – 00.00) 
Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних 
засобів (крім послуг щодо ремонтування 
електричної системи, шин і кузова), 
звичайні 
 

 27696,00 
(двадцять сім 
тисяч шістсот 
дев’яносто 
шість грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Перевезення пасажирів наземним 
транспортом поза розкладом  
код ДК 016: 2010 – 49.39.3 (49.39.39 – 
00.00)Послуги пасажирського наземного 
транспорту, н. в. і.  
 

 41826,85 
(сорок одна 
тисяча вісімсот 
двадцять шість 
грн.85 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Лист від 
16.03.15 № 
91/03 (Зміни 
розрахунку 
до 
кошторису) 

Послуги інженерні  
код ДК 016: 2010 – 71.12.1 (71.12.11 – 
00.00)Послуги інженерні консультаційні 
(71.12.13 – 00.00) 
Послуги інженерні щодо енергетичних 

 63131,00 
(шістдесят три 
тисячі сто 
тридцять одна 
грн.00 коп.) в 

  Дог.№ЛФ-
1501 від 
19.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума1496,34 
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об'єктів 
 

тому числі 
ПДВ 

грн.(вл.потр.- 
286,70 грн.); 
Дог.№ ЛФ- 
1502 від 
19.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума-
1496,34грн. 
(вл.потр.-
101,60грн.; 
Дог.№01-
01/15 від 
19.01.15 
(тимч.кошт.), 
Сума – 
6900,00грн.(в
л.потр.-
945,30 грн.), 
Дог.№ 02-
01/15 від 
19.01.15 
(тимч.кошт.), 
сума- 
6900,00грн. 
(вл.потр.- 
945,30 грн.) 
 

Ремонтування побутової електронної 
техніки 
код ДК 016: 2010 – 95.21.1 (95.21.10 – 
00.00) 
Ремонтування побутової електронної 
техніки 
 

 8800,00 (вісім 
тисяч вісімсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Ремонтування меблів і домашнього 
начиння 
код ДК 016: 2010 – 95.24.1 (95.24.10- 
00.00) 
Ремонтування меблів і домашнього 
начиння 
 

 1000,00 (одна 
тисяча грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги щодо прання та хімічного 
чищення текстильних і хутряних 
виробів  
код ДК 016: 2010 – 96.01.1 (96.01.19 – 
00.00) 
Послуги щодо чищення текстилю, інші 
 

 2500,00 дві 
тисячі грн. 
п’ятсот грн.00 
коп.)   в тому 
числі ПДВ 

   

Газети друковані  
код ДК 016: 2010 – 58.13.1 (58.13.10 – 
00.00) 
Газети друковані 
 
 

 2325,00 (дві 
тисячі триста 
двадцять п’ять 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
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Інтернет-газети 
код ДК 016: 2010 – 58.13.2 (58.13.20 – 
00.00) 
Інтернет-газети 
 
 
 

 800,00 
(вісімсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 
код ДК 016: 2010 – 85.59.1 (85.59.19 – 
00.00) 
Послуги освітянські, н. в. і. у. 
 

 2500,00 (дві 
тисячі п’ятсот 
грн.00 грн.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги щодо оренди й експлуатування 
власної чи взятої у лізинг  нерухомості 
код ДК 016: 2010 – 68.20.1 (68.20.12 – 
00.00) 
Послуги щодо оренди й експлуатування 
власної чи взятої у лізинг нежитлової 
нерухомості 
 

 2827,00 (дві 
тисячі вісімсот 
двадцять сім 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги центрального банку 
код ДК 016: 2010 – 64.11.1 (64.11.10 – 
00.00) 
Послуги центрального банку 
 

 668,39 (шістсот 
шістдесят вісім 
грн. 39 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Дод.угода № 
6 від 
23.01.14р. 
(тимч. 
коштор.), 
Сума 182,43 
грн. 

Ремонтування інших предметів 
особистого вжитку та господарсько-
побутових виробів, н. в. і. у.  
код ДК 016: 2010 – 95.29.1 (95.29.19 – 
00.00) 
Ремонтування інших предметів 
особистого вжитку та господарсько-
побутових виробів, н. в. і. у. 
 

 500,00 (п’ятсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги щодо очищування, інші 
код ДК 016: 2010 – 81.29.1 (81.29.11 – 
00.00) 
Послуги щодо дезінфікування та 
винищування шкідників 
 

 3300,00 (три 
тисячі триста 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Відходи безпечні, непридатні для 
вторинного використовування, зібрані 
код ДК 016: 2010 – 38.11.3 
(38.11.31 – 00.00) 
Відходи комунальні безпечні, 
непридатні для вторинного 
використовування 
(38.11.39 – 00.00) 
Відходи некомунальні безпечні, 
непридатні для вторинного 
використання 
 

 9435,00 
(дев’ять тисяч 
чотириста 
тридцять п’ять 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Дод.угода № 
1/15 від 
15.01.15р. 
(тимч.кошт.)
сума 
248,91грн. 
(вл.потр.-
150,00грн.); 
Дод.угода № 
2/15 від 
15.01.15р. 
(тимч.кошт.)
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сума 
248,91грн. 
(вл.потр.-
45,00грн.) 
 
Дог.№452 від 
15.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума- 
1088,00, 
вл.потр.- 
64,00 грн.; 
 
Дог.№1/2015
/15/1ЮО 
(тимч.кошт.) 
сума- 825,60 
грн., 
вл.потр.- 
267,49 грн. 
 
 

Послуги юридичні  
код ДК 016: 2010 – 69.10.1 (69.10.16 – 
00.00) 
Послуги нотаріальні 
(69.10.19 – 00.00) 
Послуги юридичні, інші 
 

 910,00 
(дев’ятсот 
десять грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги комерційні допоміжні, інші, н. 
в. і. у. 
код ДК 016: 2010 –82.99.1(82.99.19 – 
00.00) 
Послуги комерційні допоміжні різні, 
інші, н. в. і. у. 
 

 1650,00 (одна 
тисяча шістсот 
п’ятдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги систем безпеки 
код ДК 016: 2010 – 80.20.1(80.20.10 – 
00.00) 
Послуги систем безпеки  
 

 1800,00 (одна 
тисяча вісімсот 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
6000,00 (шість 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
  
20400,00 
(двадцять 
тисяч  
чотириста грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

   
Дог.№1078-1 
від 29.01.15р. 
(тимч. кошт.) 
сума – 
1500,00 грн. 
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Послуги систем безпеки 
код ДК 016: 2010 – 80.20.1 (80.20.10 – 
00.00) 
Послуги систем безпеки  

 1080,00 (одна 
тисяча 
вісімдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

  Відшкодуван
ня  

Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування код ДК 
016: 2010 –71.20.1 (71.20.19 – 99.00) 
Послуги щодо технічного випробування 
й аналізування, інші, н. в. і. у. 
 
Послуги щодо калібрування засобів 
вимірювання електричних величин 
 

 1800,00 (одна 
тисяча вісімсот 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 

  Відшкодуван
ня  

Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної 
призначеності 
код ДК 016: 2010 – 33.12.1 (33.12.19 – 
00.00) 
Послуги щодо ремонтування та 
технічного обслуговування інших 
машин і устаткування загальної 
призначеності, н. в. і. у. 
 
 

 990,00 
(дев’ятсот 
дев’яносто грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги щодо страхування майна від 
пожежі та інших небезпек 
код ДК 016: 2010 – 65.12.4  (65.12.41 – 
00.00) 
Послуги щодо страхування майна від 
пожежі 
 
 

 12000,00 
(дванадцять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Дог. № 
04/2015 від 
27.01.15р. 
(тимч. кошт.) 
сума – 
1555,90 грн. 

Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд 
код ДК 016: 2010 – 93.11.1 
(93.11.10 – 00.00) 
Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд 
 
 

 12185,00 
(дванадцять 
тисяч сто 
вісімдесят 
п’ять грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги щодо оренди та лізингу 
будівельних та інженерно-будівельних 
машин і устаткування 
код ДК 016: 2010 – 77.32.1 (77.32.10 – 
00.00) 
Послуги щодо оренди та лізингу 
будівельних та інженерно-будівельних 
машин і устаткування 
 
 

 1500,00 (одна 
тисяча п’ятсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
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Послуги розважальні, інші, н. в. і. у. код 
ДК 016: 2010 – 93.29.2 (93.29.21 – 00.00)  
Послуги щодо влаштовування 
феєрверків і світлозвукових видовищ 
(93.29.29 – 00.00) 
Послуги видовищно-розважальні, н. в. і. 
у. 
 

 56220,00 
(п’ятдесят 
шість тисяч 
двісті двадцять 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Рішення 
СМР від 
03.03.2015 
№ 4055-МР 
«Про 
внесення 
змін та 
доповнень до 
міського 
бюджету на 
2015 рік» 

Послуги мобільного зв'язку й послуги 
приватних мереж для систем 
безпроводового зв'язку 
код ДК 016 : 2010 -  61.20.1 (61.20.13 – 
00.00) Послуги приватних мереж для 
систем безпроводового зв'язку 
61.20.11 – 00.00) 
Послуги мобільного зв'язку - доступ і 
користування 
 

 21600,00 
(двадцять одна 
тисяча шістсот 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
15900,00(п'ятна
дцять тисяч  
дев’ятсот грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
7600,00 (сім 
тисяч шістсот 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 

   

Послуги, пов'язані з особистою 
безпекою 
код ДК 016: 2010 – 84.24.1(84.24.19 – 
00.00) 
Послуги щодо охорони громадського 
порядку та громадської безпеки, інші 
 

 291156,00 
(двісті 
дев’яносто 
одна тисяча 
сто п’ятдесят 
шість грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

  Відшкодуван
ня 

Послуги, пов'язані з особистою 
безпекою 
код ДК 016: 2010 – 84.24.1(84.24.19 – 
00.00) 
Послуги щодо охорони громадського 
порядку та громадської безпеки, інші 
 

 48420,00 
(сорок вісім 
тисяч 
чотириста 
двадцять грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
 
 
 
 
17112,00 
 (сімнадцять 
тисяч сто 

  Дод.угода 
№1 від 
31.12.14р.до 
дог.№121-П 
від 20.05.14р. 
(20% від 
суми, визнач. 
в дог. 
попередньо-
го року), 
сума- 
12529,40 грн; 
 
Дод.угода 
№1 від 
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дванадцять 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
 
 
 
 
 
 
12529,40 
(дванадцять 
тисяч п’ятсот 
двадцять 
дев’ять  грн. 40 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
 

31.12.14р.до 
дог.№120-П 
від 20.05.14р. 
(20% від 
суми, визнач. 
в дог. 
попередньо-
го року), 
сума- 
12529,40 грн; 
 
Дод.угода 
№1 від 
31.12.14р.до 
дог.№122-П 
від 20.05.14р. 
(20% від 
суми, визнач. 
в дог. 
попередньо-
го року), 
сума- 
12529,40 грн; 
 

Послуги, пов'язані з особистою 
безпекою 
код ДК 016: 2010 – 80.10.1(80.10.19 – 
00.00) 
Послуги, пов'язані з безпекою, інші 
 

 24000,00 
(двадцять 
чотири тисячі 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
     
 

   

Послуги щодо благоустрою території 
код ДК 016: 2010 – 81.30.1(81.30.10 – 
00.00) 
Послуги щодо благоустрою території 
 
 
 

 7200,00 (сім 
тисяч двісті 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
1800,00 (одна 
тисяча вісімсот 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
 
 

  Відшкодуван
ня   
Дог.№33 від 
20.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума – 
26426,70 грн.  

Збирання безпечних відходів, 
непридатних для вторинного 
використовування  
код ДК 016: 2010 – 38.11.2 

 125,64   Відшкодуван
ня 

Послуги систем безпеки  
код ДК 016: 2010 – 80.20.1 (80.20.10 – 
00.00) 
Послуги систем безпеки 

 12120,00 
(дванадцять 
тисяч сто 
двадцять грн. 

  Дог.№167-
14/15 КТС 
від 15.01.15 
(тимч.кошт.) 
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00 коп.) в тому 
числі ПДВ 
5400 (п’ять 
тисяч 
чотириста грн. 
00 коп.) 

сума 1200,00 
грн.; 
Дог. .№168-
14/15 КТС 
від 15.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума 1400,00 
грн.; 
Дог..№167-
14/15 КТС 
від 15.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума 1200,00 
грн.; 
Дог..№173-
14/15 КТС 
від 15.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума 1350,00 
грн.; 
Дог.№1815-1 
від 26.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума- 450,00 
грн. 
 
 
 

Замки та завіси 
код ДК 016: 2010 – 25.72.1 (25.72.13 – 
50.00) 
Ключі, постачані окремо (зокрема грубо 
відлиті, ковані чи штамповані болванки, 
заготівки на ключі) з недорогоцінних 
металів 
 
 

 125,00 (сто 
двадцять п’ять 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги консультаційні щодо 
господарської діяльності, інші 
код ДК 016: 2010 – 70.22.3 (70.22.30 – 
00.00) 
Послуги консультаційні щодо 
господарської діяльності, інші 
 

 1250,00 (одна 
тисяча двісті 
п’ятдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги палітурні та послуги, пов'язані 
з оправлянням  
код ДК 016: 2010 – 18.14.1 (18.14.10 – 
10.00) 
Оправляння та оздоблювання книг і 
подібних виробів (фальцювання, 
компонування, зшивання, склеювання, 
розрізання, накладання обкладинок) 
 

 3000,00 (три 
тисячі грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги щодо розповсюджування  3326,00 (три   Дод. угода № 
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програм у домівки за допомогою 
проводової інфраструктури  
код ДК 016: 2010 – 61.10.5 (61.10.51 – 
00.00) 
Послуги щодо розповсюджування 
програм у домівки за допомогою 
проводової інфраструктури, базовий 
пакет програм 
 
 

тисячі триста 
двадцять шість 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ  

2 від 27.01.15 
дог.№25/14 
від 15.01.14 
(тимч.кошт.) 
сума- 163,00 
грн. 
Дод.угода 
№7 від 
27.01.15 
дог.№ КТБ-
Ю9 від 
01.11.11 
(тимч.кошт.) 
сума- 339,00 
грн. 
 

Послуги щодо обробляння даних, 
розміщування інформації на веб-вузлах, 
щодо програмного застосування та інші 
послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною 
інфраструктурою 
код ДК 016: 2010 – 63.11.1 (63.11.19 –  
00.00) 
Послуги щодо забезпечення 
інфраструктурою стосовно 
розміщування інформації на веб-вузлах 
та інформаційно-технологічною 
інфраструктурою, інші 
 

 64000,00 (шіст-
десят чотири 
тисячі грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Дог.№3-15 
від 15.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума- 
3000,00грн. 
Дог.№ 4-15 
від 26.01.15 
(тимч.кощт.) 
сума- 
3000,00грн. 

Послуги щодо проектування та 
розробляння у сфері інформаційних 
технологій  
код ДК 016: 2010 – 62.01.1(62.01.11 – 
00.00) 
Послуги щодо проектування та 
розробляння у сфері інформаційних 
технологій для прикладних завдань 
 
 

 56100,00 
(п’ятдесят 
шість тисяч сто 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування 
код ДК 016: 2010 –71.20.1(71.20.19 – 
99.00) 
Послуги щодо технічного випробування 
й аналізування, інші, н. в. і. у. 
 

 3432,00 (три 
тисячі 
чотириста 
тридцять дві 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги щодо тимчасового 
розміщування відвідувачів у кімнатах 
або житлових одиницях, зі щоденним 
обслуговуванням (крім за умов 
сумісного користування в режимі 
розподіляння часу (таймшеру) 
код ДК 016: 2010 – 55.10.1 (55.10.10 – 

 97500,00(дев’я
носто сім тисяч 
п’ятсот грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
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00.00) 
Послуги щодо тимчасового 
розміщування відвідувачів у кімнатах 
або житлових одиницях, зі щоденним 
обслуговуванням (крім за умов 
сумісного користування в режимі 
розподіляння часу (таймшеру)) 
 
Послуги щодо тимчасового 
розміщування, інші 
код ДК 016: 2010 – 55.90.1 (55.90.11 – 
00.00) 
Послуги щодо тимчасового 
розміщування учнів у кімнатах або 
житлових одиницях студентських 
гуртожитків і шкільних інтернатів 
 
 

 21240,00 
(двадцять одна 
тисяча двісті 
сорок грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Рішення 
СМР від 
03.03.2015 
№ 4055-МР 
«Про 
внесення 
змін та 
доповнень до 
міського 
бюджету на 
2015 рік» 

Послуги ресторанів і пунктів швидкого 
харчування 
код ДК 016: 2010 – 56.10.1 (56.10.11 - 
00.00) 
Послуги щодо подавання страв з повним 
ресторанним обслуговуванням 
 

 87000,00 
(вісімдесят сім 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги їдалень 
код ДК 016: 2010 – 56.29.2 (56.29.20 – 
00.00) 
Послуги їдалень 
 

 34060,00 
(тридцять 
чотири тисячі 
шістдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ  

   

Послуги допоміжні щодо виконавського 
мистецтва 
код ДК 016: 2010 – 90.02.1 (90.02.11 – 
00.00) 
Послуги щодо створювання та подання 
творів виконавського мистецтва 
 

 1250,00 (одна 
тисяча двісті 
п’ятдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги щодо письмового та усного 
перекладів 
код ДК 016: 2010 – 74.30.1 (74.30.11 – 
00.00) 
Послуги щодо письмового перекладу 
(74.30.12 – 00.00) 
Послуги щодо усного перекладу 
 

 7000,00 (сім 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги похоронні та суміжні послуги 
код ДК 016: 2010 – 96.03.1 (96.03.12 – 
00.00) Послуги похоронних бюро 
(96.03.11 – 00.00) 
Послуги щодо поховання та кремації 
 
 

 1645,00 (одна 
тисяча шістсот 
сорок п’ять 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 

  Дог.№3-п від 
17.01.15 
(тимч.кошт) 
сума- 
1436,25грн.; 
дог.№4-п від 
17.01.15 
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3291,00 (три 
тисячі двісті 
дев’яносто 
одна грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

(тимч.кошт.) 
сума-159,36 
грн; 
 
Дог.№2-п від 
17.01.15 
від 17.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума- 
1282,85 грн. 
Дог.№ 1-об 
від 
17.01.2015  
(тимч.кошт.) 
сума- 
3400,00 грн. 
Зміни до 
розрахунку 
до 
кошторису 
на 2015 рік, 
підстава: 
виробнича 
необхідність. 

Послуги щодо керування  
комп'ютерними засобами 
код ДК 016: 2010 – 62.03.1 (62.03.11 – 
00.00) 
Послуги щодо керування мережами 
 

 3240,00 (три 
тисячі двісті 
сорок грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
9600,00 
(дев’ять тисяч 
шістсот грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
76000,00 
(сімдесят шість 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
 

  Дог.№000008
04/КЗ від 
26.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума 270,00 
грн. 
 

Послуги щодо бронювання, інші, н. в. і. 
у.  
код ДК 016: 2010 –79.90.3 (79.90.39 – 
00.00) 
Послуги щодо бронювання квитків, 
розважальних і відпочинкових заходів 
та інші послуги щодо бронювання, н. в. 
і. у. 
 

 12200,00 
(дванадцять 
тисяч двісті 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 

   

Оригінали програмного забезпечення 
код ДК 016: 2010 – 62.01.2 (62.01.29 – 

 50000,00 
(п’ятдесят 

  Дог.№ 6/15 
від 26.01.15  
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00.00) 
Оригінали програмного забезпечення, 
інші 
 

тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
 

(тимч.кошт.) 
сума- 
24000,00 грн. 

Послуги щодо підготування 
телепрограм і телемовлення 
код ДК 016: 2010 – 60.20.1 (60.20.11 – 
00.00) 
Послуги щодо підготування 
телепрограм та телемовлення в прямому 
ефірі, крім послуг абонентських каналів 
 
 

 99000,00(дев’я
носто дев’ять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

  Дог.№ 5/15 
від 26.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума – 
24000,00 грн. 
 
Дог.№ 7/15 
від 29.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума – 
6240,00 грн. 

Пересилання потокового відео- і 
аудіовмісту Інтернетом  
код ДК 016: 2010 – 63.11.2(63.11.21 – 
00.00) 
Пересилання потокового відеовмісту 
Інтернетом 
(63.11.22 – 00.00) 
Пересилання потокового аудіовмісту 
Інтернетом 
 
 
 
 
 

 90760,00 
(дев’яносто 
тисяч  сімсот 
шістдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

   

Послуги рекламних агентств 
код ДК 016: 2010 – 73.11.1(73.11.11 – 
00.00) 
Послуги рекламні за повним циклом 
(73.11.13 – 00.00) 
Послуги щодо розробляння рекламного 
дизайну та рекламних концепцій 
(73.11.19 – 00.00) 
Послуги рекламні, інші 
 

 15000,00 
(п'ятнадцять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
10000,00 
(десять тисяч 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
10000,00 
(десять тисяч 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
 

   

Послуги щодо записування звуку та 
записування наживо; оригінали 
звукозаписів  
код ДК 016: 2010 – 59.20.1 (59.20.11 – 
00.00) 
Послуги щодо записування звуку 

 20000,00 
(двадцять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
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Продукція кінематографічна, 
відеопродукція та телевізійна продукція  
код ДК 016: 2010 – 59.11.2 (59.11.21 – 
00.00) 
Оригінали кінофільмів, відеофільмів і 
телевізійних програм 
 

 30000,00  
(тридцять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

   

Послуги посередників щодо продажу 
рекламного місця  
код ДК 016: 2010 – 73.12.1 (73.12.19 – 
00.00) 
Послуги посередників щодо продажу 
рекламного місця чи часу, інші 
 
 

 20000,00 
(двадцять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

   

Тиражування записів програмного 
забезпечення 
код ДК 016: 2010 – 18.20.3 (18.20.30 – 
70.00) 
Тиражування комп'ютерних носіїв із 
записаними даними або командами, що 
їх використовують у пристроях для 
автоматичного обробляння інформації 
(крім магнітних стрічок, записів звуку та 
зображення) 
 
 

 10000,00 
(десять тисяч 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 

   

Послуги щодо видавання друкованої 
продукції, інші 
код ДК 016: 2010 – 58.19.1(58.19.12 – 
00.00) 
Репродукції, кресленики та фотографії, 
друковані 
 

 5000,00 (п’ять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

   

Послуги щодо проектування інтер'єрів, 
промислової продукції та інші 
спеціалізовані послуги щодо 
проектування 
код ДК 016: 2010 – 74.10.1 (74.10.11 – 
00.00) 
Послуги щодо проектування інтер'єрів 
(74.10.12 – 00.00) 
Послуги щодо проектування 
промислової продукції 
(74.10.19 – 00.00) 
 

 60000,00 
(шістдесят 
тисяч  грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
19000,00 
(дев’ятнадцять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому  
числі ПДВ  
 
20000,00 
(двадцять  
тисяч грн. 00 
коп.) в тому  
числі ПДВ  
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Послуги щодо технічної допомоги у 
сфері інформаційних технологій  
код ДК 016: 2010 – 62.02.3 (62.02.30 – 
00.00) 
Послуги щодо технічної допомоги у 
сфері інформаційних технологій 
 
 

 96000,00 
(дев’яносто 
шість тисяч 
грн. 00 коп.) в 
тому  числі 
ПДВ  
 

   

Розміщування безпечних відходів 
код ДК 016: 2010 – 38.21.2 (38.21.20 – 
00.00) 
Послуги щодо розміщування безпечних 
відходів, інші 
 

 62300,00 
(шістдесят дві 
тисячі триста 
грн. 00 коп.) в 
тому  числі 
ПДВ  
 

   

Послуги досліджування та щодо 
наукового експериментального 
розробляння у сфері суспільних наук 
код ДК 016: 2010 – 72.20.1 (72.20.11 – 
00.00) 
Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у 
сфері економіки та підприємництва 
 

 29700,00 (двад-
цять дев’ять 
тисяч сімсот 
грн. 00 коп.) в 
тому  числі 
ПДВ  
48000,00(сорок 
вісім тисяч грн. 
00 коп.) в тому  
числі ПДВ  
 

   

Послуги щодо надання професійної та 
технічної допомоги та консультаційні, н. 
в. і. у. 
код ДК 016: 2010 – 74.90.1(74.90.11 – 
00.00) 
Послуги щодо перевіряння рахунків-
фактур і надання інформації про 
фрахтові ставки 
 

 99000,00 
(дев’яносто 
дев’ять тисяч 
грн. 00 коп.) в 
тому  числі 
ПДВ  
 

   

Послуги щодо зв'язків з громадськістю 
та обміну інформацією 
код ДК 016: 2010 – 70.21.1 (70.21.10 – 
00.00) 
Послуги щодо зв'язків з громадськістю 
та обміну інформацією 
 

 99000,00 
(дев’яносто 
дев’ять тисяч 
грн. 00 коп.) в 
тому  числі 
ПДВ  
 

   

Результати наукового досліджування та 
розробляння у сфері суспільних і 
гуманітарних наук 
код ДК 016: 2010 – 72.20.3 (72.20.30 – 
00.00) 
Результати наукового досліджування та 
розробляння у сфері суспільних і 
гуманітарних наук 
 
 

 99000,00 
(дев’яносто 
дев’ять тисяч 
грн. 00 коп.) в 
тому  числі 
ПДВ  
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Послуги щодо досліджування ринку та 
подібні послуги 
код ДК 016: 2010 – 73.20.1 (73.20.19 – 
00.00) 
Послуги щодо досліджування ринку, 
інші 
 

 99000,00 
(дев’яносто 
дев’ять тисяч 
грн.00 коп.) в 
тому  числі 
ПДВ  
 

   

Послуги щодо визначання громадської 
думки 73.20.2 (73.20.20 – 00.00) 
Послуги щодо визначання громадської 
думки 
 
 

 99000,00 (де-
в’яносто 
дев’ять тисяч 
грн.00 коп.) в 
тому  числі 
ПДВ  
 

   

ДБН (поточний ремонт паркетної 
підлоги приміщення м-н.Незалежності, 
2) 

 3200,00 (три 
тисячі двісті 
грн. 00 коп.) 

   

ДБН (поточний ремонт приміщення)  22308,25 (двад-
цять дві тисячі 
триста вісім 
грн. 00 коп.) 

   

Послуги професійні, технічні та 
комерційні, інші, н. в. і. у. код ДК 016: 
2010 – 74.90.2 (74.90.20 – 00.00) 
Послуги професійні, технічні та 
комерційні, інші, н. в. і. у. 
 
 
 

 90,00 
(дев’яносто 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги поштові у межах зобов'язання 
щодо надання універсальних послуг код 
ДК 016: 2010 – 53.10.1 (53.10.12 – 00.00) 
Послуги поштові у межах зобов'язання 
щодо надання універсальних послуг, 
пов'язані з листами 
 
 

 2800,00 (дві 
тисячі вісімсот 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Послуги щодо передавання даних 
мережами проводового зв'язку  
код ДК 016: 2010 – 61.10.3 (61.10.30 – 
00.00) 
Послуги щодо передавання даних 
мережами проводового зв'язку 
 
 

 1440,00(одна 
тисяча 
чотириста 
сорок грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
25200,00 
(двадцять п’ять 
тисяч двісті 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
 

  Дог. № 8 від 
26.01.15 
дог.№16від 
08.02.2007 
(тимч. кошт.) 
сума – 
5898,30 грн. 

Послуги зв'язку Інтернетом 
проводовими мережами 

 71900,00 
(сімдесят одна 

----   
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код ДК 016: 2010 – 61.10.4 (61.10.49 – 
00.00) 
Послуги зв'язку Інтернетом 
проводовими мережами, інші 
 (61.10.41 – 00.00) 
Послуги опорних мереж Інтернету 
 

тисяча 
дев’ятсот 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
70,00 (сімдесят 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
20400,00 
(двадцять 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
 
 
 
 
6600,00 (шість 
тисяч шістсот 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дод.угода 
№10 від 
20.01.15 
дог.№ ПД-
268,08 від 
08.04.2008 
(тимч.кошт.) 
Сума - 
5100,00 грн. 

Послуги зв'язку Інтернетом 
безпроводовими мережами код ДК 016: 
2010 – 61.20.4 (61.20.49 – 00.00) 
Послуги зв'язку Інтернетом 
безпроводовими мережами, інші 
 
 
 

 30000,00 (трид-
цять тисяч грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Дод.угода № 
2 від 09.02.15 
дог.№ ПД-
1014/14 від 
03.11.14 
(тимч.кошт.) 
сума – 
5850,00 грн. 
Дод.угода 
№1 від 
21.01.15 дог. 
№ПД-
1014/14 від 
03.11.14 
(тимч.кошт.) 
сума- 
1650,00 грн. 

Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень 
код ДК 016: 2010 – 61.10.1(61.10.11 – 
00.00) 
Послуги стаціонарного телефонного 
зв'язку - доступ і користування 
(61.10.13 – 00.00) 
Послуги приватних мереж для систем 
проводового електрозв'язку 
 

 41900,00 
(сорок одна 
тисяча 
дев’ятсот грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
54000,00 
(п’ятдесят 
чотири тисячі 
грн. 00 коп.) в 

  Дод.угода № 
4 від 20.01.15 
(тимч. кошт.) 
сума- 
18570,00 грн. 
 
Дод.угода 
№5 від 
20.01.15 
дог.1123 від 
01.03.13 
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тому числі 
ПДВ 
 
18132,00 
(вісімнадцять 
тисяч сто 
тридцять дві 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
 

(тимч. кошт.) 
сума - 381,00 
грн. 
 
Дод.угода 
№10 від 
20.01.15 
дог.№ ЕЗ-
268/08/48-
24/1-08 від 
08.04.2008 
(тимч. кошт.) 
сума – 
17250,00 грн. 
 
Дод.угода № 
2 від 23.01.14 
дог.№9659-сі 
від25.12.13р, 
сума -
2808,00 грн. 
Дод. Угода 
№ 2/1 від 
23.01.14 дог. 
№СТ-8761 
від 25.12.13р 
сума – 
1174,00грн. 

Послуги телекомунікаційні, інші 
код ДК 016: 2010 – 61.90.1 (61.90.10 – 
00.00) 
Послуги телекомунікаційні, інші 
 
 

 21409,87 
(двадцять одна 
тисяча 
чотириста 
дев’ять грн.87 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

   

Послуги щодо прання та хімічного 
чищення текстильних і хутряних 
виробів 
код ДК 016: 2010 – 96.01.1 (96.01.11 – 
00.00) 
Послуги щодо прання з використанням 
машин-автоматів з монетоприймачем 
 

 330,00 (триста 
тридцять грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Послуги щодо консультування стосовно 
систем і програмного забезпечення  
код ДК 016: 2010 – 62.02.2 (62.02.20 – 
00.00) 
Послуги щодо консультування стосовне 
систем і програмного забезпечення 
 
 

 30000,00 (трид-
цять тисяч грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
4646,40 
(чотири тисячі 
шістсот сорок 
шість грн.40 
коп.) в тому 
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числі ПДВ  
 
42873,60 
(сорок дві 
тисячі вісімсот 
сімдесят три 
грн. 60 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 

 
 
Дог.№2015/0
1,01 від 
27.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума- 
11883,00 грн. 

Послуги щодо консультування стосовно 
апаратного забезпечення 
код ДК 016: 2010 – 62.02.1 (62.02.10 – 
00.00) 
Послуги щодо консультування стосовно 
апаратного забезпечення 
 
 

 4500,00 
(чотири тисячі 
п’ятсот грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 
22200,00 
(двадцять дві 
тисячі двісті 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 
 

   
 
 
 
 
 
Дог.№51-1 
від 28.01.15  
(тимч.кошт.) 
сума - 
5625,00 грн. 

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. 
код ДК 016: 2010 – 63.99.1 (63.99.10-
00.00) 
Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. 
 

 1000,00 (одна 
тисяча грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Лист від 
16.03.15 № 
91/03 

Послуги похоронні та суміжні послуги 
код ДК 016: 2010 – 96.03.1 (96.03.12 – 
00.00) Послуги похоронних бюро 
(96.03.11 – 00.00) 
Послуги щодо поховання та кремації 
 
 

 11466,00 
(одинадцять 
тисяч 
чотириста 
шістдесят 
шість грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ; 
29764,00 
(двадцять 
дев’ять тисяч  
сімсот 
шістдесят 
чотири грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Додаткові 
кошти, 
рішення 
СМР від 
03.03.2015 № 
4055-МР, 
лист  від 
17.03.2015 № 
97/03 

Послуги їдалень 
код ДК 016: 2010 – 56.29.2 (56.29.20 – 
00.00) 
Послуги їдалень 
 

 46550,00 
(сорок шість 
тисяч п’ятсот 
п’ятдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Додаткові 
кошти, 
рішення 
СМР від 
03.03.2015 № 
4055-МР, 
лист  від 
17.03.2015 № 
97/03 
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Послуги щодо оренди й експлуатування 
власної чи взятої у лізинг  нерухомості 
код ДК 016: 2010 – 68.20.1 (68.20.12 – 
00.00) 
Послуги щодо оренди й експлуатування 
власної чи взятої у лізинг нежитлової 
нерухомості 
 

 3000,00 (три 
тисячі грн.. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Зміни до 
розрахунку 
до 
кошторису 
на 2015  рік 
(підстава: 
виробнича 
необхідність) 

Послуги розважальні, інші, н. в. і. у. код 
ДК 016: 2010 – 93.29.2  
(93.29.29 – 00.00) 
Послуги видовищно-розважальні, н. в. і. 
у. 
 

 5050,00 (п’ять 
тисяч 
п’ятдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Додаткові 
кошти, 
рішення 
СМР від 
03.03.2015 
року № 4055-
МР 

                                                               Оплата теплопостачання  
 
Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води 
код ДК 016: 2010 – 35.30.1(35.30.11 – 
00.00) 
Пара та гаряча вода 
 

2271 30229,00 
(тридцять 
тисяч двісті 
двадцять 
дев’ять  грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

  Відшкодуван
ня   

                                                  Оплата водопостачання та водовідведення  
 
Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами 
код ДК 016: 2010 – 36.00.2 (36.00.20 – 
00.00) 
Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами 
 

2272 1062,01(одна 
тисяча 
шістдесят дві 
грн. 01 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
 

  Дод.угода № 
8 від 27.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума – 
3767,40 грн., 
вл. потр.- 
249,00 грн. 

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами 
код ДК 016: 2010 – 36.00.2 (36.00.20 – 
00.00) 
Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами 
 

 4398,46 
(чотири тисячі 
триста 
дев’яносто 
вісім грн. 46 
коп.) в тому 
числі ПДВ 
 

  Дод.угода № 
6 від 27.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума – 
2948,00 грн. 
вл.потр. – 
1066,00 грн. 

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами 
код ДК 016: 2010 – 36.00.2 (36.00.20 – 
00.00) 
Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами 
 

 1032,60 (одна 
тисяча 
тридцять дві 
грн.60 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Відшкодуван
ня  

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами 
код ДК 016: 2010 – 36.00.2 (36.00.20 – 
00.00) 

 17171,93 
(сімнадцять 
тисяч сто 
сімдесят одна 

  Дод.угода № 
10 від 
28.01.15 дог.  
№ 326 від 
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Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами 
 

грн.93 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

01.05.11, 
(тимч.кошт.) 
сума- 
4021,00 грн. 
Дод.угода № 
6 від 26.01.15 
дог.2610 від 
20.04.12 
(тимч. кошт.) 
сума – 674,00 
грн. 
 
 

                                                                 Оплата електроенергії  
 
Енергія електрична 
код ДК 016: 2010 – 35.11.1 (35.11.10 – 
00.00) 
Енергія електрична 
 

2273 293155,20 
(двісті 
дев’яносто три 
тисячі сто 
п’ятдесят п’ять 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Відшкодуван
ня 
Дог.№ 9 від 
26.01.15 
(тимч.кошт.) 
сума- 
3840,00 грн.  

Енергія електрична 
код ДК 016: 2010 – 35.11.1 (35.11.10 – 
00.00) 
Енергія електрична 
 

 25052,40 
(двадцять п’ять 
тисяч 
п’ятдесят дві 
грн. 40 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Відшкодуван
ня  
Дод.угода  
№ 7 від 
16.01.15 
дог.№1 від 
01.05.07 
(тимч.кошт.) 
сума - 
1117,00 грн. 

Енергія електрична 
код ДК 016: 2010 – 35.11.1 (35.11.10 – 
00.00) 
Енергія електрична 
 

 22285,00 
(двадцять дві 
тисячі двісті 
вісімдесят 
п’ять грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Додаткові 
кошти, 
виділені  
рішення 
СМР від 
03.03.2015 № 
4055- МР, 
лист від 
17.03.2015 № 
95/03 

 
                                                                 Оплата природного газу 
 
Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані 
код ДК 016: 2010 – 06.20.1 (06.20.10 – 
00.00) 
Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані 
 

2274 4368,00 
(чотири тисячі 
триста 
шістдесят вісім 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Відшкодуван
ня витрат 
Дод.угода 
№10 від 
26.01.2015 
дог. №5 від 
01.05.2008 
(тимч. кошт.) 
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сума – 
1759,00 грн. 
 

Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані 
код ДК 016: 2010 – 06.20.1 (06.20.10 – 
00.00) 
Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані 
 

 95225,00 
(дев’яносто 
п’ять тисяч 
двісті двадцять 
п’ять грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

  Дог.№ТП-Б-
7227/2015 
(тимч.кошт.) 
сума -
52000,00грн. 

               Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, віднесені до                                 
                                                                     заходів розвитку  
Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 
 код ДК 016: 2010 –85.59.1 (85.59.13 – 
00.00) 
Послуги у сфері професійної освіти, н. в. 
і. у. 
 

2282 7900,00 (сім 
тисяч дев’ятсот 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

                                                          Інші виплати населенню  
 
Послуги рекреаційні, інші, н. в. і. у. 
код ДК 016: 2010 – 93.29.1 (93.29.19 – 
00.00) 
Послуги рекреаційні різні, н. в. і. у. 
 

2730 99000,00 
(дев’яносто 
дев’ять тисяч 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

                             Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
 
Частини електричної апаратури для 
телефонного чи телеграфного зв'язку 
 код ДК 016: 2010 – 26.30.3 (26.30.30 – 
00.00) 
Частини електричної апаратури для 
телефонного чи телеграфного зв'язку 
 
 
 

3110 5700,00 (п’ять 
тисяч сімсот 
грн. 00 коп,) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Меблі конторські/офісні та меблі для 
підприємств торгівлі  
код ДК 016: 2010 –31.01.1 (31.01.11 – 
70.00) 
Меблі конторські/офісні металеві, інші, 
заввишки більше ніж 80 см 
 
 

 79600,00 
(сімдесят 
дев’ять шістсот 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

Прилади електричні побутові, інші, н. в. 
і. у. 
код ДК 016: 2010 – 27.51.2 (27.51.25 – 
50.00) 
Водонагрівачі електричні (зокрема 
акумулювальні), крім надшвидкого 
нагрівання 
 

 8400,00 (вісім 
тисяч 
чотириста 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 
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Холодильники та морозильники; 
машини пральні; електроковдри; 
вентилятори 
код ДК 016: 2010 – 27.51.1 (27.51. 15 – 
30.00) 
Вентилятори з електричним двигуном 
потужністю не більше ніж 125 Вт 
настільні, підлогові, настінні, віконні, 
стельові, дахові 
 

 18000,00 
(вісімнадцять 
тисяч грн.00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Прилади електричні побутові, інші, н. в. 
і. у. 
код ДК 016: 2010 – 27.51.2 (27.51.21 – 
25.00) 
Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для 
сухого та вологого прибирання, з 
умонтованим електродвигуном, інші 
 

 8000,00 (вісім 
тисяч грн. 00 
коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Двигуни, крім авіаційних, 
автомобільних і мотоциклетних 
двигунів  
код ДК 016: 2010 – 28.11.1 (28.11.13 – 
33.00) 
Двигуни внутрішнього згоряння 
поршневі з компресійним запалюванням 
(дизелі чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю більше ніж 
15 кВт, але не більше від 30 кВт 
 
 

 20000,00 (двад-
цять тисяч грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Устатковання фотографічне та частини 
до нього 
код ДК 016: 2010 - 26.70.1 (26.70.17 – 
00.00) 
Фотоспалахи; фотоапаратура для 
збільшення або зменшення; апаратура та 
устатковання для фото- і 
кінолабораторій; негатоскопи, 
проекційні екрани 
 

 7150,00 (сім 
тисяч сто 
п’ятдесят грн. 
00 коп.) в тому 
числі ПДВ 

   

Частини та приладдя до 
обчислювальних машин код ДК 016: 
2010 – 26.20.4 (26.20.40 – 00.00) 
Частини та приладдя до 
обчислювальних машин 
 
  

 5160,00 (п’ять 
тисяч сто 
шістдесят 
грн.00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

   

                                                                   Капітальний ремонт 
  
ДБН(приміщення по вул.Горького,21  3132 600000,00 

(шістсот тисяч 
грн. 00 коп.) в 
тому числі 
ПДВ 

  Зміни до 
розрахунку 
до 
кошторису 
на 2015  рік  




