
1 
 

     ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  

 на 2016 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 

Про
це-

дура 
заку
пів-
лі 

Орієн
тов-
ний 

поча-
ток 

прове
дення 
проце
дури 
заку-
півлі 

Приміт-
ки 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, 
крім природного газу – за кодом  ДК 016: 2010  – 
19.20.3 (Пропан і бутан - за кодом СPV за ДК 
021: 2015-09122000-0); газ скраплений; 
 

2210 73500,00(сімде-
сят три  тисячі 
п’ятсот гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ;  

   

Засоби змащувальні; присадки; речовини 
антифризні готові – за  кодом  ДК 016: 2010 - 
20.59.4 (Антифризні речовини за кодом СPV за 
ДК 021: 2015 – 24951311-8); охолоджуюча 
рідина; 

 2200,00(дві 
тисячі двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Шини та камери ґумові нові – за  
кодом  ДК 016: 2010 - 22.11.1 
(Автомобільні шини - за кодом СPV за ДК 021: 
2015 – 34351100-3); автошини – 205-195/ R 15, 
175/70 R-13,215/55-16 Michelin Prymacy  3XL 9; 

 4800,00(чотири 
тисячі вісімсот  
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
2800,00(дві 
тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
7200.00(сім 
тисяч двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Частини та приладдя до моторних транспортних 
засобів, н. в. і. у.- за кодом  ДК 016: 2010 - 
29.32.3 (Колеса, частини та приладдя до них -  за 
кодом CPV за ДК 021:2015 – 34324000-4); диск 
колісний легко сплавний R-16;           

 2400,00(дві 
тисячі чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Частини двигунів - за кодом  ДК 016: 2010 –  17944,00(сімнад   Зміни до 
розрахунк
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28.11.4 (Частини двигунів або моторів  -  за 
кодом CPV за ДК 021:2015 – 42124100-5); 
автозапчастини;           

цять тисяч 
дев’ятсот сорок 
чотири гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

у до 
видатків 
кошторис
у на 2016 
рік(лист 
від 
25.03.2016 
року№90/
03; 

Лампи та світильники – за кодом  ДК 016: 2010 - 
27.40.2 (Акумуляторні батареї - за кодом  СPV за 
ДК 021: 2015 – 31440000 -2); акумулятор 
зарядний (елемент живлення); 
 
(Стартери - за кодом  СPV за ДК 021: 2015 – 
31532500-9;) стартери до ламп; 

 480,00(чотирис-
та вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
200,00(двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

   

Лампи  розжарювання та газорозрядні 
електричні; лампи дугові  - за кодом ДК 016: 
2010 – 27.40.1(Лампи розжарення та 
люмінісцентні лампи – за кодом СPV за ДК 021: 
2015 – 31532920 - 9); лампа накалювання 
60,75,100 Вт; 
 

 800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

   

Лампи та світильники, інші – за кодом  ДК 016: 
2010 - 27.40.3(Люмінісцентні лампи – за кодом 
СPV за ДК 021: 2015 – 31532900 - 3); 
лампа денного світла 18 Вт; 
 
лампа енергозберігаюча Е-14, Е-27,15 Вт, 18 Вт; 
 
 
 
 
 
(Настельні світильники - за кодом СPV за ДК 
021: 2015 – 31524120-2);світильник 2-х 
ламповий; 
 
 
світильник растровий 4-х ламповий; 
 
 
 
 
світильники закриті; 
 
 
 
 
світильники люмінесцентні; 

 250,00(двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
1500,00(одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
2400,00(дві 
тисячі чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
7540,00(сім 
тисяч п’ятсот 
сорок гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
800,0(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
412,00 
(чотириста 
дванадцять 
гривень 00 коп.) 

   



3 
 

в т. ч. ПДВ; 
 
 

Препарати фармацевтичні, інші – за  
кодом ДК 016: 2010 - 21.20.2 (Аптечки першої 
медичної допомоги  - за кодом  СPV за ДК 021: 
2015 –33196000-0); аптечка автомобільна; 

 1620,00(одна 
тисяча шістсот 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби пластмасові інші,   н. в. і. у. 
код ДК 016: 2010 – за кодом ДК 016: 2010 – 
22.29.2 (Адресні вивіски - за кодом  СPV за ДК 
021: 2015 – 44423460-3); таблички до кабінету; 
 
марзан для гільйотини ручної Іdеаl 4205; 
 
 
 
(Лінійки - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39292500-0);лінійки; 
 
 
(Секційні лотки - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39261000-9);лоток для документів вертикальний, 
лоток для документів горизонтальний; 
 
 

 1000,00(одна 
тисяча гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
400,00 (чотирис- 
та гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
200,00(двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
400,00 (чотирис-
та гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Пристрої електромонтажні – за кодом ДК 016: 
2010 – 27.33.1 (Частини до світильників та 
освітлювального обладнання – за кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 31530000-0); вилка штепсельна; 
 
 
розетка-касета 3-х пол.; 
 
 
 
 
розетки, вимикачі різні;  

 450,00 (чотирис- 
та п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
180,00(сто 
вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
  
300,00(триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби для ванн і кухні, металеві  за кодом  ДК 
016: 2010 – 25.99.1 (Санітарна техніка - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 44411000-4);випуск до 
раковини; 
 
раковина; 
 
 
 
(Вироби для ванної кімнати та кухні - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 44410000-7); 
шланг підключення; 
 

 800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
200,00(двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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шланг гайка-гайка 40см.,60см.; 
 
 
 
шланг гайка-штуцер 40см.,60см.; 
 
 
 
шаровий кран; 

500,00(п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
450,00(чотирис-
та п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ; 
 
200,00(двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

Мітли та щітки – за кодом  ДК 016: 2010 - 32.91.1 
(Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 - 39224300-1);відро з 
віджимом; 
 
 
 
віники; 
 
 
 
 
мітли; 
 
 
 
 
перчатки гумові; 
 
 
 
 
 
мотлох; 
 
 
 
 
рукавиці; 
 
 
 
 
швабра; 
 
 
 
совки; 
 
 

  
1300,00(одна 
тисяча триста 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
750,00(сімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
200,00(двісті 
гривень 00 
коп.)в т.ч. 
ПДВ; 
 
200,00(двісті 
гривень 00 
коп.)в т.ч. 
ПДВ; 
 
 
120,00(сто 
двадцять 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
250,00(двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
500,00(п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
500,00(п’ятсот 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
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серветки для прибирання кабінетів; 
 
 
 
 
(Туалетні йоршики - за кодом СPV за ДК 
021:2015 - 39224310-4); кій з квачем; 
 
 
(Губки – за кодом СPV за ДК 021:2015 - 
39224320-7); губка для посуду; 
  
 
 
 
(Відра для сміття - за кодом СPV за ДК 021:2015 
- 39224340-3);кошик для сміття; 
 
 
 

250,00(двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
500,00(п’ятсот 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
750,00(сімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 
210,00(двісті 
десять гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
 

Устаткування для миття, наповнювання, 
пакування та обгортання пляшок або іншої тари; 
вогнегасники, пульверизатори, машини 
пароструминні та піскоструминні; прокладки - за 
кодом  ДК 016: 2010 – 28.29.2 (Вогнегасники – за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 35111300-8); 
вогнегасники; 

 1500,00(одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби з дроту, ланцюги та пружини - за кодом  
ДК 016: 2010 – 25.93.1 (Саморізи - за  кодом СPV 
за ДК 021:2015 – 44531300-4); гвіздки, упаковка; 
 
 
саморізи; 
 
 
 
дюбель;  
 
 
 
наповнювач; 
 
 
 
(Креслярські кнопки - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 30197130-6); кнопки канцелярські; 
 
 
(Електроди - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
31711140-6); електроди; 
 
 

 200,00(двісті 
гривень 00 
коп.)в т.ч. 
ПДВ; 
 
500,00(п’ятсот 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
50,00(п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
25,00(двадцять 
п’ять гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
25,00(двадцять 
п’ять гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
125(сто двадцять 
п’ять гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
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 (Степлери - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30197320-5); степлер; 

250,00(двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 

Скло порожнисте - за кодом  ДК 016: 2010 – 
23.13.1 (Графини - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– 39221250-4); графини; 
 

 120,00(сто 
двадцять 
гривень 00 
коп.)в т.ч. 
ПДВ; 

   

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і 
покриви на підлогу, тверді, не пластикові 
світильники - за кодом  ДК 016: 2010 –22.23.1 
(Тканинні жалюзі - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– 39515420-5); жалюзі горизонтальні; 

 3000,00(три 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

   

Килими та килимові покриви -  за кодом  ДК 016: 
2010 – 13.93.1 (Килимові покриття  - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 39531000-3);доріжка 
килимова; 

 15000,00(п'ятнад
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Мило, засоби мийні та засоби для чищення – за 
кодом ДК 016: 2010 –  20.41.3 (Засоби для миття 
посуду - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39832000-3); засіб для миття посуду; 
 
(Мийні засоби - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39831200-8);мило господарське; 
 
 
 
миючий засіб для вікон; 
 
 
 
миючий засіб для прибирання; 
 
 
 
миючий засіб для прання; 
 
 
 
миючий засіб для туалетів; 

 350,00(триста 
п’ятдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
450,00 (чотирис-
та п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
600,00(шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
300,00(триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ;  
 
 

   

Препарати пахучі, воски та інші засоби для 
чищення - за кодом  ДК 016: 2010 –  20.41.4 
(Освіжувачі повітря - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 39811100-1); освіжувач повітря; 

 300,00(триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Замки та завіси - за  кодом  ДК 016: 2010 – 
25.72.1 (Замки, ключі та петлі - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 44520000-1); замок у вхідні двері; 
 

 1000,00(одна 
тисяча гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
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замок з ручками; 
 
 
 
защіпка; 
 
 
 
 
серцевина для замка; 
 
 
 
навіси; 
 
 
 
 
(Частини меблів - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– 39157000-7); 
меблева фурнітура; 
 
 

 
600,00(шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
160,00(сто 
шістдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ; 
 
280,00(двісті 
вісімдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
300,00(триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ;  

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 
– за кодом ДК 016: 2010 – 27.32.1 (Електричні 
проводи – за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
44318000-2); провід для подовжувача, м.; 
 
подовжувач мережевий; 
 
 
 
провід торшерний, м.; 
 
 
 
провід ПВС; 
 
 
 
 
подовжувач на катушці; 
 
 
 
(Ізоляційна стрічка - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 31650000-7); ізоляційна стрічка; 
 
 
 
(Кабелі та супутня продукція - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 44320000-9); волокно-оптичний 

 200,00(двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
400,00 (чотирис-
та гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
100,00(сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
400,00(чотирис-
та гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
900,00(дев’ят 
сот гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
120,00(сто 
двадцять 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
93951,00(дев’яно
сто три тисячі 
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кабель, кріплення, стрічка бондажна, скріпа, 
затискач натяжний і т.д.; 

дев’ятсот 
п’ятдесят одна 
гривня 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 

Елементи первинні, первинні батареї та частини 
до них – за кодом  ДК 016: 2010 –27.20.1 
(Акумуляторні батареї -  за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 31440000-2); елементи живлення 
різні; 
 

 225,00(двісті 
двадцять п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім 
відходів - за кодом  ДК 016: 2010 – 13.94.1 
(Штучні волокна  -  за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 19730000-2);шпагат; 

 48,00(сорок вісім 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби для ванн і кухні, металеві код ДК 016: 
2010 – 25.99.1 (Вироби для ванної кімнати та 
кухні – за   кодом СPV за ДК 021:2015 – 
44410000-7); змішувач води; 
кран гайка-штуцер; 

 1000,00(одна 
тисяча гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
280,00(двісті 
вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

   

Машинки друкарські, машини для обробляння 
текстів і лічильні машини – за  кодом  ДК 016: 
2010 – 28.23.1 (Настільні калькулятори - за   
кодом СPV за ДК 021:2015 – 30141200-1); 
калькулятор; 

 900,00(дев’ят 
сот гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони 
- за  кодом  ДК 016: 2010 – 26.30.2 (Цифрові 
комутатори - за   кодом СPV за ДК 021:2015 – 
32546100-3); hub(комп’ютерний розгалужувач); 

 600,00(шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Клеї  - за кодом  ДК 016: 2010 – 20.52.1 (Клеї -  за   
кодом СPV за ДК 021:2015 – 24910000-6); клей 
КС; 
 
 
клей ПВА; 
 
 
 
клей-олівець; 
 

 100,00(сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
80,00(вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
94,00(дев’яносто 
чотири гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Папір побутовий і туалетний та паперова 
продукція – за  кодом  ДК 016: 2010 – 17.22.1 
(Паперові серветки - за   кодом СPV за ДК 
021:2015 – 33764000-3);серветки паперові; 
 

 160,00(сто 
шістдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Тара пластмасова код ДК 016: 2010 – 22.22.9  
(Поліетиленові мішки та пакети для сміття - за   
кодом СPV за ДК 021:2015 – 19640000-4); 

 140,00(сто сорок 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ;  
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мішки; 
пакети для сміття; 
 
 
 

 
400,00 (чотирис-
та гривень 00 
коп.)в т.ч.  ПДВ; 
 

Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок за 
кодом  ДК 016: 2010 – 25.73.2 (Полотна для 
ручних пилок - за   кодом СPV за ДК 021:2015 – 
44511510-3); ножовочне полотно; 
 

 120,00(сто 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Деталі змінні до ручних інструментів з 
механічним урухомлювачем/приводом чи без 
нього, або до верстатів – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 25.73.4 (Сверла – за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 44512910-4);  
комплект сверл; 
 
круг шліфувальний; 
 
 
 
круг відрізний; 
 

 150,00(сто 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
75,00(сімдесят 
п’ять гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
120,00(сто 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Інструменти ручні для використання в 
сільському господарстві, садівництві чи лісовому 
господарстві  – за кодом  ДК 016: 2010 – 
25.73.1(Граблі  – за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
44511340-0); граблі; 

 200,00(двісті 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 

   

Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони 
– за кодом  ДК 016: 2010 – 26.30.2 (Телефонні 
комутаційні апарати - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 32552330-9);телефонні  апарати; 
 

 800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. – за 
кодом  ДК 016: 2010 –27.51.2  (Електричні 
праски - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39713500-8);праска; 
 
 
 
 
(Електричні побутові прилади - за кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 39710000-2);чайник електричний; 

 800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
950,00(дев’ятсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
кошторис
у на 2016 
рік(лист 
від 
19.05.2016 
року № 
167/03; 

Мононитка синтетична; нитки стрічкові та 
подібні вироби із синтетичних текстильних 
матеріалів - за кодом  ДК 016: 2010 –20.60.1  
(Швейні нитки - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
19435100-5);нитки для зшивання; 

 120,00(сто 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби з деревини, інші – за кодом  ДК 016: 
2010 – 16.29.1 (Рамки для картин - за кодом СPV 

 6440,00(шість 
тисяч чотириста 
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за ДК 021:2015 – 39298200-9);рамки для грамот; сорок гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

Вироби з недорогоцінних металів, інші – за 
кодом  ДК 016: 2010 – 25.99.2 (Драбини - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 44423200-3); 
стремянка для архіву; 
 
(Антистеплери - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30197321-2); антистеплер; 
 
 
 
(Дрібне канцелярське приладдя - за кодом СPV 
за ДК 021:2015 – 30197000-6); біндери; 
 
 
 
(Датери - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30192150-7); датер; 
 
 
(Дироколи - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30197330-8);дирокол; 
 
 
(Вироби різні - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
44423000-1);ручка дверна; 
 

 1800,00(одна 
тисяча вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
150,00(сто 
п’ятдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
750,00(сімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
200,00(двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
700,00(сімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
120,00(сто 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 
продукція; барвники художні та друкарські 
чорнила - за кодом  ДК 016: 2010 – 20.30.2 (Лаки 
- за кодом СPV за ДК 021:2015 – 44820000-4); 
лак паркетний; 
 
(Фарби та шпалери - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 44810000-1);фарба кольорова; 
 
 
(Чорнила та пов’язана продукція - за кодом СPV 
за ДК 021:2015 – 30192110-5);фарба штемпельна; 
 
 
 
мастіка для штампувальної подушки; 
 
 
 
 
(Розчинники - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
44832000-1); розчинник; 
 
  

 750,00(сімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
80,00(вісімдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
125,00(сто 
двадцять п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
150,00(сто 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
20,00(двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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(Чорнила для друкарського обладнання - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 30192112-9); 
фарба до ризографу; 
 
 
 
 
 
фарба до ризографу; 
 
 

11880,00(одинад
цять тисяч 
вісімсот 
вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
8080,00(вісім 
тисяч вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для  
датування, опечатування та нумерування; стрічки 
до друкарських машинок, штемпельні 
подушечки – за  кодом  ДК 016: 2010 – 32.99.1  
(Кулькові ручки - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30192121-5); ампули; 
ручки гелеві, ручки з логотипом міста, картриджі 
для авторучок; 
 
 
 
 
стержні роликові; 
 
 
(Канцелярські товари - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 30192700-8);канцелярські набори; 
 
 
точилка для олівця; 
 
 
 
 
скотч, скотч двосторонній; 
 
 
 
(Штампи - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30192153-8); печатки, штампи з оснастками; 
 
 
 
 
 
 
 
(Гумки - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30192100-2); гумка для олівця; 
 

 318,00(триста 
вісімнадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
1220,00 (одна 
тисяча двісті 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
80,00 (вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
50,00(п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
80,00(вісімдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
560,00(п’ятсот 
шістдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
10500,00(десять 
тисяч п’ятсот 
гривень  00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
14000,00(чотир-
надцять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
75,00(сімдесят 
п’ять гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
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(Ручки-коректори - за кодом СPV за ДК 021:2015 
– 30192930-9); коректор-олівець; 
 
 
 
(Корегувальна рідина - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 30192920-6); коректор-рідина; 
 
 
 
 
 
(Маркери - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30192125-3); маркер; 
 
 
 
 
фломастери; 
 
 
(Канцелярські ножі - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 30197310-2);ніж для паперу; 
 
 
ножиці; 
 
 
 
 
 
(Кольорові олівці - за кодом СPV за ДК 021:2015 
– 37822100-7);олівець кольоровий, набір; 
 
 
 
(Олівці - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30192130-1);олівець; 
 
 
(Тримачі для щоденників або календарів - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 30193600-4); 
підставка під календар; 
 
 
підставка під прапорці; 
 
 
 
 
 
(Записники - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 

 
550,00(п’ятсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
450,00 (чотирис-
та п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
160,00(сто 
шістдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
40,00(сорок 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
75,00(сімдесят 
п’ять гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
175,00(сто 
сімдесят п’ять 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 
50,00(п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
100,00(сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
50,00(п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
375,00(триста 
сімдесят п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
500,00(п’ятсот 
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22815000-6); планінг; 
 
 
(Приладдя для образотворчого мистецтва - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 378200000-2); 
пластилін; 
 
 
 

гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
20,00(двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Одяг робочий, чоловічий -  за кодом  ДК 016: 
2010 – 14.12.1 (Спеціальний робочий одяг - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 18130000-9);костюм 
робочий; 

 1000,00(одна 
тисяча гривень 
00 коп.)в т.ч. 
ПДВ; 

   

Послуги щодо друкування, інші – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 18.12.1  
(Перенесені зображення - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 22313000-7);блокноти з логотипом 
м.Суми; 
(Бланки - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22820000-4);виготовлення бланків; 
 
 
придбання бланків первинних документів; 
 
 
 
 
(Довідники - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22130000 - 1);виготовлення довідника депутата; 
 
 
 
 
 
 
(Посвідчення особи - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 22455000-4);виготовлення посвідчень; 
 
 
 
 
(Друкована продукція на замовлення - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 22458000-54);друкування 
візитних карточок керівництва; 
 
 

 1500,00(одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
10000,00(десять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
750,00(сімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
6450,00(шість 
тисяч чотириста 
п’ятдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
1750,00(одна 
тисяча сімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
500,00(п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби канцелярські, паперові – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 17.23.1 
(Блокноти - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22816100-4);блокноти; 
 
(Журнали - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22213000 - 6); виготовлення папок до підпису;  

 200,00(двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
2250,00(дві 
тисячі двісті 
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виготовлення папок, журналів, касових книг; 
 
 
 
(Самоклейний папір - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 30199410-7);закладки з клейкою 
смужкою; 
 
 
 
(Зошити - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30199410-7);зошити для запису 48 ст., 96 ст., 
діловий зошит; 
 
 
(Календарі - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30199792-8);календар настільний; 
 
 
 
 
(Конверти - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30199230-1);конверти (Укрпошта); 
 
 
 
 
(Чекові бланки - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22440000-6);чекові книжки; 
 
 
 
(Друкована продукція різна - за кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 2290000-9);грамоти, подяки, 
папки-подяки; 
 
 
 
 
пам’ятна адреса, вітальна папка, листівка; 
 
 
 
 
 
бланки «Почесна грамота», «Грамота»; 

п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
10000,00(десять 
тисяч гривень)в 
т.ч. ПДВ; 
 
125,00(сто 
двадцять п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
930,00(дев’ятсот 
тридцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
7750,00(сім 
тисяч сімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
31700,00 (трид-
цять одна тисяча 
сімсот гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
216,00(двісті 
шістнадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
13034,60(тринад
цять тисяч 
тридцять чотири 
гривні 60 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
 
3950,00(три 
тисячі дев’ятсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
1543,00(одна 
тисяча п’ятсот 
сорок три гривні 
00 коп.) в т.ч. 
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ПДВ; 

Води мінеральні та безалкогольні напої - за  
кодом  ДК 016: 2010 – 11.07.1 (Мінеральна вода 
– за кодом СPV за ДК 021:2015 – 15981000-
8);вода мінеральна; 
 

 1250,00 (одна 
тисяча двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч.  ПДВ; 

   

Шоколад і цукрові кондитерські вироби – за 
кодом ДК 016: 2010 – 10.82.2 (Солодощі - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 15842300-5); 
призи (солодощі); 
 
 
новорічні подарунки(солодощі); 
 
 

 1700,00( одна 
тисяча сімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
39600,00 (трид-
цять дев’ять 
тисяч шістсот 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 

   

Папір і картон оброблені – за кодом ДК 016: 
2010 – 17.12.7  
(Папір для друку - за кодом СPV за ДК 021:2015 
– 30197630-1); папір А-3,160 /кв.м; 
 
 
папір ксероксний А -3, 70г/кв.м.; 
 
 
 
 
папір ксероксний А-4, 80г/кВ.м.; 
 
 
 
 
 
папір офсетний, уп.; 
 
 
 
 
папір А-3;65 г/м2;   
 
 
 
 
 
 
папір 150г/м.кв.; 
 
 
 
(Газетний папір - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22990000-3);папір газетний; 

 2500,00(дві 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 
7200,00(сім 
тисяч двісті 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
105000,00(сто 
п’ять тисяч 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 
480,00 (чотирис-
та вісімдесят 
гривень 00 коп.)  
 
 
15365,00(п'ятнад
цять тисяч 
триста шістдесят 
п’ять гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
1000,00(одна 
тисяча  гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
540,00(п’ятсот 
сорок гривень 00 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
р(лист від 
16.03.2016 
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папір для факсу; 
 
 
 
 
(Папірці для нотаток - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 22816000-3);папір для заміток, уп.; 
 
 
папір для запису(самоклеючий); 
 
 
(Оброблені папір і картон - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 30197600-2); папір кольоровий  
 
 
папір А-3, кольоровий; 
 
 
 

коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
450,00 (чотирис-
та п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
100,00(сто 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
300,00(триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ;  
250,00(двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
2655,00(дві 
тисячі шістсот 
п’ятдесят п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 

№72/03; 
 

Книжки друковані – за кодом ДК 016: 2010 – 
58.11.1  
(Брошури - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22150000 - 6); виготовлення брошури «Звіт 
міського голови»; 
матеріали сесії Сумської міської ради; 

 15000,00(п'ятнад
цять тисяч  00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
84000,00(вісімде
сят чотири 
тисячі 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 

   

Папір і картон гофровані, паперова й картонна 
тара -  за кодом  ДК 016: 2010 – 17.21.1 
 (Коробки для паперів - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 30193700-5);архівний короб А4,  3,7 
см.; 
архівний короб А4,  6 см.; 
 
 
 
 
 
бокс архівний; 
 
 
 
короб картонний; 

 350,00(триста 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
350,00(триста 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ;  
 
350,00(триста 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
250,00(двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з 
пластмас, інші – за кодом  ДК 016: 2010 – 
22.21.4 (Приладдя для ламінації - за кодом СPV 
за ДК 021:2015 – 42994220-8); плівка для 
ламінування;  
(Мішки та пакети - за кодом СPV за ДК 021:2015 
– 18930000-7); плівка пакувальна; 

 300,00(триста 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 
30,00(тридцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Скло порожнисте – за кодом  ДК 016: 2010 – 
23.13.1 (Посуд - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39221100-8);набір посуду; 

 1170,00(одна 
тисяча сто 
сімдесят гривень 
00 коп.) в т. ч 
ПДВ; 

   

Вироби спортивні – за кодом ДК 016: 2010 – 
32.30.1 (Тенісні м’ячі - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 37452710-1);м’ячі для тенісу; 

 2700,00(дві  
тисячі сімсот 
гривень  00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів - за 
кодом  ДК 016: 2010-01.19.2 (Квіти зрізані - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 03121200-
7);квіткова продукція, квіти; 
 

 16530,00(шістна
дцять тисяч 
п’ятсот тридцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
900,47(дев’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч.  ПДВ; 

   
 
 
 
 
Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
05.04.2016 
№ 105/03; 

Вироби господарські та декоративні керамічні – 
за кодом ДК 016: 2010-23.41.1 (Подарунки та 
нагороди - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
18530000-3); 
 
 
магнітні сувеніри; 
 

 594,00(п’ятсот 
дев’яносто 
чотири гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Іграшки, інші, зокрема іграшкові музичні 
інструменти - за кодом  ДК 016: 2010 –  32.40.3 
(Пазли - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
37523000-0); пазли з історичними та сучасними 
видатними пам’ятками міста; 

 4000,00(чотири 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
2000,00(дві 
тисячі гривень 
00 коп.) в т. ч. 
ПДВ; 
 

   

Убори наголовні захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування; стрічки до 

 1400,00(одна 
тисяча 
чотириста 
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друкарських машинок, штемпельні подушечки - 
за кодом  ДК 016: 2010 –  32.99.1 (Кулькові 
ручки   - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30192121-5); ручки з символікою міста Суми;  

гривень 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ; 

Творчість мистецька - за кодом  ДК 016: 2010 –  
90.03.1 (Витвори мистецтва   - за кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 92311000-7); акварелі з 
пейзажами міста Суми (авторські); 

 2800,00(дві 
тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Шоколад і цукрові кондитерські вироби - за 
кодом  ДК 016: 2010 – 10.82.2 (Солодощі - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 15842300-5); набір 
шоколадної продукції з використанням 
брендової продукції міста в оригінальній 
упаковці; 

 2000,00(дві 
тисячі гривень 
00 коп.) в т. ч. 
ПДВ; 

   

Скло порожнисте - за кодом  ДК 016: 2010 – 
23.13.1 (Чашки  - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39221121-1); чашка презентаційна «Суми в 
сувенірній упаковці»; 
 
чашка з логотипом міста Суми; 
 

 3000,00(три  
тисячі гривень 
00 коп. ) в т. ч. 
ПДВ; 
 
2400,00(дві 
тисячі чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ); 

   

Парасолі; палиці; ґудзики, форми на ґудзики; 
застібки; їхні частини - за кодом  ДК 016: 2010 – 
32.99.2(Парасолі від дощу   - за кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 39295200-8); парасолі з 
нанесенням символіки на сегментів купола 
термопечаттю; 

 4000,00(чотири 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

   

Вироби канцелярські, паперові - за кодом  ДК 
016: 2010 – 17.23.1(Конверти, поштові листівки 
та неілюстровані поштові листівки  - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 30199200-2); конверти з 
видатними пам’ятками міста Суми (евро); 
 
(Щоденники та персональні органайзери -  за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 22817000-0); 
діловий щоденник з логотипом міста Суми); 

 400,00 (чотирис-
та гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
5600,00(п’ять 
тисяч шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби з недорогоцінних металів, інші - за 
кодом  ДК 016: 2010 – 25.99.2(Ковані вироби  - 
за кодом СPV за ДК 021:2015 – 44316500-
3);сувеніри з литва та художньої ковки; 

 3000,00(три 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

   

Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і 
подібні вироби; вироби шкіряні інші – за кодом 
ДК 016: 2010 – 15.12.1 (Рюкзаки  - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 –  18931100-5); рюкзак-
тубус; 
торбинка з символікою міста Суми; 

 4500,00(чотири 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
5000,00(п’ять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Капелюхи та наголовні убори - за кодом ДК 016:  2700,00(дві    
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2010 – 14.19.4 (Кепки  - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 –  18443340-1); бейсболка; 

тисячі сімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Вироби текстильні готові для домашнього 
господарства - за кодом ДК 016: 2010 – 13.92.1 
(Рушники   - за  кодом СPV за ДК 021:2015 –  
39514100-9); рушники; 

 2600,00(дві 
тисячі шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший 
одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні - за 
кодом ДК 016: 2010 – 14.19.1 (Шарфи  - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 –  18422000-3); 
шарфи жіночі та чоловічі з орнаментами 
(термопечать, розміром 0,25 м*1 м.); 

 6000,00(шість 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби господарські та декоративні керамічні - 
за кодом ДК 016: 2010 – 23.41.1 (Керамічні 
вироби -  за  кодом СPV за ДК 021:2015 –  
44111300-4); сувеніри керамічні « Я люблю 
Суми»; 

 4000,00 (чотири 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

   

Носії інформації магнітні й оптичні - за кодом 
ДК 016: 2010 – 26.80.1 (Флеш-накопичувачі - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 –  30233180-6); 
флешки з логотипом міста; 

 2400,00(дві 
тисячі чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби з деревини, інші - за кодом ДК 016: 2010 
– 16.29.1 (Декоративні вироби різні - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 –  39298900-6); дерев’яні 
тарелі з символікою міста; 

 2600,00 (дві 
тисячі шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби канцелярські, паперові - за кодом ДК 
016: 2010 – 17.23.1 (Календарі  - за  кодом СPV 
за ДК 021:2015 –  30199792-8); календарі 
настільні; 

 2000,00(дві 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

   

Папір і картон гофровані, паперова й картонна 
тара - за кодом ДК 016: 2010 – 17.21.1 
(Пакувальні пакети   - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 –  18937100-7); пакети іміджеві 
глянцеві з паперу з друком; 

 4500,00(чотири 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Тара пластмасова - за кодом ДК 016: 2010 – 
22.22.1 (Пакувальні пакети  - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 –  18937100-7); пакети пластикові з 
друком великі; 
 
 
пакети пластикові з друком малі; 
 
 
 
 
 

 1800,00(одна 
тисяча вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т. ч .ПДВ; 
 
1350,00(одна 
тисяча триста 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
1500,00(одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Матеріали неткані та вироби з нетканих 
матеріалів, крім одягу - за  кодом  ДК 016: 2010 

 57390,00 (п’ят-
десят сім тисяч 
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–  13.95.1 (Прапори - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 35821000-5); прапори; прапори 
України, прапори міста Суми,  прапор Європи; 

триста 
дев’яносто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Вироби текстильні готові, інші - за  кодом  ДК 
016: 2010 –  13.92.2 (Текстильні вироби та 
супутні товари  - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
19200000-8); вимпели; 

 4500,00(чотири 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
900,00(дев’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо видавання друкованої продукції, 
інші – за кодом  ДК 016: 2010 – 58.19.1  
(Марки - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22410000-7); марки (Укрпошта); 
 
 
(Словники, мапи, нотні збірки та інші книги - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 22114000-
2);плакати, афіші, спортивні карти; 
 
 
 
 
буклети, запрошення, дипломи; 
 
 
 
 
 
(Рекламні матеріали - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 22462000-6);банери, біл-борди; 
 
 
 
(Друкована продукція на замовлення - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 22450000-9); 
 

 10800,00(десять 
тисяч вісімсот 
гривень 00 коп. ) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
14600,00 (чотир-
надцять тисяч 
шістсот гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
34961,00 
(тридцять 
чотири  тисячі 
дев’ятсот 
шістдесят одна 
гривня 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
 
2500,00(дві 
тисячі п’ятсот  
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
6000,00 (шість  
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
р(лист від 
16.03.16 
№72/03 

Вироби з недорогоцінних металів, інші - за  
кодом  ДК 016: 2010 – 25.99.2(Медалі - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 18512200-3);медалі, 
кубки; 
 

 108079,00(сто 
вісім тисяч 
сімдесят дев’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки 
пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 
матеріалами – за  кодом  ДК 016: 2010 - 22.21.3 
(Прозорі плівки для графопроекторів - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 30192500-6);майстер 
плівка до різографа Riso RZ 370 EP; 
 

 12020,00(дванад
цять тисяч 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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Вироби з дроту, ланцюги та пружини – за кодом 
ДК 016: 2010 – 25.93.1 (Скоби, кнопки, 
креслярські кнопки - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 30197100-7); скоби для степлера; 
 
скрепки; 
 

 75,00(сімдесят 
п’ять гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
211,00(двісті 
одинадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 
продукція; барвники художні та друкарські 
чорнила – за кодом  ДК 016: 2010 – 20.30.2 
(Чорнила для друкарського обладнання - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 30192112-
9);чорнила для принтера Canon C  11, C 24;  
 

 90,00 
(дев’яносто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги похоронні та суміжні послуги – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 96.03.1 (Похоронне 
приладдя - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39296000-3);ритуальна атрибутика; 
 

 12000,00(дванад
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Меблі для сидіння та їхні частини - за 
кодом  ДК 016: 2010 – 31.00.1(М’які крісла - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 39113100-8); 
(Стільці - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39112000-0);крісло-менеджер; 
стілець ВІЗІ; 
 
 
 
 
сидіння Престиж; 
 
 
 
 
(Частини сидінь  - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– 39114000-4); пневмопатрони; 
 
 
запасні частини для стільців, крісел; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3000,00(три 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
670,00(шістсот 
сімдесят гривень 
00 коп.)в т.ч. 
ПДВ; 
 
160,00(сто 
шістдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
150,00(сто 
п’ятдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
1500,00(одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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Меблі конторські/офісні та меблі для 
підприємств торгівлі – за кодом  ДК 016: 2010 – 
31.01.1(Комп’ютерні столи  - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 39134100-1); стіл комп’ютерний; 
(Письмові та інші столи - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 39121000-6);стіл оболонка; 
 
 
 
стіл письмовий; 
 
 
 
 
стіл приставний; 
 
 
 
 
(Офісні меблі - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39130000-2);тумба мобільна; 
 
 
 
(Книжкові шафи - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– 39122200-5);шафа книжкова; 
 
 
 
(Гардеробні шафи - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 39143121-0);шафа для одягу; 
 
 
 

 5000,00(п’ять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
2500,00(дві 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
3000,00(три 
тисячі гривень 
00 коп.)в т.ч. 
ПДВ; 
 
1000,00(одна 
тисяча гривень 
00  коп.)в т.ч. 
ПДВ; 
 
3500,00(три 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
2100,00(дві 
тисячі сто 
гривень 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ; 
 
2100,00(дві 
тисячі сто 
гривень 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ; 
 

   

Вироби канцелярські, паперові - за 
кодом  ДК 016: 2010 – 17.23.1  
(Швидкозшивачі  - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 22851000-0); папка-швидкозшивач; 
 
папка-швидкозшивач А-4 7 см.; 
 
 
 
 
папка Діло; 
 
 
 
(Паперові чи картонні реєстраційні журнали, 
бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та 
інші паперові канцелярські вироби - за  кодом 

 150,00(сто 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
1000,00(одна 
тисяча гривень 
00 коп.)в т.ч. 
ПДВ; 
 
400,00 (чотирис-
та гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
1100,00(одна 
тисяча сто 
гривень 00 
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СPV за ДК 021:2015 – 22800000-8);папка з 
зав’язками; 
 
 
папка регістратор, ламінована; 

коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 
900,00(дев’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Книжки друковані – за кодом  ДК 016: 2010 – 
58.11.1 (Друковані книги  – за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 22110000-4);  видання книги 
друкованої; 
 

 90300,00 
(дев’яносто 
тисяч триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Частини та приладдя до обчислювальних машин 
- за  кодом  ДК 016: 2010 – 26.20.4(Картриджі з 
тонером - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30125100-2);придбання картриджів,  тонер – 
картриджів; 
 
 
 
(Серветка для очищення термофіксаторів - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 30124120-
1);серветки для монітору; 

 18267,00(вісімна
дцять тисяч 
двісті шістдесят 
сім гривень 00  
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
70,00(сімдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ 

   

Носії інформації магнітні й оптичні – за кодом 
ДК 016: 2010 – 26.80.1 (Універсальні цифрові 
диски (DVD) - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30234400-2); диски DVD; 
 
(Флеш-накопичувачі - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 30233180-6);флеш-накопичувач 8Гк. 
 
 
 
 
зовнішні носії інформації; 

 240,00(двісті 
сорок гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
480,00 (чотирис-
та вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
5850,00(п’ять 
тисяч вісімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і 
подібні вироби; вироби шкіряні інші – за кодом 
ДК 016: 2010 – 15.12.1 (Дорожні сумки - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 –  18931000-4); 
портфель архівний; 

 120,00(сто 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Частини електричної апаратури для телефонного 
чи телеграфного зв'язку – за  
 кодом  ДК 016: 2010 – 26.30.3 (Кабелі та 
супутня продукція - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 44320000-9);провід ПРППМ 
(телефонний); 
 
 
 

 100,00(сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробовувальні, інші - за   кодом  

 1700,00(одна 
тисяча сімсот 

  Зміни до 
розрахунк
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ДК 016: 2010 – 26.51.6 (Лічильники  -  за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 38550000-5); лічильники 
води, тепла, електроенергії; 

гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

у видатків 
до 

кошторис
у на 2016 
р(лист від 
27.04.2016 
№137/03 

 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. -  
 за   кодом  ДК 016: 2010 – 22.29.2 (Теки з 
файлами -  за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22852100-8);папка з файлами; 
 
 
 
папка пластикова з одним прижимом; 
 
 
 
 
папка пластикова з двома прижимами; 
 
 
 
 
 
папка пластикова на резинці; 
 
 
 
папка пластикова швидкозшивач; 
 
 
 
папка портфель пластикова; 
 
 
 
 
папка пластикова прозорий верх; 
 
 
 
 
файлові теки; 
 
 
 
файли; 
 
 
 
 

  
 
60,00(шістдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 
450,00 (чотирис-
та п’ятдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
450,00 (чотирис-
та п’ятдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
350,00(триста 
п’ятдесят 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
500,00(п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
190,00(сто 
дев’яносто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
200,00(двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
620,00(шістсот 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
500,00(п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

   

Журнали та періодичні видання друковані -   за 
кодом  ДК 016: 2010 –58.14.1(Газети, періодичні 

 50000,00 
(п’ятдесят тисяч 
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спеціалізовані та інші періодичні видання і 
журнали - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22200000-2);періодичні видання; 
 
 

гривень  00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні -    за 
кодом  ДК 016: 2010 –19.20.2(Мастильні оливи 
та мастильні матеріали  - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 09211000-1);олива 10W40; 
 

 6440,00(шість 
тисяч чотириста 
сорок гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Убори наголовні захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для  
датування, опечатування та нумерування; 
стрічки до друкарських машинок, штемпельні 
подушечки – за  кодом  ДК 016: 2010 – 32.99.1  
(Штампи - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30192153-8); печатки і  штампи з оснастками; 
 

 15000,00(п'ятнад
цять тисяч 
гривень 00 коп. ) 
в т.ч. ПДВ; 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
рішенням 
СМР  від 
30.03. 
2016   р. 
№ 488-
МР, лист 
від 04.04. 
2016 р. 
№101/03 

Меблі конторські/офісні та меблі для 
підприємств торгівлі – за кодом  ДК 016: 2010 –
31.01.1 (Столи - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39121200-8) стіл – консоль; 
 
 
 
 
приставний елемент; 
 
 
 
 
(Офісні меблі - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39130000-2) архівно-меблевий модуль  з 
дверима в алюмінієвому профілі; 
 
 
картотека з шухлядами; 
 
 
 
 
офісна мобільна тумба; 
 
 
 
 
 

  
 
15800,00(п'ятнад
цять тисяч 
вісімсот гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
11000,00(одинад
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
57840,00(п’ятде-
сят сім тисяч 
вісімсот сорок 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
14100,00(чотирн
адцять тисяч сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
22800,00(двадця
ть дві тисячі 
вісімсот гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

    -*- 

Меблі для сидіння та їхні частини – за кодом  
ДК 016: 2010 –31.01.1 (Сидіння, стільці та 
супутні вироби і частини до них - за  кодом СPV 
за ДК 021:2015 – 39110000-6) крісло для 

  
 
 
4998,00(чотири 

  -*- 
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конференц-зали; 
 
 
 
стілець для відвідувачів; 
 
 
 
 
 
 
крісло для конференційної зали; 
 
 
 
 
 
диван для відвідувачів; 
 
 
 
 
 
спинка з  підлокітниками для дивану для 
відвідувачів; 
 

тисячі дев’ятсот 
дев’яносто вісім 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
36795,00(тридця
ть шість тисяч  
сімсот 
дев’яносто п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
31970,00(тридця
ть одна тисяча 
дев’ятсот 
сімдесят гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
17150,00(сімнад
цять тисяч  сто 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ;  
 
8260,00(вісім 
тисяч двісті 
шістдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Інструменти ручні, інші частини – за кодом  ДК 
016: 2010 –25.73.3 (Ручні інструменти різні  - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 44512000-2) ручні 
інструменти: кліщі, викрутки, паяльник, 
кусачки,  пасатижі, набір ключів, набір сверл; 
 
 

 9147,60(дев’ять 
тисяч сто сорок 
сім гривень 60 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

  -*- 

Устаткування для зважування та вимірювання 
промислове, побутове та іншої призначеності - 
за кодом  ДК 016: 2010 –28.29.3 (Вимірювальне 
та контрольне обладнання - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 31682210-5) тестер,цифровий 
мультімер; 

 1323,00(одна 
тисяча триста 
двадцять три 
гривні 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 

  -*- 

Інструмент електромеханічний для роботи 
однією рукою; інструмент ручний портативний 
із силовим урухомлювачем/приводом, інший - за 
кодом  ДК 016: 2010 –28.24.1(Електромеханічні 
ручні інструменти  - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 42652000-1) дриль, дриль ударна; 

 6318,00 (шість 
тисяч триста 
вісімнадцять  
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  -*- 

Елементи первинні, первинні батареї та частини 
до них -  за кодом  ДК 016: 2010 –
27.20.1(Джерела безперебійного живлення - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 31154000-0); 
джерело безперебійного живлення; 

 2904,00(дві 
тисячі дев’ятсот 
чотири гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

  -*- 
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Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої  
-  за кодом  ДК 016: 2010 –26.20.2(Оптичні 
накопичувачі - за  кодом СPV за ДК 021:2015 –
30233150-7) привід; 
 
 (Флеш-накопичувачі - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 –30233180-6) накопичувач; 

 774,00(сімсот 
сімдесят чотири 
гривні 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
 
2352,00(дві 
тисячі триста 
п’ятдесят дві 
гривні 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 

  -*- 

Частини та приладдя до обчислювальних машин   
- за кодом  ДК 016: 2010 –26.20.4 (Кабелі для 
передачі даних  - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– 32581100-0) кабель; 
        
 (Картриджі з тонером  -  за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 3125100-2) картріджі; 

 1064,00(одна 
тисяча  
шістдесят 
чотири гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
34935,00 
(тридцять 
чотири тисячі 
дев’ятсот 
тридцять п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  -*- 

Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; відео 
фони -  за кодом  ДК 016: 2010 –
26.30.2(Маршрутизатори - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 32413100-2); інтернет - шлюз,  
 
(Мережеві концентратори - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 32423000-4) комутатор; 
 
 
 
(Телефонні комутаційні апарати - за  кодом СPV 
за ДК 021:2015 – 32552330-9) телефонний 
апарат; 

 3100,00(три 
тисячі сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
762,00(сімсот 
шістдесят дві 
гривні 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
 
2904,00(дві 
тисячі дев’ятсот 
чотири гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

  -*- 

Пристрої електромонтажні - за кодом  ДК 016: 
2010 –27.33.1(Подовжувальні кабелі - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 31224810-3) мережевий 
фільтр, подовжувач; 

 5086,00(п’ять 
тисяч вісімдесят 
шість гривень 00 
коп. )  в т.ч. 
ПДВ; 

  -*- 

Напівфабрикати з міді та мідних сплавів  -  за 
кодом  ДК 016: 2010 –24.44.2(Мережеві кабелі - 
за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 32421000-0)  
кабель;  
 
 
(Мережеві компоненти - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 32422000-7) конектори; 

 1878,40 (одна 
тисяча вісімсот 
сімдесят вісім    
гривень 40 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
540,00(п’ятсот 
сорок гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

  -*- 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для  

 19000,00 
(дев’ятнадцять 

  Зміни до 
розрахунк
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датування, опечатування та нумерування; 
стрічки до друкарських машинок, штемпельні 
подушечки – за  кодом  ДК 016: 2010 – 32.99.1  
(Штампи - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
30192153-8); печатки і  штампи з оснастками; 

тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
16.03.16р. 
№ 72/03; 

Послуги щодо видавання друкованої продукції, 
інші – за кодом  ДК 016: 2010 – 58.19.1  
(Друкована продукція на замовлення - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 22450000-9);виготовлення 
флаєрів; 

 3000,00(три 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

     -*- 

Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів - за 
кодом  ДК 016: 2010-01.19.2 (Квіти зрізані - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 03121200-
7);квіткова продукція, квіти; 

 100,00(сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
13.04.16р. 
№ 116/03; 

Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони 
– за кодом  ДК 016: 2010 – 26.30.2 (Телефонні 
комутаційні апарати - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 32552330-9);телефонний  апарат; 
 

 800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
27.04.2016
р. 
№137/03; 

Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони 
– за кодом  ДК 016: 2010 – 26.30.2 (Телефонні 
комутаційні апарати - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 32552330-9);телефонний  апарат; 
 

 700,00(сімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунку 
до видатків 
до 
кошторису 
на 2016 
(лист від 
19.05.2016р
. №167/03; 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до 
них за кодом ДК 016: 2010 – 26.20.1 
(Комп’ютерне обладнання та приладдя - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 30200000-1);  
сканер планшетний;  

 4264,00(чотири 
тисячі двісті 
шістдесят 
чотири гривні 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахун- 
ку до 
видатків 
до 
коштори-
су на 2016 
(лист від 
04.05. 
2016р.,№ 
143/03/03; 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до 
них за кодом ДК 016: 2010 – 26.20.1 
(Комп’ютерне обладнання та приладдя - за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 30200000-1);  
монітор;  

 5736,00(п’ять 
тисяч  сімсот 
тридцять шість 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахун- 
ку до 
видатків 
до 
коштори-
су на 2016 
(лист від 
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04.05. 
2016р.,№ 
143/03/03; 

Послуги похоронні та суміжні послуги – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 96.03.1 (Похоронне 
приладдя - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39296000-3);ритуальна атрибутика; 
 
 
 

 16269,00(шістна
дцять тисяч 
двісті шістдесят 
дев’ять гривень 
00 коп.) в т. ч. 
ПДВ; 

  Зміни до 
розрахун- 
ку до 
видатків 
до 
коштори-
су на 2016 
(лист від 
31.05. 
2016р.,№ 
185/01; 

Послуги щодо видавання друкованої продукції, 
інші – за кодом  ДК 016: 2010 – 58.19.1  
(Друкована продукція різна - за кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 2290000-9); виготовлення афіш; 
 
 

 3000,00(три 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
рішенням 
СМР  від 
25.05.2016   
р. № 805-
МР, лист 
від 01.06. 
2016 р. 
№191/01; 

Вироби з недорогоцінних металів, інші - за  
кодом  ДК 016: 2010 – 25.99.2(Медалі - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 18512200-3); медалі;  

 920,00(дев’ятсот 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

        -*- 

 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устаткування – за кодом  ДК 016: 2010 – 95.11.1 
(Технічне обслуговування і ремонт 
копіювально-розмножувальної техніки - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 50313000-
2);послуги з ремонту копіювально-
розмножувального апарату, регенерації 
картриджу принтера, заправка тонер – 
картриджу; 
 
(Технічне обслуговування і ремонт 
комп’ютерного обладнання - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 50312000-5);послуги з ремонту 
принтера; 
 
  

2240 68945,00 
(шістдесят вісім 
тисяч дев’ятсот 
сорок п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
 
13230,00(тринад
цять тисяч двісті 
тридцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
04.05.16р. 
№ 143/03; 

Ремонтування комунікаційного устаткування – 
за кодом  ДК 016: 2010 – 95.12.1 (Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування 
факсимільних апаратів – 50314000-9);послуги з 
ремонту факсу; 
 

 400,00 (чотирис-
та гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Ремонтування інших предметів особистого 
вжитку та господарсько-побутових виробів – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 95.29.1 (Монтаж жалюзі – 
за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 45421143-8); 

 2000,00(дві 
тисячі гривень 
00 коп. ) в т.ч. 
ПДВ; 
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послуги з ремонту жалюзі; 
 
(Встановлення вікон - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 45421132-8);послуги з ремонту 
металопластикових вікон; 
 

 
 
3000,00(три 
тисячі гривень 
00 коп. ) в т.ч. 
ПДВ; 

Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров'я – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 65.12.1 (Послуги зі 
страхування від нещасних випадків - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 66512100-3);послуги 
страхування працівників;  
(Послуги зі страхування транспортних засобів – 
за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 66514110-0); 
послуги обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів; 
 
 
 
 
 
Послуги  обов’язкового особистого страхування 
водіїв від нещасних випадків;  
 
 
 
 
 

  3450,00(три 
тисячі чотириста 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
1925,00(одна 
тисяча дев’ятсот 
двадцять п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т. ч .ПДВ; 
 
9800,00(дев’ять 
тисяч вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ;  
4500,00(чотири 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ; 
 

   

Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування – за кодом ДК 016: 2010 – 71.20.1 
(Послуги з ремонту електричних систем - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 50116100-
2);обслуговування систем електромереж; 
   

 2280,00(дві 
тисячі двісті 
вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 

  Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік(лист 
від 
25.03.16 
№ 90/03; 

Послуги лікувальних закладів – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 86.10.1 (Послуги 
лікувальних закладів та супутні послуги - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 85110000-
3);послуги з медогляду водіїв; 
 

 2700,00(дві 
тисячі сімсот 
гривень 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ; 

   

Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів – за кодом  ДК 016: 2010 – 45.20.1 
(Шиноремонтні послуги, у тому числі 
шиномонтажні послуги та послуги з 
балансування коліс - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 50116500-6);послуги з комп’ютерної 
діагностики колісних транспортних засобів; 
послуги з ремонту коліс(шино монтаж, 

  
 
 
 
 
5400,00(п’ять 
тисяч чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік(лист 
від 
15.06.16 
№ 204/01; 
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балансировка, вулканізація); 
 
 
 
 
(Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
автомобілів - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
50112000-3);послуги з технічного 
обслуговуванню та ремонту автомобіля; 

 
35000,00 (трид-
цять п’ять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Перевезення пасажирів наземним транспортом 
поза розкладом  -  за кодом  ДК 016: 2010 – 
49.39.3 (Послуги з автомобільних перевезень - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 60100000-9); 
транспортні послуги; 
 
 
транспортні послуги(перевезення пасажирів); 
 
 
 
 
 
(Послуги автостоянок - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 98351100-9);  
послуги із стоянки автомобілів; 

 2500,00(дві 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
137300,00 (сто 
тридцять сім 
тисяч триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
660,00(шістсот 
шістдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

   

Послуги інженерні – за кодом  ДК 016: 2010 – 
71.12.1 (Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 50410000-
2);послуги з повірки лічильника; 
 
 
техобслуговування водяного вузлу; 
 
 
 
 
(Послуги з технічного обслуговування ліфтів - 
за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 50750000-
7);послуги з технічного обслуговування ліфтів 
приміщення вул.Горького,21; 
 
 
послуги з технічного обслуговування ліфтів 
приміщення вул. Харківській,35; 
 
 
 
 
 

 1000,00(одна 
тисяча гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
200,00(двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
3500,00(три 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп. ) 
в т.ч. ПДВ; 
 
1170,00(одна 
тисяча сто 
сімдесят гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
459,00 (чотирис-
та п’ятдесят 
дев’ять гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
37200,00 (трид-
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технічне обслуговування ліфтів (договір з 
обласною радою); 
 
 
 
(Послуги з розподілу газу та супутні послуги - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 65200000-5); 
послуги з передсезонного обслуговування 
ГРП(автогосподарство); 
Технічне обслуговування систем газопостачання 
по вул. Кондрат’єва,106; 
 
 
 
послуги включення вузлу газу; 
 
 
 
(Розподіл електричної енергії та супутні послуги 
- за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 65300000-6); 
послуги з технічного обслуговування 
електромереж по вул. Харківській,35; 
 
 
послуги з технічного обслуговування 
електромереж по вул.Горького,21; 
 
 
 
 
 
 
 (Послуги у сфері водовідведення - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 90400000-1);послуги з 
підключення теплоспоживання, 
водоспоживання; 
 
   

цять сім тисяч 
двісті гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
2000,00(дві 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ;  
2000,00(дві 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
534,00(п’ятсот 
тридцять чотири 
гривні 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
3579,00(три 
тисячі п’ятсот 
сімдесят дев’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
12669,00(дванад
цять тисяч 
шістсот 
шістдесят 
дев’ять гривень 
00 коп. ) в т.ч. 
ПДВ;  
 
2300,00(дві 
тисячі триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Ремонтування побутової електронної техніки – 
за кодом  ДК 016: 2010 – 95.21.1 (Встановлення 
систем кондиціонування повітря в окремих 
приміщеннях - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
45331221-1);послуги з технічного 
обслуговування кондиціонерів; 
 
послуги по установці кондиціонерів, монтажу, 
демонтажу, ремонту; 

 15000,00(п'ятнад
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
19500,00 (дев’ят-
надцять тисяч 
п’ятсот гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

   

Ремонтування меблів і домашнього начиння – за 
кодом ДК 016: 2010 – 95.24.1(Послуги з ремонту 
і технічного обслуговування меблів - за  кодом 

 800,00(вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   



33 
 

СPV за ДК 021:2015 – 50850000- 8); послуги з 
ремонту меблів; 
Послуги щодо прання та хімічного чищення 
текстильних і хутряних виробів – за кодом  ДК 
016: 2010 – 96.01.1 (Послуги з прання і сухого 
чищення - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
98310000-9); послуги з чистки килимів, меблів; 
 
 
послуги з прання білизни(штори); 
 

 110,00(сто 
десять гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
 
 
250,00(двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік(лист 
від 
11.05.2016 
№ 149/03; 
від 
02.06.2016 
№193/01; 
від 
07.06.2016 
№ 197/01; 

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. – за  
 кодом  ДК 016: 2010 -   за кодом  ДК 016: 2010 – 
22.29.2 (Вивіски - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– 39174000-2);заміна написів на табличках; 
 
реставрація вивісок; 
 

 1000,00(одна 
тисяча гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
1500,00(одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.-  за кодом 
ДК 016: 2010  – 85.59.1 (Навчальні семінари - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 80522000-9);оплата 
участі в короткострокових курсах та семінарах; 

 2000,00(дві 
тисячі  гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

   

Послуги центрального банку – за кодом  ДК 016: 
2010 – 64.11.1 (Банківські послуги - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 66110000- 4);послуги 
банку; 
 

 6081,40(шість 
тисяч вісімдесят 
одна гривня  40 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Відходи безпечні, непридатні для вторинного 
використовування, зібрані – за кодом  ДК 016: 
2010 – 38.11.3(Послуги з утилізації побутових 
відходів -  за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
90513100-7); утилізація сміття 
(вул.Горького,21); 
 
утилізація сміття (вул. Харківська,35); 
 
 
 
 
утилізація сміття (м-н. Незалежності,2); 
 
 
 
 
утилізація сміття (управління майна 
комунальної власності СМР, вул. Садова, 33); 

 493,00 (чотирис-
та дев’яносто 
три гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
114,00(сто 
чотирнадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
  
2100,00(дві 
тисячі сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ;  
 
60,00(шістдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування - за кодом  ДК 
016: 2010 – 38.11.2(Послуги зі збирання сміття -  
за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 90511000-
2);вивіз ТПВ(управління майна комунальної 
власності СМР, вул. Садова, 33);  
 
вивіз ТПВ по вул. Харківська,35; 
 
 
 
вивіз ТПВ (адмінбудинок, гараж); 
 
 
 
 
 
вивіз ТПВ  по вул.Горького,21; 
 

 120,00(сто 
двадцять 
гривень  00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
340,00(триста 
сорок гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
4800,00(чотири 
тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ; 
 
1384,00(одна 
тисяча триста 
вісімдесят 
чотири гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Утилізування відсортованих матеріальних 
ресурсів - за кодом ДК 016: 2010 – 
38.32.1(Послуги з утилізації побутових відходів 
-  за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 90523000-
9);послуги з утилізації люмінесцентних ламп, 
комп’ютерів, шин; 

 5000,00(п’ять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги юридичні - за кодом  ДК 016: 2010 – 
69.10.1(Судові послуги -  за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 75231000-4);інформаційно-технічне 
забезпечення суду; 
 
 
послуги нотаріуса; 

 350,00(триста 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
280,00(двісті 
вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги комерційні допоміжні, інші, н. в. і. у. – 
за кодом  ДК 016: 2010 –82.99.1(Юридичні 
послуги - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
7910000-5);послуги з розробки нормативів, 
дозволів, тощо; 

 900,00(дев’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Ремонтування та технічне обслуговування 
машин загальної призначеності – за кодом  ДК 
016: 2010 – 33.12.1 (Заряди для вогнегасників - 
за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 24951230-
6);техобслуговування вогнегасників; 
 

 4500,00(чотири 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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Послуги щодо страхування майна від пожежі та 
інших небезпек – за кодом  ДК 016: 2010 – 
65.12.4  (Страхові послуги - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 66510000-8);страхування 
приміщення; 
 

 12000,00(дванад
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги мобільного зв'язку й послуги 
приватних мереж для систем безпроводового 
зв'язку  - за  кодом  ДК 016 : 2010 -  61.20.1 
(Послуги мобільного телефонного зв’язку - 
послуги - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
64212000-5); послуги стільникового мобільного 
зв’язку Київстар; 
 
послуги міжнародного зв’язку-роумінг; 
 

 38400,00 
(тридцять вісім 
тисяч  чотириста 
гривень  00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
7600,00(сім 
тисяч шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги у сфері громадського порядку та 
громадської безпеки  – за кодом  ДК 016: 2010 – 
84.24.1(Послуги із забезпечення громадської 
безпеки, охорони правопорядку та громадського 
порядку - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
75240000-0);послуги охорони приміщення 
м-н. Незалежності, 2; 
  

 331012,40(трис-
та тридцять одна 
тисяча 
дванадцять 
гривень 40 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

  Відшкоду
вання; 
Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 05.04. 
2016 р. 
№103/03; 
Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 22.04. 
2016 р. 
№131/03; 
Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 12.05. 
2016 р. 
№153/03; 
(лист від 
19.05.2016 
р. № 
164/03/01) 

Послуги у сфері громадського порядку та 
громадської безпеки - за кодом  ДК 016: 2010 – 
84.24.1(Послуги із забезпечення громадської 
безпеки, охорони правопорядку та громадського 
порядку - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 

 95340,96(дев’яно
сто п’ять тисяч 
триста сорок 
гривень 96 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Заключені 
додаткові 
угоди на 
період 
проведен-
ня 
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75240000-0); послуги охорони приміщення по 
вул.Горького, 21;  вул. Харківській, 35 та вул. 
Кондрат’єва, 106; 
  

тендерної
процеду-
ри;  
Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 12.05. 
2016 р. 
№153/03. 
 

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку 
та заняття спортом – за кодом  ДК 016: 2010 – 
77.21.1(Послуги з декорування інтер’єру - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 79931000-9);оренда 
декорацій для проведення заходу; 

 14000,00 (чотир-
надцять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Убори наголовні захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки – 
за кодом ДК 016: 2010 – 32.99.1(Штампи - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 30192153-8);заміна 
написів на печатках; 

 1000,00(одна 
тисяча гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

   

Послуги систем безпеки – за кодом  ДК 016: 
2010 – 80.20.1 (Послуги з протипожежного 
захисту - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
75251110-4);послуги охоронної пожежної 
сигналізації; 
послуги з технічного обслуговування охоронної 
пожежної сигналізації; 
 
послуги охоронної пожежної сигналізації; 
 
 
 
обслуговування системи оповіщення про 
пожежу (управління майна комунальної 
власності СМР, вул. Садова,33); 
 
 
послуги з охорони приміщення ПЦС(управління 
майна СМР, вул. Садова,33); 
 
 
 
 
послуги з монтажу охоронної сигналізації; 
 
 
 
послуги обслуговування охоронної сигналізації 
по вул. Г.Правди,2; 

 2400,00(дві 
тисячі чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
6000,00(шість 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
3500,00(три 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
720,00(сімсот 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
1320,00(одна 
тисяча триста 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
15000,00(п'ятнад
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
5400,00(п’ять 
тисяч чотириста 

  Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 15.06. 
2016 р. 
№204/01; 
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(Охоронні послуги - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 79710000-4); 
 

гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
360,00(триста 
шістдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Послуги консультаційні щодо господарської 
діяльності, інші - за кодом  ДК 016: 2010 – 
70.22.3 (Експертні послуги -  за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 71319000-7); послуги з 
проведення експертизи матеріальних цінностей; 
 

 3750,00(три 
тисячі сімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо розповсюджування програм у 
домівки за допомогою проводової 
інфраструктури – за кодом  ДК 016: 2010 – 
61.10.5 (Послуги з транслювання телепередач - 
за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 64228100-1); 
кабельне телебачення; 

 3600,00(три 
тисячі шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 
інформації на веб - вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною інфраструктурою -  
за кодом  ДК 016: 2010 – 63.11.1 (Послуги з 
розробки веб-сайтів - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 72413000-8); обслуговування сайту 
міської ради та ЦНАПУ; 

 30000,00 (трид-
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
30000,00 (трид-
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

   

Розміщування інформації на веб - порталі - за 
кодом  ДК 016: 2010 – 63.12.1 (Послуги з 
розробки веб-сайтів - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 72413000-8); послуги з підключення 
та обслуговування платного сервісу «Кабінет 
замовника»; 

 1240,00(одна 
тисяча двісті 
сорок гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо консультування стосовно систем і 
програмного забезпечення - за кодом  ДК 016: 
2010 – 62.02.2(Пакети програмного забезпечення 
для бухгалтерського обліку  - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 48443000-5); програми по 
складанню в електронному вигляді звітів  по 
внесках до фондів соц. страхування  Медок; 
 
послуги по гарантійному обслуговуванню 
комплексу програми автоматизації 
бухгалтерського обліку ІС-ПРО блок управління 
персоналом; 
інформаційно – технічне супроводження 
програми ІС; 
 
 

  
 
 
 
4500,00(чотири 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
24000,00 (двад-
цять чотири 
тисячі 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
7200,00(сім 
тисяч двісті 
гривень  00 коп.) 
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послуги з розширення стандартного 
функціоналу програмного продукту ІС та його 
встановлення; 
 

в т.ч. ПДВ; 
42000,00(сорок 
дві тисячі 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
7600,00(сім 
тисяч шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
15600,00(п'ятнад
цять тисяч 
шістсот гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зміни 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
05.04.16 
№ 103/03; 

Послуги їдалень – за кодом  ДК 016: 2010 – 
56.29.2 (Послуги їдалень - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 55510000-8);оплата послуг закладів 
харчування при проведенні заходів; 
 

 130400,00(сто 
тридцять тисяч 
чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни  
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
13.04.16 
№ 116/03; 

Послуги щодо письмового та усного перекладів 
– за кодом  ДК 016: 2010 – 74.30.1 (Послуги з 
усного перекладу - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 79540000-1);послуги з перекладу; 
 

 12000,00(дванад
цять тисяч  
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
13.04.16 
№ 116/03; 

Плани та кресленики архітектурні - за кодом  ДК 
016: 2010 – 71.11.1 ( Підготовка проектів та 
ескізів, оцінювання витрат  - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 71242000-6); технічна 
інвентаризація з виготовлення технічного 
паспорту; 

 12000,00(дванад
цять тисяч  
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

   

Продаж рекламного місця в газетах в 
електронному вигляді - – за кодом  ДК 016: 2010 
– 63.99.1 (Додаткові інформаційні послуги  за 
кодом СPV за ДК 021:2015 – 64216210-8); 
оплата витрат на інформаційні послуги; 

 1500,00(одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

ДБН (поточний ремонт приміщення 
адмінбудинку за адресою: м.Суми,  
м-н. Незалежності, 2); 

 50443,00(п’ятдес
ят тисяч  
чотириста сорок 
три  гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

  Зміни 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
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09.03.2016 
р.) № 62-
01/03; 

ДБН (поточний ремонт з заміною дверного 
блоку за адресою: м.Суми, вул. Харківська, 35); 

 1421,00(одна 
тисяча 
чотириста 
двадцять одна 
гривня 00 коп.)  
т.ч. ПДВ; 

      -*- 

ДБН (Поточний ремонт м’якої покрівлі 
адмінбудинку по вул. Горького, 21); 

 78000,00 
(сімдесят вісім 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

      -*- 

Послуги щодо надання професійної та технічної 
допомоги та консультаційні, н. в. і. у. – за кодом  
ДК 016: 2010 – 74.90.1 (Послуги виконавчих і 
законодавчих органів влади - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 75111000-7);отримання платної 
довідкової інформації; 
 
 

 90,00(дев’яносто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги поштові у межах зобов'язання щодо 
надання універсальних послуг -   за кодом ДК 
016: 2010 – 53.10.1 (Послуги телексного зв’язку 
- за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 64216130-3); 
(Послуги поштових відділень - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 64114000-8);телеграми; 
 
послуги з відправки поштової кореспонденції - 
заказні листи; 
 
 
 
 
послуги поштового зв’язку спеціального 
призначення; 

 600,00(шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
 
1200,00(одна 
тисяча двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
400,00 
(чотириста 
гривень 00 коп. ) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Замки та завіси - за кодом ДК 016: 2010 – 25.72.1 
(Слюсарські послуги  - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 98395000-8);послуги по 
виготовленню дубліката ключа; 
 

 250,00(двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо передавання даних і повідомлень 
– за кодом  ДК 016: 2010 – 61.10.1(Послуги 
телефонного зв’язку та передачі даних - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 64210000-1); 
(Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
обладнання ліній телефонного зв’язку - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 50334100-6); 
(Послуги міжміського телефонного зв’язку - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 64211200-0); 
абонплата за телефон; похвилинна оплата 

 133736,00(сто 
тридцять три 
тисячі  сімсот 
тридцять шість 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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розмов;плата за міжміські та міжнародні 
розмови; прямі провода; технічне 
обслуговування засобів ОТЗ; послуги урядового 
зв’язку; 
 
 
Послуги похоронні та суміжні послуги – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 96.03.1 (Ритуальні 
послуги  - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
98371200-6);ритуальні послуги; 

 9526,00(дев’ять 
тисяч п’ятсот 
двадцять шість 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
12.05.16 
№ 152/03; 

Послуги щодо оренди й експлуатування власної 
чи взятої у лізинг  нерухомості – за  кодом  ДК 
016: 2010 – 68.20.1 (Послуги з надання в оренду 
чи лізингу нежитлової нерухомості -  за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 70220000-9);послуги 
щодо оренди приміщень; 
 
оренда залу в іншому місті України; 
 
 
орендна плата за приміщення; 
 

 8000,00(вісім 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
5000,00(п’ять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
3005,00(три 
тисячі п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги розважальні, інші, н. в. і. у.- за  кодом  
ДК 016: 2010 – 93.29.2 (Послуги з організації 
культурних заходів - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 79952100-3); 
оплата послуг по забезпеченню сценічного 
обладнання; 
 
оплата послуг по звуковому та світловому 
забезпеченню заходу, концерту; 
 
 
 
 
послуги театру по забезпеченню проведення та 
оформлення заходу; 

 16010,00(шістна
дцять  тисяч  
десять гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
 
92840,00 
(дев’яносто дві 
тисячі вісімсот 
сорок гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
22000,00 (двад-
цять дві тисячі 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 

   

Послуги, пов'язані з використанням спортивних 
споруд -  за кодом  ДК 016: 2010 – 93.11.1 
(Послуги з надання в оренду чи лізингу 
нежитлової нерухомості - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 70220000-9);послуги оренди 

 46000,00(сорок 
шість тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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приміщення при проведенні спортивних заходів; 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень 
- за кодом  ДК 016: 2010 – 61.10.1 (Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування 
телефонних апаратів - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 50334140-8);послуги по установці 
телефону; 

 120,00(сто 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги допоміжні щодо виконавського 
мистецтва -  за кодом  ДК 016: 2010 – 90.02.1 
(Послуги письменників, композиторів, 
скульпторів, естрадних та інших окремих 
артистів - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
92312200-3);оплата роботи ведучих , творчих 
колективів, складання сценарію заходу при 
проведенні заходів, пов’язаних відзначенням 
державних, професійних свят; 
 

 3400,00(три 
тисячі чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Продаж рекламного місця в газетах – за кодом 
ДК 016: 2010 – 58.13.3 (Рекламні послуги  - за  
кодом СPV за ДК 021:201- 79341000-6);оплата 
та розміщення оголошень(Сумщина, Урядовий 
кур’єр, на радіо); 
 

 300,00(триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими 
мережами – за кодом  ДК 016: 2010 – 61.10.4 
(Мережеві інфраструктури - за  кодом СPV за 
ДК 021:201- 32421110-8);підключення до мережі 
інтернет додаткових приміщень; 
 
послуги інтернет; 
  

 250,00(двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
24000,00 (двад-
цять  чотири 
тисячі 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 

     

Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими 
мережами -  за кодом  ДК 016: 2010 – 61.20.4 
(Мережа Інтернет  - за  кодом СPV за ДК 
021:201- 32412110-8);послуги з облаштування 
зон вільного доступу до мережі інтернет; 
 

 60000,00(шістде
сят тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 

   

Послуги інженерні – за кодом  ДК 016: 2010 – 
71.12.1 (Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування систем центрального опалення -
за  кодом СPV за ДК 021:2015 - 50720000-8); 
(Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
механічного устаткування будівель - за  кодом 
СPV за ДК 021:201- 50712000-9);експлуатаційні 
витрати( управління майна комунальної 
власності СМР, вул. Садова, 33); 
 

 1800,00 (одна 
тисяча вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Відшкоду
вання 
витрат; 

Послуги щодо благоустрою території – за  кодом 
ДК 016: 2010 – 81.30.1 (Послуги з прибирання - 
за  кодом СPV за ДК 021:2015 - 90910000-

 6600,00(шість 
тисяч шістсот 
гривень 00 коп.) 
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9);утримання в належному стані прибудинкової 
території (управління майна СМР, вул. 
Садова,33); 
 
 

в т.ч. ПДВ; 
 

Послуги щодо радіомовлення; оригінали 
радіомовних передач - за  кодом  ДК 016: 2010 – 
60.10.1 (Радіомережі - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 - 32418000-6);послуги радіо; 
 
 

 2340,00(дві 
тисячі триста 
сорок гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги телекомунікаційні, інші - за  кодом  ДК 
016: 2010 – 61.90.1 (Телекомунікаційні послуги -  
за  кодом СPV за ДК 021:2015 -  64200000-
8);послуги телекомунікаційні, інші, (послуги з 
експлуатаційно - технічного обслуговування 
апаратури та інших технічних засобів 
оповіщення і зв’язку цивільного захисту; 

 156126,00(сто 
п’ятдесят шість 
тисяч сто 
двадцять шість 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Роботи будівельно-монтажні, інші - за  
кодом  ДК 016: 2010 – 43.29.1(Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування 
відеообладнання - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– 50343000-1 );проведення монтажно-
налагоджувальних робіт( впровадження 
сучасних методів дистанційного контролю з 
використанням відеокамер); 
 

 49872,00(сорок 
дев’ять тисяч  
вісімсот сімдесят 
дві гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Апаратура для записування та відтворювання 
звуку й зображення - за кодом  ДК 016: 2010 – 
26.40.3(Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування відеообладнання - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 50343000-
1);обслуговування відеокамер; 
 
супроводження та підтримка роботи системи 
відеоспостереження управління Центра надання 
адміністративних послуг; 

 20400,00 (двад-
цять тисяч 
чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
9600,00(дев’ять 
тисяч шістсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ. 

   

Послуги щодо проектування інтер'єрів, 
промислової продукції та інші спеціалізовані 
послуги щодо проектування – за  
кодом ДК 016: 2010 – 74.10.1 (Підготовка 
проектів та ескізів, оцінювання витрат - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 71242000-6); 
розроблення проекту землеустрою;  
 
виготовлення технічної документації на 
земельну ділянку; 
 
 
(Техніко-економічне обґрунтування, 
консультаційні послуги, аналіз - за кодом СPV 
за ДК 021:2015 – 71241000-9); послуги з 

 3500,00(три 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
 
5000,00(п’ять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
3000,00(три 
тисячі гривень 
00 коп.) в т. ч. 

   



43 
 

виготовлення технічної документації прокладки 
систем водопостачання та водовідведення; 
 
послуги з виготовлення та подовження 
технічних умов; 
 
 
 
виготовлення технічних умов для виготовлення 
лімітів на водопостачання; 
 
 
 

ПДВ; 
 
 
2000,00(дві 
тисячі гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
1500,00(одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. – за  
 кодом  ДК 016: 2010 –85.59.1 (Послуги з 
професійної підготовки у сфері підвищення 
кваліфікації - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
80570000-0 ); послуги запрошених фахівців 
(викладачі Сумського державного університету, 
Української академії банківської 
справи,аудитори, юрисконсульти, тощо); 

 10000,00(десять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ;  

   

Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування - за кодом  ДК 016: 2010 –71.20.1 
(Послуги з оцінювання та аналізу ефективності 
забезпечення якості систем - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 72225000-8  ); послуги з 
обслуговування програми «Сертифікат якості»; 

 40000,00(сорок 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

      

Програма «Відкритий інформаційний простір 
м.Суми на 2016-2018 роки» (формування 
позитивного сприйняття міста Суми). 

     

Послуги щодо виробництва кінофільмів, 
відеофільмів і телевізійних програм  - за кодом  
ДК 016: 2010 – 59.11.1 (Виробництво рекламних 
відеоматеріалів - за кодом СPV за ДК 021:2015 
92111220-0);  послуги по створенню 
відеоматеріалів;  

 30000,00 (трид-
цять тисяч 
гривень 00 коп,) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо записування звуку та записування 
наживо; оригінали звукозаписів - за кодом  ДК 
016: 2010 – 59.20.1 (Послуги звукооператорів - 
за  кодом СPV за ДК 021:2015—92370000-
5);послуги по створенню аудіоматеріалів; 

 3100,00(три 
тисячі сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги посередників щодо продажу 
рекламного місця – за кодом  ДК 016: 2010 – 
73.12.1 (Консультаційні послуги з питань 
реклами  - за  кодом СPV за ДК 021:2015 –  
79341100-7); послуги по розробці, виготовленню 
та розміщенню візуальних матеріалів на 
зовнішніх рекламних носіях(сітілайти, 
лайтбокси, білборди, афіші;  
   

 44400,00(сорок 
чотири тисячі 
чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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Тиражування відеозаписів - за кодом  ДК 016: 
2010 – 18.20.2 ( Виробництво рекламних 
відеоматеріалів - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
92111220-0);  послуги по розміщенню та 
просуванню промоційних і рекламно-
інформаційних матеріалів про місто Суми на 
електронних інформаційних ресурсах у 
друкованих ЗМІ;  

 19900,00 (дев’ят-
надцять тисяч 
дев’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Продаж рекламного часу на радіо - за кодом  ДК 
016: 2010 – 60.10.3 (Послуги теле- та 
радіомовлення - за кодом СPV за ДК 021:2015 
92200000-3);  послуги по розміщенню промоцій 
них аудіо матеріалів (радіо);  

 2200,00(дві 
тисячі двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Продаж рекламного часу на телебаченні  - за 
кодом  ДК 016: 2010 – 60.20.4 (Послуги теле- та 
радіомовлення - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
92200000-3); послуги по розміщенню промоцій 
них аудіо матеріалів (телебачення);  

 61200,00(шістде
сят одна тисяча 
двісті гривень 00  
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги фотографічні, інші  - за кодом  ДК 016: 
2010 – 74.20.3 (Послуги у сфері рекламної 
фотографії  за кодом СPV за ДК 021:2015 – 
79961100-9);  послуги по виготовленню якісних 
фотоматеріалів; 
послуги по створенню високоякісної продукції 
міста Суми;   

 2000,00(дві 
тисячі 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ;  
13300,00(тринад
цять тисяч 
триста гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

   

Послуги музеїв - за кодом  ДК 016: 2010 – 
91.02.1 (Послуги музеїв -   за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 92521000-9); послуги з виготовлення 
паспорту маршруту + текстове забезпечення; 
  

 4500,00(чотири 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Програма «Відкритий інформаційний простір 
м.Суми на 2016-2018 роки» (забезпечення 
висвітлення діяльності Сумської міської 
ради, її виконавчих органів, структурних 
підрозділів) 

     

Послуги щодо підготування телепрограм і 
телемовлення - за кодом  ДК 016: 2010 – 60.20.1 
(Послуги у сфері виробництва кіно- та 
відеопродукції - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
92100000-1); забезпечення висвітлення 
діяльності Сумської міської ради на телебаченні;
   

 188000,00(сто 
вісімдесят вісім 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ;  

   

Послуги щодо радіомовлення; оригінали 
радіомовних передач - за  кодом  ДК 016: 2010 – 
60.10.1 (Радіомережі - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 - 32418000-6); забезпечення 
висвітлення діяльності Сумської міської ради на 
радіо; 

 25000,00 (двад-
цять п’ять  тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо поствиробництва кінофільмів, 
відеофільмів і телевізійних програм  - за кодом  
ДК 016: 2010 – 59.12.1 (Послуги щодо 

 15240,00(п'ятнад
цять тисяч двісті 
сорок гривень 00 
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монтування звуку та зображення - 59.12.11-
00.00), Послуги з виробництва кіно- та 
відеопродукції  - за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– Послуги з виробництва кіно- та відеопродукції  
- 9210000-2); висвітлення в мережі інтернет 
діяльності Сумської міської ради, її виконавчих 
органів, міського голови, актуальних питань 
територіальної громади міста (відеоновини); 

коп.) в т.ч. ПДВ; 

Пересилання потокового відео - і аудіовмісту 
Інтернетом - за кодом  ДК 016: 2010 – 63.11.2 
(Послуги з розповсюдження кіно- та 
відеопродукції -  за  кодом СPV за ДК 021:2015 
– 92120000-8); висвітлення в мережі інтернет 
діяльності Сумської міської ради, її виконавчих 
органів, міського голови, актуальних питань 
територіальної громади міста  (он-лайн 
трансляція заходів Сумської міської ради та її 
виконавчих органів); 

 96000,00 
(дев’яносто 
шість тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у.- за кодом  
ДК 016: 2010 – 63.99.1 (Додаткові інформаційні 
послуги  -  за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
64216210-8);забезпечення висвітлення 
діяльності Сумської міської ради в друкованих 
ЗМІ; 

 30000,00(трид-
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

      

Програма «Автоматизація муніципальних  
телекомунікаційних систем на 2016- 2018 
роки в м.Суми» 

     

Послуги щодо консультування стосовно 
апаратного забезпечення - за кодом  ДК 016: 
2010 – 62.02.1 (Обслуговування програмного 
забезпечення - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
72267100-0); підтримка безперебійного 
функціонування існуючої серверної 
інфраструктури міської ради; 
 

 60000,00(шістде
сят тисяч 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
 
 

   

Послуги щодо керування комп'ютерними 
засобами -  за кодом  ДК 016: 2010 – 
62.03.1(Послуги з управління документообігом - 
за  кодом СPV за ДК 021:2015 –  
72512000-7); супроводження та підтримка 
програми з автоматизації діловодства та 
електронного документообігу (програмна 
частина); 
 
супроводження та підтримка систем електронної 
обробки документів із надання адміністративних 
послуг; 

 105000,00(сто 
п’ять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ;  
 
 
 
 
 
74400,00 
(сімдесят чотири 
тисячі чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо технічної допомоги у сфері 
інформаційних технологій - за кодом  ДК 016: 

 12000,00(дванад
цять тисяч 
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2010 – 62.02.3(Послуги у сфері програмного 
забезпечення для керування мережами  - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 72512000-7);  
розробка, підтримка та впровадження системи 
електронної консультації громадян міста 
структурними підрозділами Сумської міської 
ради;  
супроводження та підтримка роботи електронної 
пошти структурних підрозділів; 
 
 
 
 
 
супроводження та підтримка роботи онлайн-
приймальні та онлайн - петицій; 
 
 
 
підтримка системи електронної консультації 
громадян міста структурними підрозділами 
Сумської міської ради; 
 

гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
 
 
16800,00(шістна
дцять тисяч 
вісімсот гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
 
4800,00 (чотири 
тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
10200,00(десять 
тисяч двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Оригінали програмного забезпечення – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 62.01.2 (Послуги з 
постачання програмного забезпечення  - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 - 72268000-1); 
придбання програмного  забезпечення 
«Інтелект»; 
 

 84100,00(вісімде
сят чотири 
тисячі сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги у сфері інформаційних технологій і 
стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.- 
за кодом ДК 016: 2010 - 62.09.2(Послуги у сфері 
інформаційних технологій - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 72222300-0); послуги з 
облаштування зон вільного доступу громадян до 
мережі інтернет; 
 
проведення монтажно - налагоджувальних робіт 
(правопорядок); 
 
 
 
 
 
створення мультисервісної мережі структурних 
підрозділів Сумської міської ради шляхом 
об’єднання їх в єдину мережу передачі даних на 
основі волокно-оптичних каналів; 

 60000,00(шістде
сят тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
 
 
49872,00(сорок 
дев’ять тисяч 
вісімсот сімдесят 
дві гривні 00 
коп.)  в т.ч. ПДВ; 
 
84740,00(вісімде
сят чотири 
тисячі сімсот 
сорок гривень 00 
коп.)  в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо видання ліцензії на право 
користування програмним забезпеченням - за  
кодом  ДК 016: 2010 – 58.29.5(Пакети 
програмного забезпечення для управління 

 60100,00(шістде
сят тисяч сто 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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ліцензіями  - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
48218000-9);підтримка безперебійного 
функціонування існуючих інформаційних 
систем міської ради; 
 
забезпечення антивірусного захисту локальної 
мережі; 
 
 
 
підключення та впровадження програми з 
автоматизації діловодства та електронного 
документообігу «Діло»; 

 
 
 
 
 
102000,00(сто 
дві тисячі 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
20000,00 (двад-
цять тисяч 
гривень 00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими 
мережами – за кодом  ДК 016: 2010 – 61.10.4 
(Мережеві інфраструктури - за  кодом СPV за 
ДК 021:201- 32421110-8); 
передача сигналу через інтернет; 
 

 20400,00 (двад-
цять тисяч 
чотириста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими 
мережами - за кодом ДК 016: 2010 – 61.20.4 
(Мережа Інтернет - за  кодом СPV за ДК 
021:201- 32412110-8); послуги з підтримки Wi-Fi 
функціонування вільного доступу до мережі 
інтернет; 

 70200,00 (сімде-
сят тисяч двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Забезпечення розробки Стратегічного плану 
розвитку міста на 2015-2025 роки 

     

Послуги щодо досліджування ринку та подібні 
послуги - за кодом  ДК 016: 2010 – 
73.20.1(Дослідницькі послуги  - за  кодом СPV 
за ДК 021:2015 – 73110000-6); послуги з 
розробки профіля громади; 

 99000,00 
(дев’яносто 
дев’ять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо наукового досліджування та 
експериментального розробляння у сфері 
суспільних наук - за кодом  ДК 016: 2010 – 
72.20.1(Послуги у сфері наукових досліджень та 
експериментальних розробок - за кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 73100000-3);послуги з розробки  
SWOT - аналізу громади міста Суми; 

 48000,00(сорок 
вісім тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо зв’язків з громадськістю  та 
обміну інформацією - за кодом  ДК 016: 2010 – 
70.21.1(Послуги з опитування громадської 
думки -  за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
79320000-3); послуги з розробки робочою 
групою стратегічного бачення громади; 

 99000,00(дев’яно
сто дев’ять тисяч 
гривень  00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо наукового досліджування та 
експериментального розробляння у сфері 
суспільних наук - за кодом  ДК 016: 2010 –  за 
кодом  ДК 016: 2010 – 72.20.2(Послуги у сфері 

 99000,00(дев’яно
сто дев’ять тисяч 
гривень  00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
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наукових досліджень та експериментальних 
розробок -  за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
79310000-3);послуги формування робочою 
групою переліку критичних питань для розвитку 
громади; 
Послуги щодо надання професійної та технічної 
допомоги та консультаційні, н. в. і. у.- за кодом  
ДК 016: 2010 – 74.90.1(Консультаційні послуги з 
питань зв’язків із громадськістю -  за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 79416200-5);супровід 
роботи робочих підгруп по кожному напрямку з 
критичних питань для розвитку громади; 

 99000,00(дев’яно
сто дев’ять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо надання професійної та технічної 
допомоги та консультаційні, н. в. і. у.- за кодом  
ДК 016: 2010 – 74.90.1(Послуги з розробки 
проектів, крім будівельних - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 79421200-3); цілі і вирішення 
стратегічної цілі; послуги з розробки плану дій 
щодо досягнення кожної оперативної 

 99000,00(дев’яно
сто дев’ять тисяч 
гривень  00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

      

Забезпечення розробки промоційного 
логотипу міста та бренд-буку 

     

Послуги щодо проектування інтер'єрів, 
промислової продукції та інші спеціалізовані 
послуги щодо проектування - за кодом  ДК 016: 
2010 – 74.10.1(Промоційні послуги  - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 79421200-3); послуги з 
розробки брендової продукції, в т.ч. 
промоційний логотип міста, бренд-бук; 
 

 25000,00(двад-
цять п’ять  тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
29000,00 (двад-
цять дев’ять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т. ч. ПДВ; 
 

   

Результати проектних рішень - за кодом  ДК 
016: 2010 – 74.10.2 (Промоційні послуги  - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 79421200-3); 
послуги з розробки бренд-платформи міста 

 85000,00(вісім 
десят п’ять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ;
  

   

Послуги щодо друкування, інші - за кодом ДК 
016: 2010 – 18.12.1(Друкована продукція на 
замовлення   - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
22458000-5); послуги з виготовлення іміджевого 
інформаційного комплекту «Інвестиційний  
паспорт міста Суми»; 

 20000,00(двад-
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

      

Послуги щодо досліджування ринку та подібні 
послуги – за кодом  ДК 016: 2010 – 
73.20.1(Послуги з проведення ринкових 
досліджень  - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
79310000-0); послуги з виконання науково-
дослідної роботи «Оцінка ефективності заходів 
щодо коригування змін до існуючої схеми руху 
міського пасажирського транспорту міста 

 99000,00(дев’яно
сто дев’ять тисяч 
гривень  00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
рішенням 
СМР  від 
13.01.2016 
року № 
221-МР; 



49 
 

Суми»;     

Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування - за кодом  ДК 016: 2010 –71.20.1 
(Техніко-економічне обґрунтування, 
консультаційні послуги, аналіз - за кодом СPV 
за ДК 021:2015 – 71241000-9 ); послуги з 
технічного діагностування ліфтів в приміщенні 
по вул. Харківській,35; 

 2500,00(дві 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги щодо оренди й експлуатування власної 
чи взятої у лізинг  нерухомості – за  кодом  ДК 
016: 2010 – 68.20.1 (Послуги з надання в оренду 
чи лізингу нежитлової нерухомості -  за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 70220000-9); послуги з 
тимчасового використання приміщення для 
проведення звіту міського голови; 
 

 4300,00(чотири 
тисячі триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Перевезення пасажирів наземним транспортом 
поза розкладом - за кодом ДК 016: 2010 – 49.39.3 
(Послуги з автомобільних перевезень - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 60100000-9); транспортні 
послуги; 
 

 10500,00(десять 
тисяч п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
05.04.16 
№ 103/03; 

Послуги щодо встановлювання комп'ютерів та 
периферійного  устаткування - за кодом  ДК 016: 
2010 – 62.09.1 (Встановлення 
телекомунікаційного обладнання - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 45314000-1); послуги по 
введенню  в експлуатацію обладнання у складі: 
доставки, монтажу та налагодження обладнання; 
організація підключення для забезпечення 
доступу до НСКЗ; 

 37200,00(тридця
ть сім тисяч 
двісті гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
рішенням 
СМР  від 
30.03. 
2016   р. 
№ 488-
МР, лист 
від 04.04. 
2016 р. 
№101/03; 

Послуги щодо виробництва кінофільмів, 
відеофільмів і телевізійних програм  - за кодом  
ДК 016: 2010 – 59.11.1 (Виробництво рекламних 
відеоматеріалів -  за  кодом СPV за ДК 021:2015 
92111220-0);  послуги по створенню 
відеоматеріалів;  

 60000,00(шістде
сят тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

      -*- 

ДБН(поточний ремонт приміщень, 
розташованих на другому поверсі правого крила 
адміністративної будівлі по вул.Горького, 21 
(поточний ремонт двох туалетів та службових 
приміщень відділу «Служба 0-80»); 

 173602,00(сто 
сімдесят три 
тисячі шістсот 
дві гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

      -*- 

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 
інформації на веб - вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною інфраструктурою -   
за кодом  ДК 016: 2010 – 63.11.1(Послуги з 
впровадження програмного забезпечення - за  

 18000,00 
(вісімнадцять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

      -*- 
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кодом СPV за ДК 021:2015 72263000-6); 
 послуги по розробці та впровадженню 
модулів сайту «Центру надання 
адміністративних послуг в м.Суми(модулі сайту 
+ персональний кабінет + ідентифікація); 
 
Послуги щодо проектування інтер'єрів, 
промислової продукції та інші спеціалізовані 
послуги щодо проектування -  за кодом  ДК 016: 
2010 – 74.10.1 (Підготовка проектів та ескізів, 
оцінювання витрат -  за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 71242000-6); послуги по розробці 
проектно - кошторисної документації щодо 
впровадження електронних сервісів, 
комплексної системи захисту інформації в 
автоматизованій системі виконавчих органів 
Сумської міської ради; 
 

 130000,00(сто 
тридцять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
рішенням 
СМР  від 
30.03. 
2016   р. 
№ 488-
МР; 

Послуги щодо наукового досліджування та 
експериментального розробляння у сфері 
суспільних наук - за кодом  ДК 016: 2010 – 
71.20.1 ((Послуги з оцінювання та аналізу 
ефективності забезпечення якості систем - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 72225000-8)  
проведення технічного випробування, 
аналізування, інвентаризації 
телекомунікаційного обладнання, серверів та 
існуючих автоматизованих систем (програмного 
забезпечення);  
 

 155000,00(сто 
п’ятдесят п’ять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
рішенням 
СМР  від 
30.03. 
2016   р. 
№ 488-
МР; 

Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів – за кодом  ДК 016: 2010 – 45.20.1 
(Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
автомобілів - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
50112000-3);послуги з технічного 
обслуговуванню та ремонту автомобіля; 

 8000,00(вісім 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
25.03.16 
№ 90/03 

Послуги у сфері спорту, інші -.- за кодом  ДК 
016: 2010 – 93.19.1 (Послуги з організації 
спортивних заходів -  за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 92622000-7) проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з неолімпійських  
видів спорту; 

 16470,00(шістна
дцять тисяч 
чотириста 
сімдесят гривень 
00 коп.)  в т.ч. 
ПДВ; 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
рішенням 
СМР  від 
30.03. 
2016   р. 
№ 488-
МР, лист 
від 04.04. 
2016 р.  

Послуги центрального банку – за кодом  ДК 016: 
2010 – 64.11.1 (Банківські послуги - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 66110000- 4) послуги 
банку; 
 

 30,00(тридцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

        -*- 
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Перевезення пасажирів наземним транспортом 
поза розкладом  -  за кодом  ДК 016: 2010 – 
49.39.3 (Послуги з автомобільних перевезень - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 60100000-9); 
транспортні послуги; 

 4800,00(чотири 
тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.) 
в т. ч. ПДВ; 

  Зміни  
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
13.04.2016 
№ 116/03 

Послуги інженерні – за кодом  ДК 016: 2010 – 
71.12.1 (Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 50410000-2); 
послуги з повірки лічильника; 

 548,00(п’ятсот 
сорок вісім 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни  
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
22.04.2016 
№ 131/03 

Ремонтування господарсько - побутових 
приладів і устаткування домашнього та садового 
вжитку – за кодом ДК 016: 2010 – 
95.22.1(Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування електричної техніки, апаратури 
та супутнього обладнання приладів - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 50532000-3); послуги з 
ремонту побутової техніки (холодильника); 
 

 750,00(сімсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни  
розрахунк
у видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
рік (лист 
від 
04.05.2016 
№ 143/03 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устаткування – за кодом  ДК 016: 2010 – 95.11.1  
(Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
аудіообладнання - за кодом СPV за ДК 021:2015 
– 50342000-4);послуги з ремонту 
звукопідсилюючого обладнання; 
 

 720,00(сімсот 
двадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
11.05.2016
р.№149/03
; 

Послуги рекреаційні, інші, н. в. і. у.- за кодом  
ДК 016: 2010 – 93.29.1(Послуги відпочивально-
розважальних комплексів - за кодом СPV за ДК 
021:2015 – 92330000-3); послуги з оздоровлення 
та відпочинку дітей; 
 

 189000,00(сто 
вісімдесят 
дев’ять тисяч 
гривень 00 
коп,)в т.ч. ПДВ; 

   

Утилізування відсортованих матеріальних 
ресурсів - за кодом ДК 016: 2010 – 
38.32.1(Утилізація радіоактивних відходів -  за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 90521300-8); 
послуги з утилізації джерел іонізуючого 
випромінювання; 

 7674,00(сім 
тисяч шістсот 
сімдесят чотири 
гривні 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
12.05.2016
р.№152/03 

Роботи будівельно-монтажні, інші - за  
кодом  ДК 016: 2010 – 43.29.1(Монтаж кабельної 
інфраструктури - за кодом СPV за ДК 021:2015 – 

 23943,60 
(двадцять три 
тисячі дев’ятсот 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
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45314300-4); послуги з приєднання та 
устаткування локальної обчислювальної мережі 
(служба 1580, буд. Горького, 21); 

сорок три гривні 
60 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
19.05.2016
р.№164/03
/01; 

Послуги похоронні та суміжні послуги – за  
кодом  ДК 016: 2010 – 96.03.1 (Ритуальні 
послуги  - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
98371200-6);ритуальні послуги; 
 
 
 
послуги катафалка; 

 3980,00(три 
тисячі дев’ятсот 
вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
1300,00(одна 
тисяча триста 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
31.05.2016
р.№185/01 

Послуги їдалень – за кодом  ДК 016: 2010 – 
56.29.2 (Послуги їдалень - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 55510000-8); проведення 
поминального обіду; 
 

 12000,00(дванад
цять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
31.05.2016
р.№185/01 

Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів – за кодом  ДК 016: 2010 – 45.20.1  
(Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
автомобілів - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
50112000-3);послуги з технічного 
обслуговуванню та ремонту автомобіля; 

 23200,00 
(двадцять три 
тисячі двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
15.06.2016
р.№204/01 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устаткування – за кодом  ДК 016: 2010 – 95.11.1  
(Технічне обслуговування і ремонт 
комп’ютерного обладнання - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 50312000-5); ремонт монітора; 
 

 470,00 
(чотириста 
сімдесят гривень 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
07.06.2016
р.№197/01 

Ремонтування та технічне обслуговування 
електронного й оптичного устаткування - за 
кодом  ДК 016: 2010 – 33.13.1(Послуги з 
технічного обслуговування систем - за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 50324100-3); послуги з 
ремонту складових системи електронного 
голосування Рада-В; 

 700,00(сімсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
02.06.2016
р.№193/01 

Послуги їдалень – за кодом  ДК 016: 2010 – 
56.29.2 (Послуги їдалень - за  кодом СPV за ДК 

 1400,00(одна 
тисяча 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
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021:2015 – 55510000-8);оплата послуг з 
харчування  на період проведення змагання; 

чотириста 
гривень 00 коп.)  
в т.ч. ПДВ; 

рішенням 
СМР  від 
25.05.2016   
р. № 805-
МР, лист 
від 01.06. 
2016 р.№ 
191/01; 

Послуги центрального банку – за кодом  ДК 016: 
2010 – 64.11.1 (Банківські послуги - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 66110000- 4);послуги 
банку; 

 2,10 (дві гривні 
10 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 

       -*- 

Послуги розважальні, інші, н. в. і. у.- за  кодом  
ДК 016: 2010 – 93.29.2 (Послуги з організації 
культурних заходів - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 79952100-3); 
Послуги  по звукозабезпеченню заходу; 
 

 1957,90(одна 
тисяча дев’ятсот 
п’ятдесят сім 
гривень 90 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

       -*- 

 
 
 
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води – за кодом  ДК 016: 2010 – 
35.30.1(Комунальні послуги - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 65000000-3); послуги 
централізованого опалення  дирекція КППВ 
приміщення по вул. Садовій,33; 
 

2271 33925,00 (трид-
цять три тисячі 
дев’ятсот 
двадцять п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Відшкоду
вання 
витрат 

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами- за кодом  ДК 016: 2010 – 
36.00.2 (Послуги з розподілу води та супутні 
послуги - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
65100000-4);водопостачання та водовідведення 
приміщення по вул. Харківській, 35;  
 
водопостачання та водовідведення приміщення 
по вул. Горького,21; 
 
 
 
 
водопостачання та водовідведення приміщення 
по вул. Садовій,33; 
 
 
 
водопостачання та водовідведення приміщення 
по вул. Кондрат’єва, 106, Г.Правди, 2,  
м-н. Незалежності, 2; 
 
 

2272 1415,00(одна 
тисяча 
чотириста 
п'ятнадцять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
4543,00(чотири 
тисячі п’ятсот 
сорок три гривні 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
541,00(п’ятсот 
сорок одна 
гривня 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
 
20293,00 (двад-
цять тисяч двісті 
дев’яносто три 
гривні 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відшкоду
вання 
витрат 
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Енергія електрична – за кодом  ДК 016: 2010 – 
35.11.1 (Розподіл електричної енергії та супутні 
послуги - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
65300000-6);постачання електричної енергії 
приміщення по вул.Заливна,15 ПОГП; 
 
Постачання електричної енергії приміщення  
м-н. Незалежності, 2, (договір з обласною 
радою); 
 
 
 
 
 
 
Постачання електричної енергії приміщення  
по вул. Садовій,33 ПОГП та захисний пункт 
управління; 

2273 4891,00(чотири 
тисячі вісімсот 
дев’яносто одна 
гривня 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
 
359864,00 
(триста 
п’ятдесят 
дев’ять тисяч 
вісімсот 
шістдесят 
чотири гривні 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
17075,00(сімнад
цять тисяч  
сімдесят п’ять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ;  

  Відшкоду
вання 
витрат  
 
 
 
Відшкоду
вання 
витрат 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відшкоду
вання 
витрат 

 

Газ природний, скраплений або в газоподібному 
стані  - за кодом  ДК 016: 2010 – 06.20.1 
(Послуги з розподілу газу та супутні послуги - за  
кодом СPV за ДК 021:2015 – 65200000-
5);постачання природного газу приміщення по 
вул. Кондрат’єва, 106; 
 
постачання природного газу; 
 
 
 

2274 97108,00 
(дев’яносто сім 
тисяч сто вісім 
гривень 00 коп. 
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 
4480,00(чотири 
тисячі чотириста 
вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   
 
 
 
 
 
 

Відшкоду
вання 
витрат  

 

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. – за  
 кодом  ДК 016: 2010 –85.59.1 (Навчальні 
послуги -  за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
80522000-9);послуги з навчання членів комітету 
з конкурсних торгів, державних реєстраторів, 
спеціалістів відділу охорони праці; 
 

2282 5200,00(п’ять 
тисяч двісті 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

 
 
 3110     

Меблі конторські/офісні та меблі для 
підприємств торгівлі – за кодом  ДК 016: 2010 –
31.01.1; 
(Офісні меблі - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39130000-2) кабінет керівника; 
 

 13000,00(тринад
цять тисяч 
гривень  00 
коп.)в т.ч. ПДВ; 
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(Меблі для конференц-зали - за  кодом СPV за 
ДК 021:2015 – 39153000-9) стіл великий для 
конференц-залу; 
 
 
(Столи - за  кодом СPV за ДК 021:2015 – 
39121200-8) стіл великий  з підсвіткою; 
 
 

10000,00(десять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 
 
 
9500,00(дев’ять 
тисяч п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

Апаратура для записування та відтворювання 
звуку й зображення  - за кодом  ДК 016: 2010 –
26.40.3(Камери відеоспостереження - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 32234000-2) відеокамери з 
поворотним пристроєм та без поворотного 
пристрою; 
 
 

 89000,00(вісімде
сят дев’ять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у.- за  
 кодом  ДК 016: 2010 – 27.51.2 (Електроприлади 
для обігріву приміщень - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 – 39715240-1) обігрівач УФО; 
 
 

 10000,00 (десять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Машини конторські/офісні, інші, та частини до 
них - за  кодом  ДК 016: 2010 – 
28.23.2(Факсимільне обладнання   - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 32581200-1) факсовий 
апарат; 

 10500,00(десять 
тисяч п’ятсот 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими 
мережами -  за кодом  ДК 016: 2010 – 61.20.4 
(Мережа Інтернет  - за  кодом СPV за ДК 
021:2015 - 32412110-8); точка доступу Ubiguiti 
UniFi AP-Outdoor+; 
 

 25000,00(двад-
цять п’ять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

   

Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої 
- за кодом  ДК 016: 2010 – 26.20.2 (Флеш-
накопичувачі  - за  кодом СPV за ДК 021:2015- 
30233180-6) накопичувач; 

 9550,00(дев’ять 
тисяч п’ятсот 
п’ятдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
рішенням
СМР  від 
30.03. 
2016   р. 
№ 488-
МР, лист 
від 04.04. 
2016 р. 
№100/03 

Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; відео 
фони - за кодом  ДК 016: 2010 – 
26.30.2(Маршрутизатори - за  кодом СPV за ДК 
021:2015-32413100-2) роутер; 
 

 5661,00(п’ять 
тисяч шістсот 
шістдесят одна 
гривня 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 
 

    -*- 
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комплект обладнання для забезпечення доступу 
до НСКЗ; 
 
 
 
 
 
(Телефонні чи телеграфні комутаційні апарати - 
за  кодом СPV за ДК 021:2015-32423000-4) 
комутатор;  

75380,00 
(сімдесят п’ять  
тисяч триста 
вісімдесят 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 
 
 
12684,00(дванад
цять тисяч 
шістсот 
вісімдесят  
чотири гривні  
00 коп.) в т.ч. 
ПДВ; 
 

Елементи первинні, первинні батареї та частини 
до них - за кодом  ДК 016: 2010 – 27.20.1 
(Джерела безперебійного живлення  - за  кодом 
СPV за ДК 021:2015- 31154000-0)джерело 
безперебійного живлення; 
 

 71883,00 
(сімдесят одна 
тисяча вісімсот 
вісімдесят три 
гривні 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ; 

   

Вироби конструкційні металеві та їхні частини - 
за кодом  ДК 016: 2010 – 25.11.2 (Стелажі  - за  
кодом СPV за ДК 021:2015- 39151100-6)стелажі 
металеві; 
 

 185000,00(сто 
вісімдесят п’ять 
тисяч гривень 00 
коп.) в т.ч. ПДВ; 

   

Холодильники та морозильники; машини 
пральні; електроковдри; вентилятори – за кодом 
ДК 016: 2010 - 27.51.1 (кондиціонери – за кодом 
СPV за ДК 021:2015 – 39717200-3); 
кондиціонери; 

 46810,00(сорок 
шість тисяч 
вісімсот десять 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Зміни до 
розрахунк
у до 
видатків 
до 
кошторис
у на 2016 
(лист від 
24.06.2016
р.№214/01 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

 3122     

 ДБН(Будівництво та монтаж лінії волоконно-
оптичного зв’язку);   

 120000,00(сто 
двадцять тисяч 
гривень 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ; 

  Додаткові 
кошти, 
виділені 
рішенням 
СМР  від 
30.03. 
2016   р. 
№ 488-
МР, лист 
від 04.04. 
2016 р. 
№100/03 

                                                                   Капітальний ремонт 
 
ДБН(Капітальний ремонт  актового залу 
адмінбудівлі по вул.Горького,21);  

3132 588215,00 
(п’ятсот 

  Додаткові 
кошти, 




