
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року № 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік

зі змінами станом на 09.06.2016 року 
Полтавська державна аграрна академія 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -  00493014
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі, 

грн (з ПДВ)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

П родукти харчування
700 000,00 грн.

(сім сот тисяч гривень 00 кой.)

Овочі бобові сушені - код ДК 016-2010 - 
01.11.7; (картопля та сушені овочі -код ДК 

021:2015 -03212000-0)
2230 4 000,00 грн.

(чотири тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Овочі листкові - код ДК 016-2010 - 01.13.1; 
(овочі - код ДК 021:2015 - 03221000-6; 

капуста качанна - код ДК 021:2015 - 03221410-
3)

2230
30 000,00 грн. 

(тридцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Культури овочеві плодоносні, інші - код ДК 
016-2010-01.13.3; (овочі -код ДК 021:2015 - 

03221000-6)
2230

26 000,00 грн.
(двадцять шість тисяч гривень 

00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні 
- код ДК 016-2010 -01.13.4; (овочі - код ДК 

021:2015 - 03221000-6; зернові культури, 
картопля, овочі, фрукти та горіхи - код ДК 

021:2015- 03200000-3)

2230
30 000,00 грн. 

(тридцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Буряки цукрові та насіння цукрових буряків - 
Код ДК 016-2010 - 01.13.7; (цукровий буряк - 

код ДК 021:2015 -03113100-7)
2230

15 000,00 грн.
(п'ятнадцять тисяч гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Плоди цитрусових культур -код ДК 016-2010 - 
01.23.1; (фрукти і горіхи - код ДК 021:2015 - 

03222000-3; цитрусові фрукти - код ДК 
021:2015 -03222200-5)

2230
2 500,00 грн.

(дві тисячі п’ятсот гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Яйця у шкарлупі, свіжі - код ДК 016-2010 - 
01.47.2; (продукція тваринництва - код ДК 

021:2015 -03142000-8)
2230

50 000,00 грн. 
(п'ятдесят тисяч гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.

М’ясо ВРХ, свиней, овець, кіз, коней та інших 
тварин родини конячних, свіже чи охолоджене 

- код ДК 016-2010-10.11.1; (продукція 
тваринництва, м'ясо та м'ясопродукти- код ДК 

021:2015 - 15100000-9; м'ясо ВРХ родини 
бикових - код ДК 021:2015 - 15111000-9)

2230
96 000,00 грн. 

(дев'яносто шість тисяч 
гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

М’ясо свійської птиці, заморожене -код ДК 
016-2010 - 10.12.2; (м'ясо свійської птиці - код 

ДК 021:2015- 15112000-6)
2230

60 000,00 грн.
(шістдесят тисяч гривень 00 

коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Консерви та готові страви з м’яса, м’ясних 
субпродуктів чи крові - 10.13.1;

(м'ясні пресерви та вироби - код ДК 021:2015 - 
15131000-5)

2230
70 000,00 грн.

(сімдесят тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 
заморожена -код ДК 016-2010 - 10.20.1; 

(морожена риба - код ДК 021:2015 - 15221000- 
3)

2230
50 000,00 грн. 

(п'ятдесят тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Соки фруктові та овочеві - код ДК 016-2010 - 
10.32.1; (фруктові та овочеві соки - код ДК 

021:2015 - 1532000-7)
2230

25 000,00 грн.
(двадцять п'ять тисяч гривень 

00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, 
крім картоплі - код ДК 016-2010 - 10.39.1; 

(оброблені овочі - код ДК 021:2015 - 15331000- 
7)

2230
10 000,00 грн.

(десять тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані - 
код ДК 016-2010 - 10.39.2; (оброблені фрукти 

та горіхи - код ДК 021:2015 - 15332000-4)
2230

10 000,00 грн.
(десять тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Олії рафіновані - код ДК 016-2010 -10.41.5; 
(тваринні та рослинні жири - код ДК 021:2015 

15411000-2)
2230

30 000,00 грн. 
(тридцять тисяч гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Маргарин і подібні харчові жири - код ДК 016- 
2010 - 10.42.1; (маргарин та подібні продукти - 

код ДК 021:2015 -15431000-8)
2230

5 000,00 грн.
(п'ять тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Сир сичужний та кисломолочний сир - код ДК 
016-2010 - 10.51.4;(сирні продукти -код ДК 

021:2015-15540000-5)
2230

8 000,00 грн.
(вісім тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Молоко та вершки, рідинні, оброблені - код 
ДК 016-2010 - 10.51.1;(молоко - код ДК 

021:2015 - 15511000-3)
2230

5 000,00 грн.
(п'ять тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Продукти молочні, інші - код ДК 016-2010 - 
10.51.5; (йогурти та інші ферментовані 
молочні продукти - код ДК 021:2015 - 

15551000-5; молочні продукти різні - код ДК 
021:2015-15550000-8)

2230
30 000,00 грн. 

(тридцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, 
або лущений чи дроблений- код ДК 016-2010 - 

10.61.1; (рис оброблений - код ДК 021:2015- 
15614000-5)

2230
15 000,00 грн.

(п'ятнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Борошно зернових і овочевих культур; їхні 
суміші - код ДК 016-2010-10.61.2; 

(борошно зернових і овочевих культур і 
супутня продукція - код ДК 021:2015-15612000 

1)

2230
20 000,00 грн. 

(двадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з 
зерна зернових культур - код ДК 016-2010 - 

10.61.3; (продукція із зерна зернових культур - 
код ДК 021:2015 -14613000-8)

2230
25 000,00 грн.

(двадцять п'ять тисяч гривень 
00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання • 

код ДК 016-2010-10.71.1; (хлібопродукти - 
код ДК 021:2015 - 15811000-6

2230
20 000,00 грн. 

(двадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та 
кондитерські, борошняні, тривалого 

зберігання - код ДК 016-2010 - 10.72.1; (сухарі 
та печиво; пресерви з хлібобулочних і 

кондитерських виробів -код ДК 021:2015 - 
15820000-2)

2230
6 500,00 грн.

(шість тисяч п'ятсот гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Макарони, локшина, кускус і подібні 
борошняні вироби - код ДК 016-2010 - 10.73.1; 

(борошняні вироби -код ДК 021:2015- 
15851000-8)

2230 8 000,00 гри.
(вісім тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Цукор-сирець, тростинний, і очищений 
тростинний чи буряковий цукор (сахароза) - 
код ДК 016-2010 - 10.81.1; (цукор - код ДК 

021:2015 -15831000-2)

2230
15 000,00 грн.

(п'ятнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Чай і кава, оброблені - код ДК 016-2010 - 
10.83.1; (кава, чай та супутня продукція -код 

ДК 021:2015-15860000-4)
2230 10 000,00 грн.

(десять тисяч гривень 00 грн.)

березень-
грудень
2016 р.

Оцет, соуси; суміші приправ; борошно та 
крупка гірчичні; гірчиця готова - код ДК 016- 

2010 - 10.84.1; (оброблені овочі -код ДК 
021:2015 - 15331000-7; оцет; соуси; 

приготовані заправки; гірчичний порошок та 
гірчична макуха; столова гірчиця -код ДК 

021:2015 - 15871000-4)

2230 8 000,00 грн.
(вісім тисяч гривень 00 грн.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Прянощі, оброблені - код ДК 016-2010 - 
10.84.2; (трави та спеції - код ДК 021:2015 - 

15872000-1)
2230 5 000,00 грн.

(п'ять тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; 
екстракти та соки з м’яса, риби й водяних 
безхребетних - код ДК 016-2010 - 10.89.1; 
(дріжджі - код ДК 021:2015 -03142000-8)

2230
5 000,00 грн.

(п'ять тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Води мінеральні та безалкогольні напої - код 
ДК 016-2010 - 11.07.1; (безалкогольні напої- 

код ДК 021:2015 -15980000-1)
2230 6 000,00 грн.

(шість тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.



П редм ети, матеріали, обладнання та  
інвентар

2210

1 849 385,00 грн.
(один мільйон вісім сот сорок  

дев'ять тисяч триста  
вісімдесят п'ять гривень 00 

кой.)

Кукурудза - код ДК 016-2010 - 01.11.2; 
(кукурудза - код ДК 021:2015 - 03211200-5) 2210

195 019,00 грн.
(сто дев'яносто пять тисяч 

дев'ятнадцять гривень 00 коп.)

травень-
грудень
2016 р.

Гравій та пісок - код ДК 016-2010 -08.12.1; 
(гравій, пісок, щебінь і наповнювачі - код ДК 

021:2015 - 14210000-6)
2210

4 000,00 грн.
(чотири тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Сіль і чистий хлорид натрію, вода морська та 
сольові розчини - код ДК 016-2010 - 08.93.1; 

(сіль і чистий хлорид натрію - код ДК 
021:2015- 14400000-5)

2210
1 000,00 грн.

(одна тисяча гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, 
алмази промислові, необроблені чи лише 
розпиляні, або грубосформовані; пемза; 

наждак; корунд природний, гранат природний 
та інші природні абразивні матеріали; інші 

мінерали- код ДК 016-2010 - 08.99.2; 
(коштовне та напівкоштовне каміння, пемза, 
наждак, природні абразиви, інші мінерали та 

благородні метали -код ДК 021:2015 - 
14520000-2)

2210
1 000,00 грн.

(одна тисяча гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Тканини (крім спеціалізованих полотен) з 
натуральних волокон, крім бавовняних - код 

ДК 016-2010 -13.20.1; (штучна шкіра - код ДК 
021:2015 - 19143000-0)

2210
2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Вироби текстильні готові для домашнього 
господарства - код ДК 016-2010 - 13.92.1; 

(штори, портьєри, кухонні штори та тканинні 
жалюзі - код ДК 021:2015 - 39515000-5)

2210
5 000,00 грн.

(п'ять тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вироби текстильні готові, інші - код ДК 016- 
2010 - 13.92.2; (текстильні вироби та супутні 

вироби - код ДК 021:2015 - 19200000-8)
2210

1 000,00 грн.
(одна тисяча гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно - 
код ДК 016-2010 - 13.94.1; (канати, мотузки, 

шпагати та сітки - код ДК 021:2015 - 39541000 
6)

2210
2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Одяг робочий, інший - код ДК 016-2010 - 
14.12.3; (формений одяг, спеціальний робочий 

одяг та аксесуари - код ДК 021:2015 - 
18100000-0)

2210
5 000,00 грн.

(п'ять тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший 
одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні - 
код ДК 016-2010 - 14.19.1; (робочі рукавиці - 

код ДК 021:2015 - 18141000-9)

2210
2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні 
вироби з шаруватої деревини; плити 

деревостружкові й подібні плити з деревини 
чи інших здерев’янілих матеріалів - код ДК 
016-2010 - 16.21.1; (дерев'яні конструкційні 

матеріали різні - код ДК 021:2015 - 44191000-
5)

2210
40 000,00 грн.

(сорок тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Вироби столярні та теслярські (крім 
складаних будівель), з деревини - код ДК 016- 

2010 - 16.23.1; (столярні вироби - код ДК 
021:2015 -44220000-8)

2210
14 700,00 грн.

(чотирнадцять тисяч сімсот 
гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вироби з деревини, інші - код ДК 016-2010 - 
16.29.1; (дерев'яні конструкційні матеріали 

різні - код ДК 021:2015 - 44191000-5)
2210 7 000,00 грн.

(сім тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Серветки паперові туалетні, серветки для 
обличчя, рушники, скатертини-серветки, 
целюлозна вата й полотна з целюлозних 

волокон - код ДК 016-2010 - 17.12.2; 
(туалетний папір, носові хустинки, рушники 

для рук і серветки- код ДК 021:2015 - 
33760000-5)

2210 3 000,00 грн.
(три тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Папір не крейдований - код ДК 016-2010 - 
17.12.4; (газетний папір, папір ручного 

виговлення та інший некрейдований папір або 
картон для графічних цілей - код ДК 021:2015 

22990000-6)

2210 700,00 грн.
(сімсот гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Папір і картон оброблені - код ДК 016-2010 - 
17.12.7; (папір для друку - код ДК 021:2015 - 
30197630-1; оброблені папір та картон - код 

ДК 021:2015 -30197600-2)

2210 5 000,00 грн.
(п'ят тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Папір і картон гофровані, паперова й картонна 
тара - код ДК 016-2010 -17.21.1; (сегрегатори, 

лотки для листів, коробки для зберігання 
паперів та подібне приладдя - код ДК 021:2015 

- 30199500-5)

2210
18 000,00 грн.

(вісімнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

травень- 
грудень 
2016 р.



Папір побутовий і туалетний та паперова 
продукція - код ДК 016-2010 - 17.22.1; 

((туалетний папір, носові хустинки, рушники 
для рук і серветки- код ДК 021:2015 - 

33760000-5)

2210
1 000,00 грн.

(одна тисяча гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вироби канцелярські, паперові -код ДК 016- 
2010 - 17.23.1; (паперові чи картонні 

реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 
швидкозшивачі, бланки та інші паперові 
канцелярські вироби - код ДК 021:2015 - 

22800000-8; паперове канцелярське приладдя 
та інші паперові вироби - код ДК 021:2015 - 
30199000-0; дрібне канцелярське приладдя - 
код ДК 021:2015 - 30197000-6; папірці для 
нотаток - код ДК 021:2015 - 22816000-3)

2210
160 000,00 грн.

(сто шістдесят тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Шпалери - код ДК 016-2010 - 17.24.1; (настінні 
покриття на паперовій або картонній основі - 

код ДК 021:2015 - 39191000-7)
2210

8 000,00 грн.
(вісім тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вироби паперові та картонні, інші - код ДК 
016-2010 - 17.29.1; (друкована продукція різна 

код ДК 021:2015 -22900000-9 )
2210

70 000,00 грн.
(сімдесят тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Кокс і напівкокс з кам’яного вугілля , лігніту й 
торфу: вугілля ретортне - код ДК 016-2010 - 
19.10.2; (тверде паливо - код ДК 021:2015 - 

09110000-3)

2210
2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Кислота азотна: кислоти сульфоазотні: аміак - 
код ДК 016-2010 - 20.15.1; (азотні добрива - 

код ДК 021:2015 - 24410000-1)
2210

2 000,00 грн.
(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Фарби та лаки на основі полімерів - код ДК 
016-2010 -20.30.1; (силікони у первинній 

формі -код ДК 021:2015 - 24590000-6)
2210

1 000,00 грн.
(одна тисяча гривень 00 коп.)

травень- 
грудень 
2016 р.

Фарби та лаки, інші, та пов’язана з ними 
продукція; барвники художні та друкарські 
чорнила - код ДК 016-2010 -20.30.2; (фарби, 
лаки, друкарська фарба та мастики -код ДК 

021:2015 -44800000-8)

2210

55 396,00 грн.
(п'ятдесят п'ять тисяч триста 
дев'яносто шість гривень 00 

коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Мило, засоби мийні та засоби для чищення - 
код ДК 016-2010 - 20.41.3; (засоби для прання 

і миття - код ДК 021:2015 -39831000-6)
2210

6 000,00 грн.
(шість тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Клеї - код ДК 016-2010 -20.52.1; (клеї - код ДК 
021:2015 -24910000-6)

2210
10 700,00 грн.

(десять тисяч сімсот гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 
миттєвого друку; фотохімікати та 

фотографічні незмішані речовини - код ДК 
016-2010 - 20.59.1; (фотохімікати - код ДК 

021:2015 -24930000-2)

2210
15 000,00 грн.

(п'ятнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Продукти хімічні різноманітні - код ДК 016- 
2010 - 20.59.5; (чисті хімічні речовини та 
різноманітна хімічна продукція - код ДК 

021:2015 -24900000-3)

2210
2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Шини та камери Гумові нові - код ДК 016-2010 
- 22.11.1; (шини для транспортних засобів 

великої та малої тонажності - код ДК 021:2015 
- 34350000-5; шини для транспортних засобів 

малої тонажності - код ДК 021:2015 - 
34351000-2)

2210
16 000,00 грн.

(шістнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми 
( крім виготовлених з твердої гуми)- код ДК 

016-2010 - 22.19.3; (шланги, стояки та рукави - 
код ДК 021:2015 -44165000-4; гнучкі труби - 

код ДК 021:2015 - 44141000-0)

2210 7 000,00 грн.
(сім тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Предмети одягу та аксесуари одягу з 
вулканізованої гуми (крім виготовлених з 
твердої гуми - код ДК 016-2010 - 22.19.6; 

(рукавички - код ДК 021:2015 - 18424000-7)

2210 600,00 грн.
(шістсот гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вироби з вулканізованої гуми н.в.і.у.: гума 
тверда: вироби з твердої гуми - код ДК 016- 
2010 -22.19.7; (кільця, прокладки, смужки, 
вставки та ущільнювачі - код ДК 021:2015 - 

44425000-5)

2210
4 600,00 грн.

(чотири тисячі шістсот гривень 
00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, 
стрижні, прутки та профілі з пластмас - код 

ДК 016-2010 - 22.21.1; (конструкційні вироби 
та їх частини, крім збірних споруд - код ДК 

021:2015 -44212000-9)

2210 2 000,00 грн.
(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Труби, трубки, шланги та фітинги до них 
пластмасові - код ДК 016-2010 -22.21.2; (труби 

та арматура - код ДК 021:2015 - 44163000-0; 
гнучкі труби - код ДК 021:2015 -44141000-0)

2210
20 400,00 грн. 

(двадцять тисяч чотириста 
гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки 
пластмасові, неармовані чи не зєднані з 
іншими матеріалами - код ДК 016-2010 - 

22.21.3; (пластмасові вироби - код ДК 
021:2015 - 19520000-7)

2210 10 000,00 грн.
(десять тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з 
пластмас, інші - код ДК 016-2010 - 22.21.4; 

(пластмасові вироби - код ДК 021:2015 - 
19520000-7)

2210
6 400,00 грн.

(шість тисяч чотириста гривень 
00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Тара пластмасова - код ДК 016-2010 -22.22.1; 
(відра для сміття - код ДК 021:2015- 39224340- 
3; поліетиленові мішки та пакети для сміття - 

код ДК 021:2015 - 19640000-4 )

2210
2 900,00 грн.

(дві тисячі дев'ятсот гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум 
і покриви на підлогу, тверді, не пластикові - 

код ДК 016-2010 -22.23.1; (будівельні 
конструкції різні - код ДК 021:2015 - 44112000 

8 )

2210
199 000,00 грн.

(сто дев'яносто дев'ять тисяч 
гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. - код ДК 016- 
2010 -22.29.2; (пластмасові вироби - код ДК 
021:2015 - 19520000-7; канцелярські товари - 

код ДК 021:2015 - 30192700-8)

2210
26 000,00 грн.

(двадцять шість тисяч гривень 
00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Скло технічне та інше скло - код ДК 016-2010 ■ 
23.19.2; (скло-код ДК 021:2015 - 14820000-5)

2210
6 000,00 грн.

(шість тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вироби вогнетривкі - код ДК 016-2010 - 
23.20.1; (будівельні матеріали - код ДК 

021:2015 -44111000-1)
2210

20 000,00 грн. 
(двадцять тисяч гривень 00 

коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Плитка та плити керамічні- код ДК 016-2010 - 
23.31.1; (керамічні вироби - код ДК 021:2015 - 

44111300-4)
2210

7 000,00 грн.
(сім тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вироби господарські та декоративні керамічні 
23.41.1; (керамічні вироби - код ДК 021:2015 - 

44111300-4)
2210

6 000,00 грн.
(шість тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Вироби санітарно-технічні керамічні - код ДК 
016-2010 - 23.42.1; (керамічні вироби - код ДК 

021:2015 -44111300-4)
2210 8 000,00 гри.

(вісім тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вироби керамічні, інші - код ДК 016-2010 - 
23.49.1; (керамічні вироби - код ДК 021:2015 - 

44111300-4)
2210 4 000,00 грн.

(чотири тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Цемент - код ДК 016-2010 - 23.51.1; 
(будівельні матеріали - код ДК 021:2015 - 

44111000-1)
2210

8 000,00 грн.
(вісім тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вапно негашене, гашене та гідравлічне - код 
ДК 016-2010 - 23.52.1; (гашене вапно - код ДК 

021:2015 - 24213000-0; вапно - код ДК 
021:2015 - 44921200-4; вапняк і гіпс - код ДК 

021:2015 -44921000-2)

2210
6 400,00 грн.

(шість тисяч чотириста гривень 
00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Гіпс - код ДК 016-2010 - 23.52.2; (вапняк і гіпс 
- код ДК 021:2015 - 44921000-2) 2210

2 500,00 грн.
(дві тисячі п'ятсот гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вироби з бетону для будівництва - код ДК 016- 
2010 -23.61.1; (будівельні матеріали - код ДК 

021:2015 -44111000-1)
2210 4 000,00 грн.

(чотири тисячі гривень 00 коп.)

травень- 
грудень 
2016 р.

Розчини будівельні - код ДК 016-2010 -23.64.1; 
(будівельні матеріали - код ДК 021:2015 - 

44111000-1)
2210 3 100,00 грн.

(три тисячі сто гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Камінь розпиляний, обтесаний і остаточно 
оброблений - код ДК 016-2010 - 23.70.1; ( 
будівельні матеріали - код ДК 021:2015 - 

44111000-1)

2210 500,00 грн.
(п'ятсот гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вироби абразивні - код ДК 016-2010 -23.91.1; 
(абразивні вироби - код ДК 021:2015 - 

14810000-2)
2210

3 200,00 грн.
(три тисячі двісті гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Вироби мінеральні, неметалеві, інші, н.в.і.у - 
код ДК 016-2010 - 23.99.1; (будівельні 

матеріали - код ДК 021:2015 - 44111000-1)
2210

18 000,00 грн.
(вісімнадцять тисяч гривень 00 

коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Труби та трубки зварні, круглого поперечного 
перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 

406,4 мм, зі сталі - код ДК 016-2010 - 24.20.2; 
(труби та арматура - код ДК 021:2015 - 

44163000-0)

2210 3 100,00 грн.
(три тисячі сто гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Труби та трубки зовнішнього діаметра не 
більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші - код ДК 

016-2010 - код ДК 016-2010 -24.20.3; (труби та 
арматура - код ДК 021:2015 - 44163000-0)

2210 2 000,00 грн.
(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, 
зі сталі - код ДК 016-2010 - 24.20.4; (труби та 

арматура - код ДК 021:2015 - 44163000-0)
2210

40 400,00 грн.
(сорок тисяч чотириста гривень 

00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Бруски та суцільні холодно волочильні 
профілі, з нелегованої сталі - код ДК 016-2010 
24.31.1; (профілі - код ДК 021:2015- 44334000- 

0)

2210
48 400,00 грн.

(сорок вісім тисяч чотириста 
гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Профілі незамкнуті холодносформовані чи 
оброблені в холодному стані - код ДК 016- 
2010 - 24.33.1; (профілі - код ДК 021:2015 - 

44334000-0)

2210
2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Напівфабрикати з алюмінію та алюмінієвих 
сплавів - код ДК 016-2010 - 24.42.2; (труби та 

арматура - код ДК 021:2015 - 44163000-0)
2210

12 000,00 грн.
(дванадцять тисяч гривень 00 

коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Радіатори та котли центрального опалення - 
код ДК 016-2010 - 25.21.1; (радіатори і котли 

для систем центрального опалення та їх деталі- 
код ДК 021:2015 - 44620000-2)

2210
15 000,00 грн.

(п'ятнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Цистерни, резервуари та вмістища металеві, 
інші - код ДК 016-2010 - 25.29.1; (цистерни, 

резервуари, контейнери та посудини високого 
тиску -код ДК 021:2015 - 44610000-9)

2210
2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вироби ножові та столові вироби - код ДК 016- 
2010 - 25.71.1; (ножі та ножниці - код ДК 

021:2015 - 39241000-3; кухонне приладдя - код 
ДК 021:2015 - 39221000-7)

2210
2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Замки та завіси - код ДК 016-2010- 25.72.1; 
(замки, ключі та петлі - код ДК 021:2015 - 

44520000-1; навісні та врізні замки різні - код 
ДК 021:2015 -44521000-8)

2210
10 600,00 грн.

(десять тисяч шістсот гривень 
00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Інструменти ручні для використання в 
сільському господарстві, садівництві чи 

лісовому господарстві - код ДК 016-2010 - 
25.73.1; (ручні знаряддя - код ДК 021:2015 - 

44511000-5)

2210
10 000,00 грн.

(десять тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Інструменти ручні, інші - код ДК 016-2010 - 
25.73.3; (ручні інструменти різні - код ДК 

021:2015 -44512000-2)
2210

4 800,00 грн.
(чотири тисяч вісімсот гривень 

00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вироби з дроту, ланцюги та пружини - код ДК 
016-2010 - 25.93.1; (вироби з дроту - код ДК 

021:2015 -44310000-6)
2210 7 000,00 грн.

(сім тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Вмістини металеві легкі - код ДК 016-2010 - 
25.92.1; (мітли, щітки та інше господарське 
приладдя - код ДК 021:2015 - 39224000-8)

2210 300,00 грн.
(триста гривень 00 коп.)

травень- 
грудень 
2016 р.

Вироби кріпильні та гвинтонарізні - код ДК 
016-2010 -25.94.1; (кріпильні деталі - код ДК 

021:2015- 44530000-4)
2210

8 370,00 грн. (вісім 
тисяч триста сімдесят гривень 

00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Вироби для ванн і кухні, металеві - код ДК 016 
2010 - 25.99.1; (кухонне приладдя - код ДК 

021:2015 - 39221007; санітарна техніка - код 
ДК 021:2015-44411000-4)

2210
15 000,00 гри.

(п'ятнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вироби з недорогоцінних металів, інші - код 
ДК 016-2010 - 25.99.2; (ковальські пристрої - 

код ДК 021:2015 - 44316000-8; дрібне 
канцелярське приладдя - код ДК 021:2015 - 

30197000-6; вироби різні - код ДК 021:2015 - 
44423000-1)

2210
14 000,00 гри.

(чотирнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Машини обчислювальні, частини та приладдя 
до них - код ДК 016-2010 - 26.20.1; (частини, 
аксесуари та приладдя до комп'ютерів - код 

ДК 021:2015 -30237000-9; частини та приладдя 
до офісної техніки - код ДК 021:2015 - 

301000005-0 )

2210
80 000,00 гри.

(вісімдесят тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Блоки машин автоматичного обробляння 
інформації, інші - код ДК 016-2010 - 26.20.3; 

(частини та приладдя до офісної техніки - код 
ДК 021:2015 -30124000-4)

2210
8 500,00 гри.

(вісім тисяч п'ятсот гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробувальні - код ДК 016- 

2010 - 26.51.6; (прилади для перевірки 
фізичних характеристик - код ДК 021:2015 - 

38400000-9)

2210 1 000,00 гри.
(одна тисяча гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Носії інформації магнітні й оптичні - код ДК 
016-2010 - 26.80.1; (пристрої для зберігання та 

зчитування даних - код ДК 021:2015 - 
30233000-1)

2210
14 200,00 грн. 

(чотирнадцять тисяч двісті 
гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Апаратура електрична для комунікації чи 
захисту електричних кіл на напругу не більше 

ніж ЮООв - код ДК 016-2010 -27.12.2; 
(розподільне обладнання - код ДК 021:2015 - 

31213000-2; розподільні пристрої - код ДК 
021:2015 -31214000-9)

2210
14 000,00 гри.

(чотирнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Елементи первинні, первинні батареї та 
частини до них - код ДК 016-2010 - 27.20.1; 

(акумулятори, гальванічні елементи та 
гальванічні батареї - код ДК 016-2010 - 

31400000-0)

2210 3 000,00 грн.
(три тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Проводи та кабелі електронні й електричні, 
інші - код ДК 016:2010 -27.32.1; (кабелі та 

супутня продукція - код ДК 021:2015 - 
44320000-9; з'єднувачі та контактні елементи - 

код ДК 021:2015 - 31224000-2)

2210 10 000,00 грн.
(десять тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Пристрої електромонтажні - код ДК 016-2010 - 
27.33.1; (з'єднувачі та контактні елементи - код 

ДК 021:2015 -31224000-2)
2210 2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Лампи та світильники - код ДК 016-2010 - 
27.40.2; (світильники - код ДК 021:2015 - 

31521000-4)
2210 5 000,00 грн.

(п'ять тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні, лампи дугові - код ДК 016-2010 - 

27.40.1; (лампи - код ДК 021:2015 -31531000-7; 
лампи розжарення та неонові лампи - код ДК 

021:2015 -31519000-7)

2210
14 000,00 грн.

(чотирнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Лампи та світильники, інші - код ДК 016-2010 
27.40.3; (лампи - код ДК 021:2015 - 31531000- 

7)
2210 1 000,00 грн.

(одна тисяча гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Частини ламп і освітлювального устаткування 
код ДК 016-2010 - 27.40.4; (частини до 

світильників та освітлювальної апаратури - 
код ДК 021:2015 - 31532000-4)

2210
1 000,00 грн.

(одна тисяча гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Устаткування електричне, інше, та його 
частини - код ДК 016-2010 - 27.90.1;( 

електричне приладдя код ДК 021:2015 - 
31682000-0)

2210
5 000,00 грн.

(п'ять тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до 
труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних 
виробів - код ДК 016-2010 -28.14.1; (крани, 

вентилі та клапани - код ДК 021:2015 - 
42131000-6; санітарна техніка - код ДК 

021:2015-44411000-4)

2210
40 000,00 грн.

(сорок тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Машини конторські/офісні, інші, та частини 
до них - код ДК 016-2010 -28.23.2; (частини та 
приладдя до офісної техніки - код ДК 021:2015 

-30124000-4)

2210
150 000,00 грн.

(сто п'ятдесят тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні 
апарати код ДК 016-2010 - 28.29.1; (машини та 
апарати для фільтрування чи очищення газів - 

код ДК 021:2015 - 42514000-2; оливні, 
бензинові та повітрозабірні фільтри - код ДК 

021:2015-42913000-9)

2210
3 000,00 грн.

(три тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Устатковання для миття, наповнювання, 
пакування та обгортання пляшок або іншої 

тари; вогнегасники, пульверизатори, машини 
пароструминні та піскоструминні; прокладки - 

код ДК 016-2010 - 28.29.2; (протипожежне 
обладнання - код ДК 021:2015 - 35111000-5

2210
2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Частини іншого електричного устаткування до 
автомобілів і мотоциклів код ДК 016-2010 - 

29.31.3; (електричне обладнання для двигунів і 
транспортних засобів - код ДК 021:2015 - 

31610000-5)

2210 10 000,00 гри
(десять тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Частини та приладдя до моторних 
транспортних засобів н. в. і . у. - код ДК 016- 
2010 - 29.32.3; (запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та легкових 
автомобілів - код ДК 021:2015 - 34330000-9)

2210
120 000,00 грн.

(сто двадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Вироби спортивні - код ДК 016-2010 - 32.30.1; 
(спортивні товари та інвентар - код ДК 

021:2015 -37400000-2)
2210 2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Мітли та щітки - код ДК 016-2010- 32.91.1;( 
мітли, щітки та інше господарське приладдя - 

код ДК 021:2015 -39224000-8)
2210

13 000,00 грн.
(тринадцять тисяч гривень 00 

коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

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

опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки 
- код ДК 016-2010 - 32.99.1; (офісне приладдя - 

код ДК 021:2015 - 30192000-1) печатки, 
шпампи, обкладинки, фломастери, ручки, 

коректори, гумки та ін.

2210
14 000,00 грн.

(чотирнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Відходи комунальні безпечні, непридатні до 
вторинного використання - код ДК 016-2010 - 

38.11.31; (послуги з обробки та утилізації 
безпечного сміття та відходів - код ДК 

021:2015 - 90513000-6 (талони)

2210 3 000,00 грн.
(три тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Газети друковані - код ДК 016-2010 - 58.13.1; 
(газети - код ДК 021:2015 - 22210000-5) 2210

1 700,00 грн.
(одна тисяча сімсот гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Журнали та періодичні видання друковані - 
код ДК 016-2010 - 58.14.1; (газети, періодичні 

спеціалізовані та інші періодичні видання і 
журнали - код ДК 021:2015 - 22200000-2; 
журнали - код ДК 021-2015 - 22213000-6)

2210
15 000,00 грн.

(п'ятнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Продукція друкована інша - код ДК 016-2010 - 
58.19.19-00.00;(друкована продукція з 

елементами захисту -код ДК 02Г.2015 - 
22450000-9; друкована продукція на 

замовлення - код ДК 021:2015 - 22458000-5)

2210
90 900,00 грн.

(дев'яносто тисяч дев’ятсот 
гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

О плата послуг (крім комунальних) 2240

1 399 000,00 грн. 
(один мільйон триста  

дев'яносто дев 'ять тисяч  
гривень 00 коп.)

Послуги допоміжні щодо вирощування 
сільськогосподарських культур - код ДК 016- 

2010-01.61.1; (
2240

190 000,00 грн.
(сто дев'яносто тисяч гривень 

00 коп.)

квітень-
грудень
2016 р.

Послуги повязані з зібраним врожаєм - код ДК 
016-2010-01.63.1 2240

188 000,00 грн.
(сто вісімдесят вісім тисяч 

гривень 00 коп.)

квітень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо друкування, інші - код ДК 016- 
2010 - 18.12.1; (послуги пов'язані з друком - 

код ДК 021:2015 - 79820000-8)
2240

64 000,00 грн. 
(шістдесят чотири тисячі 

гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Ремонтування та технічне обслуговування 
машин і устаткування спеціальної 

призначеності - код ДК 016-2010 - 33.12.2; 
(послуги з технічного обслуговування газових 

приладів - код ДК 021:2015 - 50413200-5)

2240
46 000,00 грн.

(сорок шість тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Ремонтування та технічне обслуговування 
електронного й оптичного устатковання - код 

ДК 016-2010 - 33.13.1; (послуги з ремонту і 
технічного обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів - код 
ДК 021:2015 - 50410000-2) повірка засобів 

вимірювальної техніки; (послуги з ремонту і 
технічного обслуговування аудіовізуального та 

оптичного обладнання - код ДК 021:2015 - 
50340000-0) ремонтування та технічне 

обслуговування електронного і оптичного 
устаткування

2240
8 050,00 грн.

(вісім тисяч п'ятдесят гривень 
00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Ремонтування та технічне обслуговування 
іншого електричного устатковання - код ДК 

016-2010 - 33.14.1; (послуги з ремонту і 
технічного обслуговування електричної 

техніки, апаратури та супутнього обладнання - 
код ДК 021:2015 - 50532000-3)

2240 10 000,00 грн.
(десять тисяч гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги підприємств щодо перевезення 
безпечних відходів - код ДК 016-2010 -38.11.6; 

(послуги з перевезення сміття - код ДК 
021:2015 -90512000-9)

2240
22 380,00 грн. 

(двадцять дві тисячі триста 
вісімдесят гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Утилізування відсортованих матеріальних 
ресурсів - код ДК 016-2010 - 38.32.1; (послуги 

з ремонту і технічного обслуговування 
електричної техніки, апаратури та супутнього 
обладнання - код ДК 021:2015 - 50532000-3)

2240 71 000,00 грн.
(сімдесят одна гривня 00 коп.)

квітень-
грудень
2016 р.

Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів - код ДК 016-2010 - 
45.20.1; (послуги з технічного огляду 

автомобілів - код ДК 021:2015 - 71631200-2; 
послуги з ремонту і технічного 

обслуговування автомобілів - код ДК 021:2015 
- 50112000-3)

2240
90 000,00 грн.

(дев'яносто тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Технічне обслуговування та ремонтування 
інших автотранспортних засобів - код ДК 016- 
2010 - 45.20.2; (послуги з ремонту і технічного 
обслуговування автомобілів - код ДК 021:2015 

-50112000-3)

2240
15 000,00 грн.

(п'ятнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо 
надання універсальних послуг - код ДК 016- 

2010 - 53.10.1; (поштові послуги - код ДК 
021:2015 -64110000-0)

2240 2 000,00 грн.
(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Продаж рекламного місця в газетах - код ДК 
016-2010 - 58.13.3; (рекламні послуги - код ДК 

021:2015-79341000-6)
2240

3 500,00 грн.
(три тисячі п'ятсот гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Програмне забезпечення як завантажені файли 
- код ДК 016-2010 - 58.29.3; (послуги з 

обслуговування програмного забезпечення - 
код ДК 021:2015 - 72261000-2

2240
11 830,00 грн.

(одинадцять тисяч вісімсот 
тридцять гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Продаж рекламного часу на радіо - код ДК 016 
2010 -60.10.3; (рекламні послуги - код ДК 

021:2015 -79341000-6)
2240 2 000,00 грн.

(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Продаж рекламного часу на телебаченні - код 
ДК 016-2010 -60.20.4; (рекламні послуги - код 

ДК 021:2015 -79341000-6)
2240

30 000,00 грн. 
(тридцять тисяч гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень - код ДК 016-2010 - 61.10.1; 
(послуги телефонного зв'язку та передачі 

даних - код ДК021:2015 -64210000-1)

2240
78 200,00 грн. 

(сімдесят вісім тисяч двісті 
гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо консультацій стосовно систем і 
програмного забезпечення - код ДК 016-2010 - 

62.02.2; (послуги з програмування та 
консультаційні послуги з питань програмного 
забезпечення - код ДК 021:2015 - 72200000-7) 

обслуговування бухгалтерських програм

2240
42 000,00 грн.

(сорок дві тисячі гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо обробляння даних, 
розміщування інформації на веб-вузлах, щодо 

програмного застосування та інші послуги 
щодо забезпечення інформаційно- 

технологічною інфраструктурою - код ДК 016- 
2010-63.11.1; (послуги з обробки даних - код 

ДК 021:2015 -72310000-1)

2240
18 400,00 грн.

(вісімнадцять тисяч чотириста 
гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги інформаційні, інші, н.в.і.у. - код ДК 
016-2010 - 63.99.1; (додаткові інформаційні 

послуги - код ДК 021:2015 - 64216210-8)
2240

10 500,00 грн.
(десять тисяч п'ятсот гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо грошового посередництва, інші, 
н.в.і.у. - код ДК 016-2010 - 64.19.3; (банківські 

послуги - код ДК 021: 2015 - 66110000-4)
2240

8 300,00 грн.
(вісім тисяч триста гривень 00 

коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров'я - код ДК 016- 

2010-65.12.1; (послуги зі страхування від 
нещасних випадків і страхування життя - код 
ДК 021:2015 - 66512000-2) страхування водіїв

2240
16 000,00 грн.

(шістнадцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо страхування автотранспорту - 
код ДК 016-2010 - 65.12.2; (послуги зі 

страхування вантажів та послуги з 
транспортного страхування - код ДК 021:2015 ■ 
66514000-6; послуги зі страхування цивільної 
відповідальності - код ДК 021:2015 - 66516000- 

0) страховка автомобілів

2240
20 500,00 грн.

(двадцять тисяч п’ятсот гривень 
00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Послуги щодо оренди й експлуатування 
власної чи взятої у лізинг нерухомості - код 
ДК 016-2010 - 68.20.1; (послуги з надання в 
оренду чи лізингу нежитлової нерухомості - 

код ДК 021:2015 - 70220000-9)

2240 2 000,00 грн.
(дві тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги юридичні - код ДК 016:2010 - 69.10.1; 
(юридичні послуги - код ДК 021:2015 - 

79100000-5)
2240

4 000,00 грн.
(чотири тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Послуги щодо бухгалтерського обліку - код 
ДК 016-2010 - 69.20.2; (послуги бухгалтерські, 
аудиторські та податкові - код ДК 021:2015 - 

79200000-6)

2240 4 000,00 грн.
(чотири тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.



Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування - код ДК 016-2010 - 71.20.1; 

(послуги з ремонту і технічного 
обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів - код 
ДК 021:2015 - 50410000-2; випробування та 
оцінювання - код ДК 021:2015 - 73430000-5)

2240
35 000,00 грн.

(тридцять п'ять тисяч гривень 
00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо письмового та усного 
перекладів - код ДК 016-2010 - 74.30.1; 

(послуги щодо письмового перекладу - код ДК 
021:2015-79530000-8)

2240
1 440,00 грн.

(одна тисяча чотириста сорок 
гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо надання професійної та 
технічної допомоги та консультаційні, н.в.і.у. - 

код ДК 016-2010 - 74.90.1; (консультаційні 
послуги з питань закупівель - код ДК 021:2015 

-79418000-71

2240
7 600,00 грн.

(сім тисяч шістсот гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо очищування промислових 
об'єктів - код ДК 016-2010 - 81.22.1; (послуги з 
чищення печей і димарів - код ДК 021:2015 - 

90915000-41

2240 10 000,00 грн.
(десять тисяч гривень 00 коп.)

травень- 
грудень 
2016 р.

Послуги щодо очищування, інші - 81.29.1; 
(послуги з дератизації - код ДК 021:2015 - 

90923000-31
2240

52 800,00 грн.
(п’ятдесят дві тисячі вісімсот 

гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги щодо організовування конференцій і 
спеціалізованих виставок - код ДК 016-2010 - 

82.30.1; (послуги з організації ярмарок і 
виставок - код ДК 021:2015 - 79956000-0)

2240
6 500,00 грн.

(шість тисяч п'ятсот гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги адміністративні щодо регулювання 
діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні послуги, крім 
обов'язкового соціального страхування - код 

ДК 016-2010-84.12.1

2240
1 500,00 грн.

(одна тисяча п'ятсот гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.



Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. - код ДК 016 
2010 - 85.59.1; (послуги у сфері вищої освіти - 

код ДК 021:2015 - 80300000-7)
2240

10 000,00 грн.
(десять тисяч гривень 00 кой.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Послуги лікувальних закладів - код ДК 016- 
2010- 86.10.1; (послуги стаціонарних 
соціально-медичних установ - код ДК 

021:2015 - 85144100-1 медичний огляд)

2240 4 000,00 грн.
(чотири тисячі гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші - код 
ДК 016-2010 - 86.90.1; (послуги лікувальних 

закладів - код ДК 021:2015 - 85111000-0)
2240

6 000,00 грн.
(шість тисяч гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Послуги, пов’язані з використанням 
спортивних споруд - код ДК 016-2010 -93.11.1; 

(послуги, пов'язані зі спортом - код ДК 
021:2015-92620000-3)

2240 4 000,00 грн.
(чотири тисячі гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Послуги у сфері спорту, інші - код ДК 016- 
2010 - 93.19.1; (послуги, пов'язані зі спортом - 

код ДК 021:2015 - 92620000-3)
2240

3 500,00 грн.
(три тисячі п'ятсот гривень 00 

коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Ремонтування комп’ютерів і периферійного 
устаткування - код ДК 016-2010 - 95.11.1; 

(технічне обслуговування і ремонт 
копіювально-розмножувальної техніки - код 
ДК 021:2015 - 50313000-2; ремонт і технічне 
обслуговування комп'ютерних периферійних 

пристроїв - код ДК 021:2015 - 50323000-5)

2240
199 000,00 грн.

(сто дев'яносто дев'ять тисяч 
гривень 00 коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Ремонтування побутової електронної техніки - 
код ДК 016-2010-95.21.1; (послуги з ремонту 

і технічного обслуговування електричної 
техніки, апаратури та супутнього обладнання - 

код ДК 021:2015 - 50332000-3)

2240
70 000,00 грн. 

(сімдесят тисяч гривень 00 
коп.)

березень- 
грудень 
2016 р.

Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води - код ДК 016-2010 - 35.30.1; 
(відшкодування послуг теплопостачання)

2240
ЗО 000,00 грн. 

(тридцять тисяч гривень 00 
коп.)

березень-
грудень
2016 р.



П ридбання обладнання і предметів  
довгострокового користування

3110
99 900,00 грн. 

(дев’яносто д ев ’ять тисяч  
д ев ’ятсот гривень 00 коп.)

Книжки друковані - код ДК 016-2010 -58.11.1; 
(підручники - код ДК 021:2015 - 22112000-8) 3110

99 900,00 грн. 
(дев’яносто дев’ять тисяч 
дев’ятсот гривень 00 коп.)

березень-
грудень
2016 р.

Капітальний ремонт інш их об'єктів 3132
150 000,00 грн.

( сто п'ятдесят тисяч гривень  
00 коп.)

Влаштування теплогенераторної зі 
встановленням електрокотлів для опалення 

кафедри терапії - код ДК 021:2015 - 45453000- 
7 (капітальний ремонт і реставрація)

3132
150 000,00 грн.

( сто п'ятдесят тисяч гривень 00 
коп.)

------------------------------------------- . ^ п Г І Р Ї

березень-
грудень
2016 р.

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 09 черв

Голова комітету з конкурсних торгів
перший проректор, професор

Секретар комітету з конкурсних торгів,
фахівець з державних закупівель (0,5 ст.), 
бухгалтер 1 категорії
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П. В. Писаренко

Н. М. Головченко


