
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість 

предмета закупівлі
Продедура закупівлі

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

розподіл води - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 65110000-7 (центральне 

водопостачання)
2272

1000                      

(одна тисяча грн. 00 

коп.) без застосування 

електронної системи січень 2017 року

послуги з відведення стічних вод - за кодом ЄЗС за кодом ДК 021:2015 -  

90430000-0 ( централізоване водовідведення)
2272

800                         

(вісімсот грн. 00 

коп.) без застосування 

електронної системи січень 2017 року

електрична енергія - за кодом  ЄЗС за ДК 021:2015-09310000-5 

(постачання електричної енергії)
2273

125900                   

(сто двадцять п"ять 

тисяч дев"ятсот грн. 

00 коп.)
без застосування 

електронної системи січень 2017 року

електрична енергія - за кодом  ЄЗС за ДК 021:2015-09310000-5 

(постачання електричної енергії)
2273

1995,54              

(одна тисяча 

дев"ятсот 

дев"яносто п"ять 

грн. 54 коп.)
без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

Додаток 2 до Порядку

                                                            Господарський суд Полтавської області, ЄДРПОУ 03500004                                  ________________________________________________

Додаток до річного плану закупівель,що здійснюються 

без проведення процедур закупівель на 2017 рік

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



утилізація сміття та поводження зі сміттям - за кодом  ЄЗС за ДК 

021:2015-90510000-5 (послуги з вивезення побутових відходів)
2240

2200 (дві тисяча 

двісті грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи січень 2017 року

послуги з надання в оренду чи лізинг нежитлової нерухомості -за кодом 

ЄЗС за ДК 021:2015-70220000-9 (оренда приміщень)
2240

46961,52 (сорок 

шість тисяч 

дев"ятсот шістдесят 

одна грн. 52 коп.)
допорогова закупівля січень 2017 року

послуги телефонного зв"язку та передачі даних - за кодом ЄЗС за ДК 

021:2015 - 64210000-1 (телекомунікаційні послуги, надання ліній 

безпосереднього зв'язку, доступ до ISDN PRI )

2240

25000 (двадцять 

п"ять тисяч грн. 00 

коп.)
без застосування 

електронної системи січень 2017 року

технічне обслуговування і ремонт офісної техніки - за кодом  ЄЗС за 

ДК 021:2015 — 50310000-1 (послуги з заправки, відновлення та 

ремонту картріджів, ремонт копіювальної техніки та  техніки для друку 

та іншої)

2240
47000 (сорок сім 

тисяч грн. 00 коп.)

допорогова закупівля січень 2017 року

послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних 

комп’ютерів - за кодом  ЄЗС за ДК 021:2015 — 50320000-4 (послуги з 

технічного обслуговування та поточного ремонту комп"ютерної 

техніки та периферійних пристроїв)

2240
18000 (вісімнадцять 

тисяч грн. 00 коп.)
без застосування 

електронної системи березень 2017 року

поштові послуги - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015-64110000-0 (поштові 

послуги)
2240

3000 (три тисячі 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи січень 2017 року

послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки - за кодом ЄЗС 

за ДК 021:2015-50530000-9 (обслуговування міні атс, дротових 

телефонних апаратів та внутрішніх ліній зв"язку)

2240
9600 (дев'ять тисяч 

шістсот грн. 00 

коп.) без застосування 

електронної системи січень 2017 року



консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань - за 

кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 72220000-3 (інформаційно-консультаційні 

послуги по настроюванню та навчанню методиці роботи в системі "ІС-

ПРО"; послуги по обслуговуванню програмного забезпечення системи 

"ІС-ПРО"

2240
8454 (вісім тисяч 

чотириста п"ятдесят 

чотири грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи січень 2017 року

консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань - за 

кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 72220000-3 (послуги централізованого 

адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної 

підтримки) 

2240

13046,40 грн. 

(тринадцять тисяч 

сорок шість грн. 40 

коп.) без застосування 

електронної системи березень 2017 року

послуги пов"язані з програмним забезпеченням - за ЄЗС за ДК 021:2015 

- 72260000-5 (продовження абонентові дії невиключної ліцензії на 

використання комп"ютерної програми. Версія системи "ЛІГА:ЗАКОН")

2240

17400 (сімнадцять 

тисят чотириста 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи січень 2017 року

послуги пов"язані з програмним забезпеченням - за ЄЗС за ДК 021:2015 

- 72260000-5 (послуги з супроводження програмного забезпечення, а 

саме: комп"ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду")

2240

22478,40 (двадцять 

дві тисячі чотириста 

сімдесят вісім грн. 

40 коп.) без застосування 

електронної системи березень  2017 року

консультаційні послуги з питань патентування та з авторского права - 

за кодом ЄЗС за ДК 021:2015- 79120000-1 (пакети оновлень 

(компонент) комп’ютерної програми «M.E.Doc» Модуль «M.E.Doc 

Звітність» з правом використання на рік)

2240

2280 (дві тисячі 

двісті вісімдесят 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи березень  2017 року

послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних 

установок - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 50730000-1 (ремонт системи 

охолодження автомобіля)

2240
630,00 (шістсот 

тридцять грн. 00 

коп.) без застосування 

електронної системи червень 2017 року



страхові послуги за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 66510000-8 

(страхування майна) 
2240

4498,54 (чотири 

тисячі чотириста 

дев"яносто вісім 

грн. 54 коп.) без застосування 

електронної системи червень 2017 року

пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 48440000-4 

(планування закупівлі послуг з супроводження програми «іС ПРО»)

2240
7980 (сім тисяч 

дев"ятсот вісімдесят 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи червень 2017 року

 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки за кодом ЄЗС 

за ДК 021:2015 - 50530000-9 (ремонт мінімийки)
2240

4500 (чотири тисячі 

п"ятсот грн. 00коп.)
без застосування 

електронної системи липень 2017 року

 послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

50110000-9 (ремонт автомобіля)

2240

5631,40 (п"ять тисяч 

шістсот тридцять 

одна грн. 40 коп.) без застосування 

електронної системи серпень 2017 року

страхові послуги за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 66510000-8 

(страхування автомобіля) 
2240

650              (шістсот 

п"ятдесят грн. 00 

коп.) без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки за кодом ЄЗС 

за ДК 021:2015 - 50530000-9 (технічне обслуговування, дозаправка 

кондиціонерів)

2240

14828 

(чотирнадцять тисяч 

вісімсот двадцять 

вісім грн. 00 коп.)
без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

пакети програмного забезпечення для захисту від вірусівза кодом ЄЗС 

за ДК 021:2015 - 48760000-3 (ліцензійне антивірусне програмне 

забезпечення  (ESET Endpoint Protection Advanced))

2240

25000         

(двадцять п"ять 

тисяч грн. 00 коп.) допорогова закупівля жовтень 2017 року



операційні системи за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 48620000-0 

(програмне забезпечення WinPro 10)
2240

10500                 

(десять тисяч 

п"ятсот грн. 00 коп.) допорогова закупівля листопад 2017 року

послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

50110000-9 (ремонт автомобіля)

2240

7700                      

(сім тисяч сімсот 

грн. 00 коп.)
без застосування 

електронної системи листопад 2017 року

послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

50110000-9 (ремонт автомобіля)

2240

7185                      

(сім тисяч сто 

вісімдесят п"ять 

грн. 00 коп.)

без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань - за 

кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 72220000-3 (інформаційно-консультаційні 

послуги по настроюванню та навчанню методиці роботи в системі "ІС-

ПРО")

2240

1794                     

(одна тисяча сімсот 

дев"яносто чотири 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

нафта і дистиляти - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015- 09130000-9 (бензин 

марки А-95)

2210

63200 (шістдесят 

три тисячі двісті 

грн. 00 коп)
допорогова закупівля лютий 2017 року

мастильні засоби - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 09210000-4 (моторна 

олива 4л, 1л)

2210

955,00 (дев"ятсот 

п"ятдесят п"ять грн. 

00 коп.)
без застосування 

електронної системи травень 2017 року

газети - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 22210000-5 (підписка 

періодичних видань)

2210

14000,00 

(чотирнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи травень 2017 року

офісні меблі - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 39130000-2 (столи, тумби, 

шафи офісні, шафи для одягу, дзеркало, навісні полиці)

2210

18290,00 

(вісімнадцять тисяч 

двісті дев"яносто 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи травень 2017 року



кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

39220000-0 (щітки)
2210

42,00 (сорок дві грн. 

00 коп) без застосування 

електронної системи березень 2017 року

апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації - за кодом 

ЄЗС за ДК 021:2015 - 42910000-8 (фільтр масляний)

2210

92,00 (дев"яносто 

дві грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи травень 2017 року

конструкційні матеріали за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 44110000-4 

(грунтовка)

2210

224,00 (двісті 

дівдцять чотири 

грн. 00 коп.)
без застосування 

електронної системи березень 2017 року

знаряддя за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 44510000-8 (сверла діаметром 

3, 5, 6 мм)

2210

88,20 (вісімдесят 

вісім грн. 20 коп) без застосування 

електронної системи лютий 2017 року

знаряддя за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 44510000-8 (сверла діаметром 

3 мм, валик)

2210

45,00 (сорок п"ять 

грн. 00 коп) без застосування 

електронної системи березень 2017 року

фарби за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 44810000-1 (фарба чорна)

2210

82,00 (вісімдесят дві 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи березень 2017 року

мастики, шпаклівки, замазки та розчинники за кодом ЄЗС за ДК 

021:2015 - 44830000-7 (будівельна суміш 11)
2210

138,00 (сто 

тридцять вісім грн. 

00 коп)
без застосування 

електронної системи березень 2017 року

аксесуари до робочого одягу за кодом ЄЗС за кодом ДК 021:2015 - 

18140000-2 (рукавиці)

2210

43,00 (сорок три 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи березень 2017 року

електричне обладнання та супутні товари для електричного обладнання 

- за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 31680000-6 (запчастини для ремонту 

дрелі-якір щітка  електрична)

2210

430 (чотириста 

тридцять грн.) без застосування 

електронної системи лютий 2017 року



кріпильні деталі за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 44530000-4 (саморізи, 

анкера)

2210

43,80 (сорок три 

грн. 80 коп.) без застосування 

електронної системи лютий 2017 року

замки, ключі та петлі за ЄЗС за ДК 021:2015 - 44520000-1 (петля 

мебельна)

2210

112 (сто дванадцять 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи лютий 2017 року

будівельні товари за ЄЗС за ДК 021:2015 - 44420000-0 (стрічка фум)

2210

16 (шістнадцять 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи лютий 2017 року

 форменний одяг - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015-18110000-3 (мантії, 

форма судового розпорядника)

2210

5000 (п"ять тисяч 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи січень 2017 року  

комп’ютерне обладнання за ЄЗС за ДК 021:2015-30230000-0 - 

(клавіатура чорна USB, миша комп"ютерна SVEN RX112 USB)

2210

491,40 (чотириста 

дев"яносто одна 

грн. сорок коп.) без застосування 

електронної системи квітень 2017 року

продукція для чищення за ЄЗС за ДК 021:2015 - 39830000-9 (миючий 

засіб для автомобіля)

2210

560,00 (п"ятсот 

шістдесят грн. 00 

коп.)
без застосування 

електронної системи червень 2017 року

продукція для чищення за ЄЗС за ДК 021:2015 - 39830000-9 (засоби для 

чищення, для миття посуду, для миття скла, для прання)
2210

9000 (дев"ять тисяч 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи липень 2017 року

електричні лампи розжарення за ЄЗС за ДК 021:2015 - 31510000-4 

(лампи 60 Вт)
2210

3300 (три тисячі 

триста грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи липень 2017 року

гумові вироби за ЄЗС за ДК 021: 2015 - 19510000-4 (рукавички 

універсальні)
2210

2091,60 (дві тисячи 

дев"яносто одна 

грн. 60 коп.)
без застосування 

електронної системи серпень 2017 року



парфуми, засоби гігієни та презервативи за ЄЗС за ДК 021:2015 - 

33710000-0 (мило рідке та господарче)
2210

2100 (дві тисячі сто 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи липень 2017 року

спеціалізована хімічна продукція за ЄЗС за ДК 021:2015 - 24950000-8 

(аерозоль для меблів)
2210

200 (двісті грн. 00 

коп.) без застосування 

електронної системи липень 2017 року

бланки за ЄЗС за ДК 021:2015 - 22820000-4 (бланки повідомлень) 2210

18800 (вісімнадцять 

тисяч вісімсот грн. 

00 коп.) без застосування 

електронної системи липень 2017 року

комп’ютерне обладнання за ЄЗС за ДК 021:2015-30230000-0 - (чохол 

для комп"ютерної техніки)
2210

1564 (одна тисяча 

п"ятсот шістдесят 

чотири грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи липень 2017 року

кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

39220000-0 (губки кухонні, шкребок кухонний)

2210

550 (п"ятсот 

п"ятдесят грн. 00 

коп.)
без застосування 

електронної системи липень 2017 року

офісне устаткування та приладдя різне - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

30190000-7 (конверти паперові, немарковані із самоклеючою стрічкою)
2210

10600 (десять тисяч 

шістсот грн. 00 

коп.)
без застосування 

електронної системи липень 2017 року

туалетний папір, носові хустки, рушники для рук і серветки - за кодом 

ЄЗС за ДК 021:2015 - 33760000-5 (рушники паперові, папір туалетний)
2210

2041,30 (дві тисячі 

сорок одна грн. 30 

коп.) без застосування 

електронної системи серпень 2017 року

поліетиленові мішки та пакети для сміття - за кодом ЄЗС за ДК 

021:2015 - 19640000-4 (мішки для сміття)
2210

2891 (дві тисячі 

вісімсот дев"яносто 

одна грн. 00 коп.)
без застосування 

електронної системи серпень 2017 року



допоміжне екіпірування - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 35820000-8 

(прапори)
2210

660 (шістсот 

шітдесят грн. 00 

коп.)
без застосування 

електронної системи липень 2017 року

неткані матеріали - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 19270000-9 (полотно 

неткане)
2210

3766 (три тисячі 

сімсот шістдесят 

шість грн. 00 коп.)
без застосування 

електронної системи липень 2017 року

натуральні тканини - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 19210000-1 

(полотно рушникове вафельне)
2210

467,50 (чотириста 

шістдесят сім грн. 

50 коп.)
без застосування 

електронної системи липень 2017 року

мішки та пакети - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 18930000-7 (сумки 

для пошти)
2210

1898 (одна тисяча 

вісімсот дев"яносто 

вісім грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи серпень 2017 року

офісне устаткування та приладдя різне - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

30190000-7 (папір ксероксний)
2210

33200 (тридцять три 

тисячі двісті грн. 00 

коп.)
допорогова закупівля вересень 2017 року

мережеве обладнання за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 -32420000-3 (кабелі  

USB 1,8м, 3м, кабель UTP 5 Cat (мідь), USB подовжувачі 3м, 5м, VGA 

подовжувач 1,8м)

2210

1754,96 (одна 

тисяча сімсот 

п"ятдесят чотири 

грн. 96 коп.)
без застосування 

електронної системи квітень 2017 року

електричні інструменти за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 43830000-0 

(дриль ударний, патрон)
2210

1797,96 (одна 

тисяча сімсот 

дев"яносто сім грн. 

96 коп.)
без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

фарби за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 44810000-1 (фарби акрілові, 

аерозольні)
2210

138 (сто тридцять 

вісім грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи вересень 2017 року



ароматизатори та воски за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 39810000-3 

(поліроль, очисник, освіжувач повітря)
2210

536,40 (п"ятсот 

тридцять шість грн. 

40 коп.)
без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

мережеве обладнання за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 -32420000-3 

(фільтр мережевий)
2210

726,48 (сімсот 

двадцять шість грн. 

48 коп.)
без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

елементи електричних схем за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 31220000-4 

(подовжувачі з заземленням 5м)
2210

659,16 (шістсот 

п"ятдесят дев"ять 

грн. 16 коп.)
без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

клеї за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 24910000-6 (універсальний 

монтажний клей)
2210

164,70 (сто 

шістдесят чотири 

грн. 70 коп.)
без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

світильники та освітлювальна арматура за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

31520000-7 (люстри)
2210

4715,88 (чотири 

тисячі сімсот 

п"ятнадцять грн. 88 

коп.)
без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

гальванічні батареї за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 31420000-6 

(батарейки)
2210

990 (дев"ятсот 

дев"яносто грн. 00 

коп.)
без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

електричні побутові прилади за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 39710000-

2 (пилосос, флісові фільтр-мішки, електрочайники)
2210

6273,90 (шість 

тисяч двісті 

сімдесят три грн. 90 

коп.)
без застосування 

електронної системи вересень 2017 року

баласти для розрядних ламп чи трубок за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

31150000-2 (джерела безперебійного живлення)
2210

7900                     

(сім тисяч дев"ятсот 

грн. 00 коп.)
допорогова закупівля вересень 2017 року



комп"ютерне обладнання за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 -30230000-0 

(монітори)
2210

12000     

(дванадцять тисяч 

грн. 00 коп.)
допорогова закупівля вересень 2017 року

комп"ютерне обладнання за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 -30230000-0 

(принтери)
2210

8400                 (вісім 

тисяч чотириста 

грн. 00 коп.)
допорогова закупівля листопад 2017 року

офісне устаткування та приладдя різне за кодом ЄЗС за ДК 021:2015- 

30190000-7 (дрібне канцелярське приладдя)
2210

36000           

(тридцять шість 

тисячі грн. 00 коп.)
допорогова закупівля листопад 2017 року

комп"ютерне обладнання за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 -30230000-0 

(диски CD+R 50 cake Arena з конвертами)
2210

660               

(шістсот шітдесят 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи листопад 2017 року

клеї за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 24910000-6 (клей-олівець, клей 

ПВА 100 мл)
2210

2350                      

(дві тисячі триста 

п"ятдесят грн. 00 

коп.)
без застосування 

електронної системи листопад 2017 року

друкарська фарба за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 22610000-9 (фарба 

штемпельна)
2210

700                   

(сімсот грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи листопад 2017 року

кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

39220000-0 (шило канцелярське, голки циганські)

2210

750                   

(сімсот п"ятдесят 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи листопад 2017 року



пряжа та текстильні нитки з натуральних волокон за кодом ЄЗС за ДК 

021:2015 - 19430000-9 (нитки бавовна/капрон)
2210

2300                        

(дві тисячі триста 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи листопад 2017 року

вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки за кодом ЄЗС за ДК 

021:2015 - 39540000-9 (шпагат льнопеньковий, армований, 0,8кг, 

шпагат поліпропіленовий 0,5 кг)

2210

1400                    

(одна тисяча 

чотириста грн. 00 

коп.)
без застосування 

електронної системи листопад 2017 року

швидкосшивачі та супутнє приладдя за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 

22850000-3 (папки пластикові)
2210

1550                    

(одна тисяча 

п"ятсот п"ятдесят 

грн. 00 коп.)
без застосування 

електронної системи листопад 2017 року

різальні інструменти за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 39240000-6 

(ножиці 17 см цельнометалеві)
2210

700                   

(сімсот грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи листопад 2017 року

газети - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 22210000-5 (підписка 

періодичних видань)
2210

3443,72                  

(три тисячі 

чотириста сорок три 

грн. 72 коп.)
без застосування 

електронної системи листопад 2017 року

комп"ютерне обладнання за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 -30230000-0  

(засоби для криптографічного захисту інформації)
2210

4900               

(чотири тисячі 

дев"ятсот грн. 00 

коп.)
без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

вітальні листівки  за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 22320000-9 (листівки 

вітальні)
2210

400                 

(чотириста грн. 00 

коп.) без застосування 

електронної системи грудень 2017 року



газети - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 22210000-5 (підписка 

періодичних видань)
2210

1100                      

(одна тисяча сто 

грн. 00 коп.) без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

паперові чи картонні реєстраційні журнали - за кодом ЄЗС за ДК 

021:2015 - 22810000-1 (щоденники та планінги датовані)
2210

2787                          

(дві тисячі сімсот 

вісімдесят сім грн. 

00 коп.)
без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

кухонне приладдя товари для дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування - за кодом ЄЗС за ДК 021:2015- 

39220000-0 (пензлі для фарбування)

2210

121,32                (сто 

двадцять одна грн. 

32 коп.) без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

фарби за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 44810000-1 (емалі) 2210

226,86              (двіті 

двадцять шість грн. 

86 коп.) без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

кам"яна сіль за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 14410000-8 (сіль) 2210

91,32            

(дев"яносто одна 

грн. 32 коп.) без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

продукти для чищення за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 39830000-9 

(омивач для скла)
2210

799,44             

(сімсот дев"яносто 

дев"ять грн. 44 коп.) без застосування 

електронної системи грудень 2017 року

замки ключі та петлі за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 44520000-1 (завіси, 

петлі)
2210

487,92              

(чотириста 

вісімдесят сім грн. 

92 коп.)
без застосування 

електронної системи грудень 2017 року



електричні побутові прилади за кодом ЄЗС за ДК 021:2015 - 39710000-

2 (кондиціонери з установкою)
3110

67200         

(шістдесят сім тисяч 

двісті грн. 00 коп.)
допорогова закупівля листопад 2017 року

Голова комітету з конкурсних торгів _______________ Л.П.Кундій
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище)

Н.В.Новікова
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від  22 грудня 2017 року  № 52.

Секретар комітету з конкурсних торгів   _______________










































