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на 2015 piK

Управлiння освiти Чернiгiвськоi Micb*oi ради , код за €дрпоу 02147598

1=1!;1+;*Д;.1Ц

l

. Ф;,
бiЬджФп
',.1 11,,Ё,,*'

lъl$Ёi+

*=,;*Цffi

',_i
ПроцЪry.
,, р*

iакупiБлr

|,a::::::: |,1::: | .:::!|, i- 
ii]_::]::::::=]iiii:,. , :i.:::::::: i

r:::,::J,,,; 
"']::lli

ffi
,;i "'-:+i;'r; -'

$ffi#ffiпW ý_цiý"iffi'1iilffiiB),}я SЖýfitýffiK {.##*:

код 5б.29.2 - Послуги iдалень
(посrrуги з органiзацii i забезпечення
харч}ъанIIJI yrHiB в загальноосвiтнiх
навч;IльЕих закJIадах м.Чернiгова)

2230

12 518 434,00

переговорн
а

процедура

лютий 20l5
року

Щодаткова угода з

КП"Шкiльне"ЧМР
на суму не бiльше
20Оlо визначеноi у
договорi Jф52 вiд

06.01.20l4p.
(1913500 грн. з

пдв)

дванадцять
мiльйонiв п'ятсот
вiсiмнадцять тис.

чотириста
тридцять чотири

грн.

код 01.47.2 - Яйця у шкаралупi,
свiжi (яйшя курячi, перша категорiя

cl)
2230

1 l38 827,00

вrдкритI

торги

грудень2014 -

сiчень 2015

року

,Щоговiр з ПрАТ
"РК"евротек" вiд
l9.01.2015 року

}Ъ167 на суму l l38
827,00 грн. з П,ЩВ

(додаткова угода на
зменшенIuI 97з000

грн.)

один мiльйон стQ

тридцять BiciM
тис. BiciMcoT

двадцять ciM грн.

код 10.13.1 - Консерви та готовi
стравй з мОяса, м'ясних

субпродуlсгiв чи KpoBi (ковбаси
BapeHi Й, co""cn" BapeHi в/г)

22з0

1 070 б95,00

вlдкритl
торги

грудень2014
сiчень 2015

року

[оговiр з ПАТ"Базис"
вiд09.02.20l5 року

Jф169 на суму 602l00
грн. з П,ЩВ.

один мiльйон
сiмдесят тис.

шiстсот
дев'яносто п'ять

грн,

код l0.11.3 - М'ясо заморожене та
замороженi харчовi субпродукти;

мОясо та харчовi субпродуктио iншi
(яловичина блочна 1 гат; свинина
лопатка, oKicT; печiнка яловича )

2230

5 719 500,00

вlдкритl
торги

грулень2014 -
сiчень 20l5

року

,Щоговiр з ПАТ
"Базис" вiд

07.01.2015 року
М158 на суму

5227500,00 грн. з
ПЩВ ([одаткова

угода на зменшенIrI
4 467 000 грн.)

п'ять мiльйонiв
ciMcoT

дев'ятнадцять
тис. п'ятсот грн.

1



код 10.20.1 - Продукцiя рибна,
свiжа, охолоджена чи заморожена

(риба свiжеморожена б/г)
2230

3 042 000,00

вlдкрит1
торги

грулень2014
сiчень 20l5

року

,Щоговiр з ФОП
Туровець О.М. вiд

19.01.20l5 року
ЛЬ166 на суму

2999'120,00 грн, без
ПДВ (Додаткова

угода на зменшеннrI
l9З6920 грн.)

три мiльйони
сорок двi тис.

грн.

код 10.51.1 - Молоко та вершки,
рiлиннi, обробленi (молоко

пастеризован е, З,2Yо жир., пакети 0,5

л,lл)

2230

5 950 000,00

вiдкритi
торги

грулень2014 -

сiчень 2015

року

Щоговiр з ТОВ
"Переяслав-

Молпродукт" вiд
30.12.20l4 року
J$l55 на суму

5460000,00 грн. з

ПЩВ (лолаткова

угода на зменшення
З900000грн.)

п'ять мiльйонiв

дев'ятсот
п'ятдесят тис.

грн.

код 10.51.3 - Масло вершкове та
молочнi пасти (масло вершкове

7З,OО/оЖИР,)

2230

2 782 500,00

вlдкрит1
торги

грулень20l4
сiчень 20 l5

року

.Щоговiр з ФОП
Туровець О.М. вiд
З0.12.20l4 року
}гч152 на суму

1720000,00 грн. без
ПЩВ (Щолаткова

угода на зменценнrI
l5б4000 грн.)

два мiльйони
ciMcoT вiсiмдесят

двi тис.п'ятсот
грн.

код 10.51.5 - Продукти молочнi,
iншi (сметана, кефiр, молоко

зryщене )

2230

771 528,00

вlдкритl
торги

грудень2014
сiчень 2015

року

,Щоговiр з ТОВ
"Переяслав-

Молпродукт" вiд
30.12.20l4 року

]\Ъ157 на суму 583

680,00 грн. з П,ЩВ

ciMcoT сiмдесят
одна тис. п'ятсот

двадцять BiciM
грн.

код 10.71.1 - Вироби хлiбобулочнi,
кондитерськi та кулiнарнiо
борошнянi, нетривалого

зберiгання (хлiб житньо-пшеничний,
батон)

2230

1 877 580,00

вiдкритi
торги

грудень20l4
сiчень 2015

року

Щоговiр з ПП
"Гiмак" вiд

30.12.20l4 року
Nчl53 на суму

1877580,00 грн. з

пдв

один мiльйон
BiciMcoT сiмдесят
ciM тис. п'ятсот
вiсiмдесят грн.

10.41.5 - ОлiТ рафiнованi (олiя

сошIшникова рафiнована)
223о

340 000,00

вiдкритi
торги

грудень2014
сiчень 20 l 5

року

Щоговiр з ПрАТ
"РК"евротек" вiд
30.12.20l4 року
Nч154 на суму
З65400,00 грн.

(додаткова угода на
зменшенIuI з39822

грн.)

триста сорок тис.

грн.



10.12.1 - М'ясо свiйськоI птицi,
свiже чи охолоджене (ryшки курей

охолодженi, oKicT кl,рячий
охолоджений, фiле куряче

охолоджене)

2230

2 079 280,00

вlдкритl
торги

грулень2014
сiчень 2015

року

,Щоговiр з ПАТ
- "Базис" вiд
06,01.2015 року
Nчl5l на суму

187б620,00 грн. з

П,ЩВ (додаткова

угода на зменшенIUI
l688580 грн.)

два мiльйони
сiмдесят дев'ять

тис. двiстi
вiсiмдесят грн.

10.51.4 - Сир сичужний та
кисломолочний сир (сир сичужний

та кисломолочний )

2230

4 б55 393,50

вiдкритi
торги

грулень2014
сiчень 20l5

року

,Щоговiр з ТОВ
"Переяслав-

Молпродукт" вiд
30.12.2014 року
JBl56 на суму

З2408З4,00 грн. з

П,ЩВ (лолаткова

угода ца зменшеннr|
2l54720 грн.)

чотири мiльйони
шiстсот п'ятдесят

п'ять тис. триста

дев'яносто три
грн.п'ятдесят

коп.

10.32.1 - Соки фруктовi та овочевi
(соки фруктовi та овочевi)

22з0

724 632,00

вlдкрит1
торги

лютий 2015

року
ciMcoT двадцять

чотири
тис.шiстсот

тридцять двi грн.

10.б1.2 - Борошно зернових i
овочевих культур; i.х сумiшi

(борошно пшенш:Iне вищого гаryнку)
2230

309 000,00
вiдкритi
торги

грудень2014
сiчень 20l5

року

,Щоговiр з ПрАТ
"РК"Свротек" вiд
06.01.2015 року
J,{bl62 на суму

260000,00 грн. з

пдв
триста дев'ять

тис.грн.

10.61.3 - Крупи, крупка, гранули
та iншi продукти з зерна зернових

культур (крупи )

2z30

1 232 880,00

вiдкритi
торги

групень2014
сiчень 20l5

року

,Щоговiр з ПрАТ"РК
"Свротек" вiд

09.02.2015 року
J,,lЪ168 на суму
1280000 грн.

(,Щодаткова угода на
зменшеннrI l200000

грн.)

один мiльйон
двiстi трилчять

двi тис. BiciMcoT

вiсiмдесят грн.

10.81.1 - Щукор-сирець,
тростинний i очищений

тростинний чи буряковий цукор
(сахароза); меляса (щzкор пiсок

ваговий)

2230

942 400,00

вiдкритi
торги

грудень20l4 -

сiчень 2015

року

Щоговiр з ПАТ
"Базис" вiд

06.01.20l5 року
J',lЪl59 на суму 144
000,00 грн. з П,ЩВ

дев'ятсот сорок
двi тис.

чотириста грн.

10.73.1 - Макарони, локшина,
кускус i подiбнi борошнянi вироби
(MaKapoHHi вироби вищого rаryнку)

2230

416 250,00

вiдкритi
торги

грулень2014
сiчень 2015

року

,Щоговiр з ПП
"Торговий дiм

Терещенко" вiд
06,01.20l5 року
Nэl64 на суму

269100,00 грн. з

пдв

чотириста
шiстнадцять тис.

двiстi п'ятдесят
грн.



l0.7 2.1 - Вироби хлiбобулочнi,
зниженоi вологостiо та

кондитерськi, борошнянi,
тривалого зберiгання (пряники,

печиво, вафлi, cyxapi панiрувальнi)

2230

2б0 115,00

вlдцрит1
торги

грулень20l4
сiчень 20l5

року

Щоговiр з IIАТ
"Базис" вiд

06.0t.ZOtS року
j\Ъ161 на суму

152505,00 грн. з

пдв

двiстi шiстдесят
тис. сто

п'ятнадцять грн.

10.39.1 - Плоди та овочi, обробленi

2230

297 975,00

вlдкрит1
торги

грудень20l4
сiчень 2015

року

,Щоговiр з ПАТ
"Базис" вiд

06.01.2015 року
J',lb160 на суму З29
565,00 грн. з П,ЩВ

(лолаткова угода на
зменшення 2979'12

гпн.)

та законсервованl, I(plм картоплr
(томати маринованi без оцry, огiрки
маринованi, каrrуста квашена, паста

томатна, iKpa кабачкова, огiрки
квашенi)

двiстi дев'яносто
ciM тис. дев'ятсоi

сiмдесят п'ять
грн.

10.39.2 - Плоди й горiхи, обробленi
та законсервованi (повидло; джеми,

чернослив сушений, сухофрукти,
курага, родзинки)

2230

б13 628,00

вiдкритi
торги

грулень20l4
сiчень 20 l 5

року

,Щоговiр з ФОП
Щинько О.М. вiд

09.02.20 1 5р.Nэ 1 70
на суму 475100

грн.без П,ЩВ

шlстсот
тринадцять тис.
шiстсот двадцять

BiciM грн.

01.13.1 - Коренеплоди та бульби
itTiBHi з високим yMicToM

крохмалю та iнулiну (картогrrrя

раннтостигла, KapToIlJuI пiзньостигла

2230

1 050 000,00

вlдкритl
торги

березень-
грулень 2015

року
один мiльйон
п'ятдесят тис.

грн.

01.13.1 , Овочi листковi (кагrуста

бiлокачанна, кагIуста ранЕьостиглq
петрушка зелена, крiп зелений)

2230

280 000,00

вiдкритi
торги

березень-
грулень 20l5

року

.Щодаткова угода з
ФОП Владовська
П.К. на суму не

бlльше20Уо
визначеноi у
договорi вiд

25.04.20l4 хь85
(З0000 грн. без

пдв)

двiстi вiсiмдесят
тис.грн.

01.13.4 - Овочi коренепледнi,
цибулиннi та бульбоплiдпi (морква

столова, часник, цибуля рirнаста,
цибуля зелена, редис, буряк

столовий)

2230

450 400,00

вlдкритr
торги

березень-
грулень 20l5

року

додаткова угода з

ФОП Владовська
П.К. на суму не

бiльше 20%
визначеноТ у
договорi вiд

25.04.2014 Ns86
(62400 грн. без

пдв)

чотириста
п'ятдесят тис.

чотириста грн.

01.11.7 - Овочi бобовi сушенi
(горох)

2230

229 000,00

вlдкритl
торги

березень-

грулень 2015

року
двlстl двадIUIть

дев'ять тис. грн.



10.83.1 - Чай i кава, обробленi (чай,

кавовий напiй)
2230

175 074,00

вlдкритl
торги

грудень2014 -

сiчень 20l5
року

.Щоговiр з ФОП
Туровець О.М. вiд

06.01.2015 року
NчlбЗ на суму

l 7 1 12 l ,00 грн. без
пдв

сто сiмдесят
п'ять тис.

сiмдесят чотири
грн.

код б1.10.1 - Послуги щодо
передавання даних i повiдомлень

(телекомунiкацiйнi посrryги)
2240

148 877,00

переговорн
а

процедура

грулень2014 -

сiчень 2015

року

,Щодаткова угода з
чФ "пАт

"Укртелеком на
суму не бiльше 20%

визначеноТ у
договорi вiд

11.04.2014 р. JФl
(23З50 грн. з ПЩВ)

Щоговiр вiд
17.02.15р. Nsl з ЧФ
"ПАТ"Укртелеком"

на суму |25521rрн. з

пдв

сто сорок BiciM
тис. BiciMcoT

сiмдесят ciM грн.

код 38.11.2 - збирання безпечних
вiдходiв для вторинного

використовуння (вшiз твердих
побутових вiдходiв (смiття))

2240

188 102,40

переговорн
а

процедФа

групень2014 -

сiчень 2015

року

.Щоговiр з КП "АТП-
2528"ЧМР вiд

06.01.20l5 року на
суму l88102,40 грн.

з ПЩВ

сто вlсlмдесят
BiciM тис. сто двi

грн. 40 коп.

код 35.30.1 - Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячоi води

(ЛотNчl - виробництво,
транспорlуваннrl, постачаннJI

тепlrовоТ енергii дIя oпalJIeHIuI та
пiдiгрiву води ; ЛотNg2 -

виробництво, транспортуванIuI,

постачанIuI теIIловоТ енергiТ для
опЕIленшI; Лот}lЪ3 - виробництво,

транспортуваннrI, постачаннlI
тепловоi енергiТ дIя опitленнrl та

пiлiгрiву води ; ЛотNs4 -

виробництво, транспортуванIUI,

rrостачаншI тепlrовоi енергiТ дrя
опаленнrI )

227l

39 488 58б,14

переговорн
а

tlроцsдура

грулень2014
сiчень 2015

року

ЛотJФl -Дог.вiд
29.01.15 р. М1-0l33Чl

з ПАТ
"Облтеплокомуненерг
о"на суму 5l8164З,00
грн. з ПЩВ, ЛотМ2

дог.вiд 29.01. 1 5р. Nч1-

0826Чl з ПАТ
"Облтеплокомуненерг
о"на суму 7987,58 грн.

з ПДВ, ЛотNs3 дог.вiд
29.01 . 1 5р.

Ng274l288lЗТl5 з ТоВ
"Фiрма"Технова" на

суму 79З30l3,06 грн. з
ПДВ, ЛотNs4 вiд
29.01.15p. Nчl з

Чернiгiвським
нацiональним
технологiчним

унiверситетом Еа суму
457'72'7,49 грн. з ПЩВ

Тридцять дев'ять
мiльйонiв
чотириста

вiсiмдесят BiciM
тис.п'ятсот

вiсiмдесят шiсть
грн. 14 коп.



код 35.30.1 - Пара та гаряча вода;
постачання пари та гарячоi води

(посrryга з централiзованого
постачанIuI гарячоТ води) 3 лоти

,r11,|

5 7l2 918,12

IIереговорн
а

процедура

грудень2014
сiчень 20l5

року

ЛотNл1 дог.вiд
29.01.15p. Nol-
0133ПЧl з ПАТ

"Облтеплокомуненерг
о" насуму 44498З7,l2

грн. з П.ЩВ, ЛотNс2

дог.вiд 29.01.15р. Ml-
0826ПЧ1 з ПАТ

"Облтеплокомуненерг
о" на суму l593,48
грн. з П.ЩВ, ЛотNs3

дог.вiд 29.01.2015р.з
ТОВ "Фiрма"Технова"

насуму 126|487,52
грн. з ПЩВ

п'ять мiльйонiв
ciMcoT

дванадцять тис.

дев'ятсот
вiсiмнадцять грн.

12 коп.

код 0б.20.1 - Газ природнийо
скраплений або в газоподiбному

cTaHi ( газ природний )

2274

480 502,00

переговорн
а

процелфа

сiчень-лютий
2015 року

,Щоговiр вiд
09.02.15р.JФ345БД
ПАТ "Чернiгiвгаз"

Чотириста
вiсiмдесят

тис.п'ятсот двi
грн.

код 35.11.1 - Електрична енергiя
(електрична енергiя)

2273

5 029 179,07

переговорн
а

процедура

сiчень-rпотий
20l5 року

додаткова угода з
пАт

"Чернiгiвобленергоll
Еа суму не бiльше
20%о визначеноТ у

договорi Jф5l-T/14
вiд 21.03.201ap. (610

000 грн. з ПЩВ)

п'ять мiльйонiв

двадIUIть дев'ять
тис. сто сiмдесят

дев'ять грн. 07

коп.

код 3б.00.2 - Оброблення та

розподiляння води
трубопроводами (посrryга з

центршIiзованого водопостачаннrI та

водовiдведення) 2 Лоти

111,,

I609 415,29

цереговорн
а

процедура

сiчень-rпотий
2015 року

,Щодаткова угода з
КП"Чернiгiвводокан

ал" на суму не

бiлъlле 20о/о

визначеноТ у
договорi JФ80 вiд
21.0З.201ар, Q10
000 грн, з ПЩВ)

додаткова угода на
зменшеннrl

334002,72 грн.)

Один мiльйон
шiстсот дев'ять
тис. чотириста

п'ятнадцять грн.

29 коп.

код 0б.20.1 - Газ природний,
скраплений або в газоподiбному

cTaHi ( газ приролний )

2274

427 998,45

переговорн
а

процедура

березень-
KBiTeHb 20l5

року

Чотириста

двадшIть ciM тис.

дев'ятсот
дев'яносто BiciM

грн.45 коп.



26.20.1, - Машини обчпслювальнiо
частини та приламя до них

3110

272 924,00

вlдкритl
торги

березень-
грудень 2015

року

,Щрiстi сiмдесят

двi тис. дев'ятсот
двадцять чотири

грн.

27.5|,.2 - Прилади електричнi
побутовi, iншi, H.B.i.y.

3110

250 зб0,00

вiдкритi
торги

березень-
грудень 2015

року
Щрiстi п'ятдесят

тис. триста
шiстдесят грн.

27.51.1, - Холодильники та
морозильники; машинп пральнi;

електроковдри; вентилятори
3110

253 828,00

Лвlстr п'ятдесят
три тис. BiciMcoT

двадцять BiciM
грн.

вiдкритi
торги

березень-
грулень 2015

року

код 8б.10.1 - Послуги лiкувальних
закладiв (медичний огляд

працЬникiв загальноосвiтнiх та

дошкiльнrц навчzlпьних закладiв
м.Чернiгова)

2240

447 966,89

вrдкритl
торги

березень-

грудень 2015

року

Додаткова угода з

Чернiгiвською
мiською

лiкарнеюJ',l!l ЧМР
на срry не бiльше
200lо виЗначеноТ у

договорi вiд
13.06.2014р.Лчl8
(69З50,1 1 грн. з

пдв)

Чотириста сорок
ciM тис.дев'ятсот
шiстдесят шiсть

грн.89 коп.

код 69.20.2 - Послуги щодо
бухгалтерського облiку (кiлькiсно-
сумовий облiк продlктiв хар.ryвання

в,ЩНЗ освiти, облiк розрахункiв по

батькЬськiй платi в ,ЩНЗ освiти,
облiк вiдвiдування,ЩНЗ освiти)

2240

lб5 904,80

вiдкритi
торги

березень-
грудень 2015

року

,Щодаткова угода з
ПСК "Щентр

iнформацiйних
технологiй"чосст
на суму не бiльше
20О% визначеноi у

договорi вiд
l3.06.2014p. Nэ96
(ЗЗ095,20 грн. з

пдЕ)

Сто шiстдесят
п'ять

тис.дев'ятсот
чотири грн. 80

коп.

код 95.22.1 - Ремонтування
господарсько-побутових приладiв i

устаткування домашнього та
садового вжитку (посrryги з ремонту

електриtIних та побутових ToBapiB)

2240

130 980,00

вlдкритl
торги

березень-
грулень 2015

року

Додаткова угода з
ПрАТ "ЧРМК"на

суму не бlльше2OYо
визначеноТ у
договорi вiд

13.06.2014 р. Nэ97

(22532 грн. з ПЩВ)

Сто тридцять
тис.дев'ятсот

вiсiмдесят грн.



71.12.| - Послуги iнженернi
(Виготовлення iнвентарних справ)

224о

235 434,00

вlдкрит1
торги

березень-
грулень 20l5

року
,Щрiстi тридцять

п'ять тис.
чотириста

тридцять чотири
грн.

7|.l2.3 - Послуги геологiчнi,
геофiзичнi та пов'язанi з ними

вишукувальнi та консультацiйнi
поспуги (Виготовлення aKTiB на

землекорисryвання)

2240

312 000,00

вlдцритl
торги

березень-

грудень 2015

року
Триста

дванадцять тис.
грн.

65.|2.9 - Послуги щодо
страхування не пов'язанi зi
стахуванням життя, iншi

2240

800 000,00

вlдкритl
торги

березень-
грулень 20l5

року
BiciMcoT тис.грн.
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