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,Цoдaтoк,цo piннoгo плaнy зaкyпiBeJrЬ ша 2016 p.
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Прeдмет зaкупiвлi Кoд КЕКB
(для

бroдяtетниx
кolxтiв)

O.riкyвана вapтiсть пpeдмета
зaкyпiвлi

Пpoцeдypa
зaкyпiвлi

Opi€нтoвний
пoчaтoк

пpoведення
пpoцедypи
rякvпiшi

Примiтки

t 3 4 5 6

КTкBк 080300' 081007

3гiднo ,ЦК 016-201'0 19 '20.2 Пaливo piдиннe тa г.rз; oлиBи
мaотильнi (,ЦК 021-20l5 09l32000-3 Бензин) (бензин)

2210 36E0'00 (три тисячi rцiстсoт
вiсiмлесят гoн 00 кoп) з IUIB

сlчrнЬ
(ошти бюджб

3500,00 (тpи тисянi п.ятсoт грн 00
кoпl з ПIlB

пютии
(oшти мiськoгo бюджq\

3480'00 (тpи тисяri roтиpистя
вiсiмдeсят гnн 00 кoп) з IЦB

бepeзeнь
(ошти мiськoгo бюджfl

28000'00 (двaдцять вiсiм тисян гpн
{Yl rnп\ r ППR

кBrтeнЬ-гpy'ценЬ
(oшти мiськoгo бюджqу

3гiднo,ЦК 0 16-20 10 20.4 i.3 Mилo, зaсoби мийнi тa зaсoби

для r 1l. .ення (.{К 021-2015 3983 1000-6 . Зacoби лля пpaння
i миття) (миrочi зaсоби, пopoшoк)

22t0 1002'10 (oднa тисячa Двi гpн 10
кoп) з II,I{B

сlчеIlЬ

(oшти Мiськoгo бюджn

2656'30 (двi тисячi uriстсoт
п'ятдeсят rrriсть грп 30 кoп) бeз
пIIR

лютии

Кoшти мiськoгo 6юджф

16500'00 (шiстнaдцятЬ тисяч
п'ятсот гnн 00 кoп.l беr ПДB

беpезeнь.гpуДень
Кошти бюджб

Згiднo ДК 016.2010 з2.99'16.30.00 Штeмпoлi для
ПpoотaBляня дaт, зaпеЧaryвaн}Jl Чи нумepyBilнння, prrнl

(Дк 021.2015 30l92l53-8 IIIтaмпи) (Iштaмп)

2210 175,00 (стo сiмдeсят пять гpн 00
кoп) без П/IB

Лк)тии

К о t l I т и бюджщ

3гiднo ,ЦК 016-2010 28.29.12-з0.00 Устaкoвaння й aпapaти
дJш фiлЬтpyBaнш чи oчип{yBaння вoли (,{К 021-2015 .

42955000.5 Чaотиш фiльтpyвальних мaшин) (кapтpидж 'цo
фiльтpу вoди)

2210 2890.00 (двi тисячi вiсi}iсoт
цeв'янoстo грн 00 кoп) з п'I{B

беpезeнь
мiськoгo бюджФ

7000,00 (сiм тисян грн 00 кoп) з
IUIB

квlтeнь-грудень loдаткoвi кoшти вiд

) l .03'20l6 p, дoвiдкa N9 5

Згiлнo ДК 0i6.201'0 1.1.2з.1 Bиpoби кaнцеляpськi, пaпеpoвi
2210 l800'00 (oднa тисяuа вiсiмсoт гpн

D0 кoп) бeз II/IB
бepезень

(orпти мiськoгo бюджw

(Дк 021-2015 . з01976З0-1 Пaпip лля лpyку) (пaпip) )0000'00 (ДBaДцять тися.r гpн 00
аnп\ 6al ТIПR

квrтенЬ-гpy,ценЬloдaткoвi кoшти вiд

) l .0з.20l6 p. дoвiдкa Ns 5

1 г i п н о  Л К  0 l 6 . ) 0 | 0  l 7  2 3  l  B и n о б и IeляDсЬKl.

2210 175,00 (тpистa сiм.Цесят п'ять гpн
)0 кoп) без ПДB

бeрзrнь

Кoшти мiськoгo бюджgv

(,цк 02l -2015 22820000-4 блaнки) (блaш) 10000'00 (двaдцять тпсян гpн 00
toп) без п,I{B

шlТенЬ.гpy,цeнЬ дoдaткoвl кoшти в1д

0l-03.20l6 p. дoвiдкa Js 5

]гiднс 'lК 016-2010 22.2з.11Пoкpиви нa пiдлory, стiни aбo
:телi плaотмacовi, уpулoнaх aбo y фopмi плитки (,{К 02l-
l015 - 441 10000-4 Кoнстpyкцiйнi мaтepiaли) (плiнryс лля
)теЛi) 

.ъ

2210 197,40 (двiстi дeвянoстo сiм гpн 40
кoп) з П.{B

бeрeзень

(oшти мiськoю 6юджfl

3гiднo .ЦК 016-2010 23.14.1Cклoвoлoшo (,{К 021-2015 .

t4830000.8 Cшoвoлoкнo) (cклoсiткa)
2210 160,40 (стo rцiстдeсят грп 40 кoп) з

IUIB
бepeзень

Згiднo ,ЦК 016-20 10 25 '72.| Зaмки тa нaвiси (Дк 021.2015 -

44522400-9 Чacтини вpiзниx зaмкiв) (мехaнiзм
цшiндpoвий)

2210 228,24 (двiетi двa,ццять вiсiм гpн 24
кoп) з II,I(B

беpезень

Згiднo ,ЦК 016.2010 16.10 1 !еpeвинa, poзпилянa ни
poзкoЛoтa BздoBж, poздiленa нa шapи aбo л1rцeнa,
зaвтoвшки бiльшe нiж 6 мм: шпaли.п'еpев'янi Д'o
зaлiзнинниx aбo тpaмвaйниx кoлiй, непpoсoнeнi (Дк 021.
2015 - 44191000-5,{epeв'янi кoнстpукцiйнi мaтepiaли piзнi)
(бpyc)

2210 92,46 (дrв,янoстo двi гpн 46 кon) з
IUIB

бepeзень

Кошти мiськoгo бюджfl

Згiднo,ЦК 016.2010 26.20'| Мaшини oбвислroвaльнi,
2210 150,00 (нoтиристa п'ятдeсят гpн 00

кoп) з п/{R
беpeзeвь

Koшти мiсЬкoгo

чacтини тa пpилa,ц.ця дo них (l.lк 0.2|,,0|5 - 30 |924U0.5

Копiroвально-poзмIlo)ЧBa.JIьнe прилaддя) (кaртpидж)
1200,00 (oдна тисянa лвiстi грн 00
кoп) з п,I{B

ЮrTeнЬ-гpyденьдoдaжoBt кoши в1д

0l.03'20l6 р, дoвiдкa N9 5

3гiднo.ЦК 016.2010 20.30'24 Чopнилo дpyкapськe (,{К 021-
2015 - 22600000.6 Чopнилa) (uopнилa)

zz10 324'10 (тpистa двaдцять чoтtlри

грн 10 кoп) з П.{B

бepезень
(оlxти 6юлxщ

l500'00 (oднa тисяta п'ятсoт гpн
D0 кoп) з IUIB

нa пpoтязl poкy Ioдaткoвi кoшти вiд

)1'03.20l6 р, дoвiдкa Ne 5

Згiднo lJК 0 1 6.20 10 z0 .5z .1 клеi (,ЦК 02 1 -20 1 5 - 24910000-6
Клеi'l (шеi)

2210 /2'75 (сiмдесят двi гpн 75 кoп) з
гI1IR

бepезеш
и мiськoгo бюджfl

3гiдн ,,jЦt 016.2010 2з.9l.1 Bиpoби aбpaзивнi (Дк 02l.2015
- 37s2:]J00-3 Пеpгaменший пaпip тa iнrшi пaпepoвi виpоби)

lняжпаqний пяпin)

2210 125,45 (стo двaдцять п'ять грн 45
кoп) з ПДB

беpезeнь

(oшти мiськoгo бюджо}

Згiднo ДК 016.20 i0 27.11'2 [ьиryнп унiвеpсaльнr
пoстiйнoгo чи змiнногo стpyмy пoryжнiстro бiльшe нiж 37,

Bт: лвигyни змiннoгo сгpуr'ry iншi1 генеpaТopи змiF|нoгo
nmwмv r.IIК o' 1 -,0l 5 . 31 l 1 0000.0 Елеmолвишни)

2210 1830'00 (oднa тпсячa вiсiмсoт
тpидцять гpн 00 кoп) з п/{B

бepезень

мiськoгo бюдхб

3гiднo,ЦК 016-2010 20.з0.22-55.00 IIIпaклrвки мaляpсью
(Дк 021-2015 44920000-5 Baпняк, гiпс i кpейДa)

(шryкarypкa)

2210 8б9,00 (вiсiмсoт шiстдeсят дeв.ять
гnн 00 кoп) з IUIB

бepeзeнь
кoшти мiськoгo бюджеп

6000,00 (шiсть тисяЧ грt| 00 кoп) з
TUIB

Дoдaткoвl кoшти вlД

01.0з,2016 p' дoвiдкa N9 5

Згiднo ,ЦК 016-2010 27.51.26-90.00 Елelстpoпpилaди для
oбiгpiвaння пpимiщень, iшi (ДК 02l.-2015 з9715240-1

Пpилaли електpиvнi лля oбiгpiвaння пpимiшeнь)
(кoнвектop)

2210 }84'00 (вiсiмсoт вiсiмдeсят чoтиpи
:pн 00 кoп) з П!B

бepезень

6юджm



Згiднo .ЦК 016-2010 58.14. l Жypнaли тa пepioдиuнi видaш
дp}кoBalri (.щt 02 |-2015 22212000-9 Пepioдичнi видaння)

(пеpioлиuнi вилaння)

2210 158'46 (.toтиpиcтa пятдесят вiсiм
:вп 46 кoп) бeз П]IB

беpeзeнь
6юпжл

1836'15 (uoтиpи тисячi вiсiмсoт
гриJlцять uriсть гpн l5 кoп) бeз
ппa

чеpвrнь

Кoшти

10000'00 (дecять тисян гpн 00 кoп)
6ao rTПR

гPyденЬ дoдrкoвt кoшти вlд

01,03,20l6 p' дoвiдкa N9 5

Згiднo ,ЦК 0l6.2010 22.2З.|4 [вept, вiкнa й paми вiкoннi тa
пoDoги для дBepей' пiдвiкoння' вiкoнншti, жалюзi тa

пoдrbri виpoби i iжi нaстини' плacтмaсoвi (.ЦК 02l.2015
, la5 

l  {4oo-a . j{я пnri\ t  vя пnei\

2210 413'19 (нoтиpиста тpинlдцять гpн
00 кoп) з ПJIB

беpeзeпь

мiськогo 6юпжm

Згiднo .ЦК 016.2010 Фapби тa лaки нa oснoвi aкpилoвиx i
вiнiлoвих пoлiмepiв' лиспеpгoвaнi'lи poзvинeнi y вoлнoмy
сepeловишi (зoкpeмa eмaлi тa пoлiтypи) 20.30.1 1-50.00 ((К
021-20l5 44000000-0 Кoнстpщцii тa констpщuiйнi
мaтеpiaли; дoпoмiжнa бyДiвельнa пpoдyкцiя) (бyлiвельнi

2210 50000'00 (п'ятдeсят тися'r гpн 00
кoП) 3 п/цR

кB1тeнЬ.гpудeнЬ qoдaткoвl кoшти вlд

)l.03.2016 p. дoвiдкa Nэ 5

Цвеpi, пopoги дo двеpeй, вiкнa тa paми дo них i3 зaлiзa чи
lтыli 25.12.10-З0,00 (4422|000.5. Biкнa' двеpi тa оуггщнi
rиpoби) (мeтaлoплacтиковi вiкнa)

2210 50000'00 (п'ятдесят тися.r гpн 00
кoп) з П/(B

кBlтень.гpyдeI{ь Ioдaткoвl кoшти вlд

)1'03.2016 p. дoвiдю Ns 5

Згiднo ,{К 0 l 6-20 l0 Кaлькyлятopи елекщoннi, киrпeнькoвi
мaшинки для зaписрaння, вiдтвopювaння й вiзyaльнoгo
Пo'цaння'цaних з о6числroвальними функuiями 28.23.12-
00'00 (,цк 02l-2015 3014l200-1нaстiльнi калькулятopи)

2210 1000'00 (oдна тисяla гpн 00 кoп) з
п/(в

кB1тrнЬ-гpyд0нЬ Дoдaткoвt кoшти вЦ

0l.03'20l6 p. дoвiдкa N9 5

3riдHo ДК 0,l6-2010 25'72'1Зaмку|тa зaвiси (дк 021-2015
Нaп iaц i  тa  рn iaц i  аa l lи r l  ^ i rg i  , ,я ,1  nnn-я\

2210 2000'00 (двi тисянi грн 00 кoп) з
ппR

квrтень-гpуденьloдaткoвl кoшти вlд

) l .03 .20 l6  p '  дoв iдкa Л i !  5

Згiднo.ЦК 016.2010 Лaмпи тa свiтильники eлекгpиvнi,
вигoтoвлeнi з nлaстикy Тa iнпrих мaтepiалiв' пpизнareнi .пля
викoриfтaння з лaмпaми poзжapювaння тa
люмiнeсцeнтними лaмлaми 27.40'з9.з0. 00 (,цк 02 l -20 1 5
oсвiтлroвaльне oблa,цнaнш тa eлeюpичнi лaмпи 3 l500000-
1) .ъ

2210 2000'00 (двi тисяri гpн 00 кoп) з
IUIB

кBlтerrь-гpyдeнь Ioдaткoвi кoшти вiд

) l ,03'20l6 p' дoвiдкa Ng 5

Чaстини тa прилaд'ця 'цo мoToрних Tpaнопoрних зaсoбiв, н.
в. i. у. (29.З2.з)Г1aоТини Тa приЛaддя дo тpaнспopтних
зaоoбiв i iх лвигwiв (34300000-0)

2210 1ШЮ'00 (oдна тисяla гpн 00 кoп) з
IUIB

кBrтeнЬ-грyдень loдaткoв1 кoшти вЦ

)l.0з.20l6 p, дoвiдкa.]ъ 5

Кoд 2З.42.1 Bиpoби оaнiтapнo-тexнiчнi кepaмivнi
(Pакoвини. yмиBajьники. Baнни тa iншi сaнiтapнo-тeхлiннi
кеpaмivнi виpoби, н. в. i. y. 2З.42.10 _ 50.00) (44410000-7
Bиnоби лля вaннoi кiмнaти тa luнi)

2210 2000'00 (двi тпсяui грн 00 кoп) з
IUIB

rerтeнь-гpyдень (oдшкoвi кoштrt вiд

)1,0з,20l6 p, дoвiдкa N9 5

фяхи, oббивнi цвяхи, крeсJUIрськi кнoпru, скoби тa пoдiбнl
виpoби, iншi 25.9з.|4-80'00 (44192200-4 . фяхи)

zz10 D(Ю'(Ю (лвiстi гpн 00 кoп) з П.r{B квlтень.гpyденЬ loдaткoвi кoшти вiд

) l .03.2016 p. дoBiдкa ]ф 5

iмyльсii сенсибiлiзoвaнi фoтoгpaфiннi; фoтoхiмiкaш, н. в.
' Y (мaйстеp-плiBкa) 20.59' 12.00.00

2210 2000'(Ю (двi тисяui гpп 00 кoп) з
ппв

кBrтeнЬ-гpyденЬ Ioдaткoвl кoшш вlД
)l .03.20l6 р' loвiлкa Nе 5

Бiлизнa пoстiльнa, 6aвoвнянa (кpiм тpикотaжoi) (cерBeш

13.92.12.53.00 (Зaсоби осoбистoi гiгiсни 33700000.7)

2210 1000'00 (oднa тисяяa гpн 00 кoп)
бeз ПЦR

вrтень.гpyдень loдaткoвl кoшти вlд

) l .03 ,20 l6  p]  дoв iдкa N9 5

1 3.92,2 Bиpo6|^ тeкстилЬнi гoтoвi, iнuli (395 1 4 1 00.9 .
PvI  |  |ниkи\

2210 200Q00 (двi тисянi гpн 00 кoп) без
IUIB

квrтeнь.гpyдень loдщкoв1 кoшти в1д
)1'03'20l6 p' дoвiдкa ]ф 5

)oзнини булiвeльнi (гpyнтoвкa) 2.3.64' l 0-00.00
22t0 700'00 (сiмсoт грн 00 кoп) з П[B кBlтенЬ-гpyденЬ loдaткoвi кoшти вiд

)1'03.2016 p. дoвiдкa]t i i  5

1eнзлi для фapбyвaння, бiлiння, лaкyвaнш тa пoдiбних
roбiт (rпiткa vнiвеnсшьна) з2 g1 19-з0 00

z21о 500'00 (шiстсoт гpн 00 кoп) з п,I{в квrтень.гpудеIiь loДaткoвi кoшти вiд
)1'03.2016 p' дoвiдкa l .{! 5

1oД1шеuки тa вaлики для фapбyвaння 32'9l.19-50.00 2210 i00'00 (п'ятсoт гpн 00 кoп) з П/{R юlтень.гpyдel,Ь (oдaткoвl кoшти в!д
)l .03.2016 p. дoвiдка Jф 5

(pей, , : ' l8.1 l .30- l0,00 (44922I00.0 -  Кpейдa)
2210 100'00 (тpистa гpн 00 кoп) з П!B кBtтеIlЬ.грyденЬ loдaткoвl кoшти вlд

) l -0з .2016 p .  дoв iдкa N9 5

lапнo гашeнe 23'52. l0-з5,00 (242lз000-0. Baпнo гaшeнe )
2210 100'00 (триcтa гpн 00 кoп) з ПlIB квlтень.гpyдеIrь (oдaткoвl кoши вlд

) l -03 .2016 р .  дoв iдкa N9 5

(од 23-51' 1 I{емент (Пoщ _ лaнд цeмент 23.5l ' 12.00'00)
441 1 1200.3 Шeмeнт)

2210 900'00 (дев,ятсoт гpн 00 кoп) з
TUIB

ЮrтенЬ.грyденЬ (oдaткoвl кoшти вlд

) l .03 .20 l6  p .  дoв iдкa Ne 5

lpилaдДя кaнцеляpськe aбo пrкiльнe ПлaстмaсoBе
фaЙли,cкoru) 22.29.25.00.00 (IIIвилкoзrпшaнi тa сyпyтне
юилaддя 22850000-3)

2210 }000'00 (тpи тисянi гpн 00 кoп) бeз
шДB

кBrтeнь-гpy'цень Ioдaткoвr кoшти вrд

)l .0з'20l6 p' дoвiдкa N9 5

lpисTpoi, Цo викoнyюTь дBi чи бiльше з тaшx фyнкriй:
IpyКyBання, окaн}ъaння, кoniloвaння, фaкcимiльний зв'язoк
16.20.1 8-00.00

22t0 10000'00 (дeсять тисяr грн (Ю кoп)
l пЦB

юiтeнь.гpy.Цень loдaткoвl кoшти 81д

) l .03 ,20 l6  p ,  дoв iдкaN9 5

)дяг тa aкоeсyapи з вyлкaнiзовaнoi ryми (кpiм
}игoтoвлeних з тв epлoi ryми) 22' 19'60-00. 00 ( l 8 1 00000-0 -
)дяг пpoфeсiйний, спецiaльний pобoний oдяг тa aксrсyapи)

2210 1200'00 (oднa тисяча двiстi гpн 00
кoп) з ПflB

шlтeнь-гpyДeнь loдaткoвl кoшти в1д

)l.03,20l6 p, пoвilкa No 5

ПpeДмeш гoспoДapськoi пpиЗнaчrнoстi тa пpедмети для
ryaJIеry з плaотмaо, н. B' i. y. (apмarypa сaнтехнiuнa)
z2.z9 '2з-90.00 (4416з200-2 - Apмaтypa mvбoпpoвiднa)

2210 1000'00 (oднa тпcяЧa гpн 00 кoп) з
IUIB

кBlтень.гpyдень loдaт(oвl кoшти вlд

)t,0з'2016 p' дoвiдкa N9 5

3иpoби кpiпильнi тa гвинтoнapiзнi 25.94.1 (25.94'|1.90'00
3иpo6и нapiзнi iз зaлiзa ни стaлi; 25.94.|3-70.00Bltpoбtl
rapiзн."з мiдi) (4453 1000.1 - Кpiплeння нapiзнi)

2210 100'00 (стo грп (Ю кoп) з ПflB квiтeнь-гpy,Цeнь toдaткoвl кoшти вlд

) l .0з,20l6 p' дoвiдкa N9 5

Jиpooи плaстмaсoвl для тpaнспopтyвaння тa пalgrBaння
гoвapi'll. iнrпi (вiдpa) 22.22'19-90'00 (19520000-7 - Bиpoби
rлaстмrсoвi)

2210 5(Ю'00 (шiстсoт гpн 00 кoп) з п,ЦB квrTeнь-гpудень loдaткoвl кoшти в1д

)l,03,20l6 p' дoвiдкa Ne 5

'иpooи кaнцrляpськl' 1нш1' зoкpемa зaТискaчl' cкplпки та

<vтим нa пaпiD. з нeдoDoгoцiнних мeтaлiв 25.99.23-70.00

2210 500'00 (Iпiстсoт гpн 00 кoп) бeз
tI/tB

квrтeнь-гpyДrнь toдaткoвl кoшти вlд

) l .0].20l6 p, дoвiдкa N9 5

]yчш тa мapкеpи 3 нaкoнечникoм з поBст1 Чи lншoгo

]opyBaтoгo МaТeplaЛy (кopеKryючa pyчкa, стepжItl,

}ломaотepи) 32. 99. 1 2.з0.00 (з0 1.92121.5 . Pуlки кyлькoвi,

2210 2500'00 (двi тися.ri п'ятсoт гpн 00
кoп) без П,(B

кBlтeнь-гpyДень loдaткoвi кoштп вiд

) l .03'20l6 p. дoвiдкa N9 5

Клei гoтoвi тa iншi гoтoвi aдгезиви, н. в' i. y. 20.52.10-80.00
(24910000-6 - Клei )

2210 1000'00 (двi тиеянi гpп 00 кoп).з
гl пп

кBlтeнь-гpуДеIlЬ loдaткoвl кoшти вlд

)l.0з,20l6 p. дoвiдкa }.' lъ 5



NqpнaЛи pесcтpaцiйнi, б1xгалтеpськi шиги, книги блaнкiв
opлеpiв i квитaнцiй, пaпеpoвi uи кapтoннi 17.23.13-13.00;
Зorпити, пaпеpoвi uи кaртoннi 11.2з.|З-З0.00;
IПвидкoзrпивaui' пaпки тa пaпки нa ,.cпpaви'', пaпеpoвi uи
кapтoжi (кpiм кнжoвиx oбклaдинoк) 17.23'13.50.00
(22852100-8 - Пaпки нa ''спDази'' )

22t0 2000,00 (двi тися.ri гpн 00 кoп) бeз
tUIB

кBlтrвь-фyдrнь loдaткoвi кoшти вiд

) l .03.20l6 p, дoвiдкa Ns 5

t4apки пoштoвi' геpбoBi Чи пoдiбнi нoвi; гepбoвий пaпip;
rековi книжки; бaнкнoти, aкцii, oблiгaцii тa пoдiбнi цiннi
Taпepи' дpyкoBaнi (мapки) 58. 19. l4-00.00 (22410000.7 -

2210 l00,(Ю (лвiстi гpн 00 кoп) бeз Пflp квlтeнь-гpyдrlrь loдaткoвi кoшти Biд

)l .03'20l6 p, дoвiдкa Ne 5

Aпapaти тeлeфoннi (зoкpемa телeфoннi првoловi aпapaTи з
безпpo;roдoвими cлyxaвкaми, вiдеoтeлeфo}rи), кpiМ
телефoнниx aвтoвi'цпoвi,цaчiв, нe oб.сднaних з телeфoнoм в
c пuguй лoиcmiй 26.30.2з-30.00

2210 1000,00 (oлпa тися.ra гpн 00 кoп) з
П,lIB

квlтeнь.гpyдrнь Ioдaткoвi кoши вiд

) l '03.2016 p' дoвiдкa No 5

Hoсii r"lopмauii мaгнiтнi, нe зaпиcaнi, кplм кapгoк з
мaгнiТнoю дopiжoю 26.80.1 l-00.00 (30234000-8. Hocii
iнфooмaцii)

2210 500,{Ю (п,ятсoт гptt 00 кoп) 3 п/Iв кB1Toнь.грyд9нь loдаткoв1 кoшти вlд

) l ' 03 .2016 p .  дoB iдкaN9 5

Пеотициди тa iншi aгpoxiмiuнi пpoДУюу| 20.20.| (2445|000. 2210 300,00 (тpистa гpн 00 кoп) бeз ПflB кBlтeнЬ.гpудеш Ioдaткoвl кoшти вlд

)1,03'20l6 р, дoвiдкa N9 5

Bиpoби зi склoвoлora, з TeксTилЬних вoлoкoн 23.14.12-99
(00148з0000-8) - Cклoвoлoкнo (склосiткa шryкarypнa)

2210 2000'00 (двi тися.li гpн 00 кoп) з
IUIB

relтeнь-гpyдень loдaткoвl кoшти вlд

) l ,03'20l6 р, дoвiдкa Ng 5

Cipники - 20.51.2 (З9225300.8. Ciрники)
2210 10Щ00 (oднa тисяяa гpн 00 кoп)

i^. ппa

кBlтeнЬ.гpyдrнь дoдaTкoвi кoшти вiд

0l.0].2016 р. дoвiдкa Ns 5

Ciль i чиошй хлopид нaтрiю; вoлa l\,rоpcЬкa Ta coлЬoвr
ooзчини 08.93.10.00.00 (14410000.8. Ciль кaм'янa)

22t0 i00'00 (шiстсoт грн 00 кoп) бeз
шЛB

квiтень-гpy,Дeнь loдaткoвl кoшти вlд

) l '0з.2016 p. дoвiдкa ]ф 5

oцет тa зaмiнники оцry (щiм вигoтoBлeних 3 виIla)
10,84. l 1-90'00 (15871 100.5 . oцeт тa зaмiнники oцтy)

221.0 l00'(Ю (тpистa гpн 00 кoп) бeз ПflB кBlтeнь.гpyденЬ дoдaткoвi кoшm вiд

0t '03'2016 p, дoвiдкa N9 5

3гiднo .ЦК 016-2010 22.22'1- Tapa плaстмaоoвa (.{К 021.
2015 з9224з40-з Biдpa для смiтя) (кopзинa для cмiття)

2210 74,16 (сiмдесят чoтиpи гpн 1б кoп)
l  ППB

оlчень спецiальний фoнд

]гiлнo .ДК 016-2010 22,19.6 |IoeДgeш oдяГv тa аксeоуapи
2210 272'68 (двiстi сiмдeсят двi гpн 68

кoп) з П.ЦB
с1чeнЬ опeцiaльний фoнд

rдягy з вyлкaнiзoвaнoi ryми (крiм вигoтoвлeшх з тBepдoi

уми) (,Цк 021-2015 18141000-9 Poбoui pyкaвиui) (pщaвиui
эoбoui)

241'08 (лвiстi сopoк oднa гpн 08
кoп) з IUIB

пк)тии пeцiaльний фoнд

500'00 (шiстсoт гpн 00 кoп) з ПflB кBrтeнЬ.гpyдeнь lпецiaльний фoнд

]гiднo ДК 016-201.027.20.1. Елeменти пеpвишl' пеpBиннl
iaтapliта uaсшни дo ниx (ДК 021-2015 3141 1000.0 Лlжнi
iaтanеi , (батanейки)

2210 97,32 (девlянoстo сiм грн 32 кoп) з
IUIB

сlЧенЬ :пeцiальний фoнд

Згiднo,ЦК 016.2010 з2.9|.1' Miтли тa шiтш (.цк 021-2015
39224100-9 мiтли) (вiник сopгo)

22L0 |27'40 {тpпcтa двaдцять сiм гpн 40
дnп\ r ПIГR

сlЧeнь :пeцiaльний фoнд

Згiднo flК 0l6.201025.94.| Bиpoби кpiпильнi тa
rвинтoнapiзнi (,{К 021-z0|5 44530000-4 кpiпшьнi детaлi)

2210 i4,30 (п'ятлeсят.roтиpи гpн 30
сoп) з ПflB

clченЬ lпeцiaльний фoнд

Згiднo ,ЦК 016-201,0 2з.9|'1 Bиpоби aбpaзивнi (Дк 021-2015
1481 1000-9 Жopновi кaменi, точильнi кaмeнi тa кp1ти)
(диск по металy)

2210 i7'00 (шiстдeсят сiм гpн 00 кoп) з
шдB

сlченЬ :пeцiaльний фoнд

}гiднo ДК 016-2010 20.52.1 Клеi (!к 02l-201 5 24910000.6
слеi.} (клей.}

2210 145'74 (етo сopoк п'ять гpн 74 кoп)
r ТIПR

сlЧeнь ;пецiальний фoнд

гiднo ,ЦК 016.201o 2з.5z'1 Baпнo негaшrнe, гaшieнe та
.iдpaвлiчнe (.ЦК 021.2015 44921200.4 вaпнo) ( вaпнo)

2210 194'60 (стo дев'янoстo чoтири гptl
60 кnп) з ППB

сlчень :пецiальний фoнд

Згiднo ,ЦК 016-201.0 22.22.1 Tapa плaстмacoвa (цк 021-2015
19640000.4 Пoлieшлeнoвi мiшш тa пaкeти для cмiтгя)

(пaкrш для смtтгя)

2210 534'75 (п'ятсoт тpi|дцятЬ чoтпри
гnн 75 кoпl з ППB

сlчень :пецiальний фoнд

548'40 (шiстсoт сoрoк вiсiм гpн 40
кoп) з IUIB

пюТии пецiaльний фoнд

}000'00 (тpи тисянi гpн 00 кoп) з
ппR

вlтень-гpудеш :пeцiaльний фoнд

3гiднo ,ЦК 016-20|0 25.99.2Blаpoби з нeдopогoцiнних
метaлi.. iншi (Дк 021-2015 31630000.1 мaгнiти) (мaгнiт)

2210 14'61 (чoтиpнадцять грп 61 кoп) з
IUIB

clЧeнЬ lпецiaльний фoнд

3гiлнo ДК 0 l 6-20 I 0 27' jз. l П oисmoi eлeктpoмoнтaжнi (.ЦК
2210 1094'60 (oднa тисячa дrBянoстo

чoтиpи гDн 60 кoп) з IUIB
clчeнЬ ;пецiaльний фoнд

0}..2015 з\224|00-з Bилки тa poзеки) (poзeтки) 2000'00 (двi тисянi гpн 00 кoп) з
IUIB

кBrтeнЬ.гpyдень ;пецiaльний фoнд

Згiдно,ЦК 016-2010 20.16.5 ПлacТмacи, iншi, y пepBиHI{иx
2210 2|9'62 (двicтi дeв'ятнадцять гpн 62

кoп) з П.(B
с1чeI{ь эпeцiaльний фoнл

2000'00 (двi тисяri гpн 00 кoп) з
TUIB

квrтень.гpyде}lь спецiaльний фoнд

3гiднo .IIК 0l6-20 l0 27'32. l Пooвoди тa кaбeлi еЛектpонHi
22t0 i95'85 (п'ятсoт дев'янoстo п'ять

.^r r  a< D^п\  '  ПпR

сlЧеltь спeцiaьний фoнд

eлeктpиvнi, iншi (,{К 021-2015 44321000.6 Кaбeлi) (кaбель 2000'00 (двi тися.ri гpн 00 кoп) з
ппR

кBlтeнЬ.гpyденЬ >пецiaльний фoнл

]гiднo .ЦК 0 1 6.20 10 27 .зз '1 Пpиcтроi елекгpoмoнтaжнi ([К
)21-2015 31219000-4 зaшснi кopoбки) (pозпoдiльнi
коnобки)

2210 119'05 (стo дeв'ятпaдцять грн 05
кoп) з ПДB

clчeнь :пеuiальниЙ фoнд

Згiднo ,ЦК 016.2010 2З'52.2Гiлc ([к 021-2015 44921100-з
Гiпс) (гiпс)

2210 17,04 (сiмнaлuять гpн 04 кoп) з
tIПR

оlчеIlь :пецiaпьний фoнд

Згiднo'ЦК 0 16-20 |0 28.23.2 Мaлмни кoнтopськi/офiонi'
22l0 )81'96 (дeв'ятсoт вiсiмдeсят oднa

.рн 96 кoп) з П[B
сlчeнь cпецiaльний фoнд

iнrпi' тa чacтини дo них (Дк 021.2015 30l250u0.l чacтини
тa приЛaДдя дo фoтoкoпiювальниx aпapaтiв) (тoнеp)

i400,00 (п'ять тисяч чoтиpистa
гpн 00 кoп) з П.ЦB

relтeнь-гpyдrнь :пeцiaпьний фoнд

3гiднo JК 016-2010 26.30.2 Aпaparypa eЛeктpиЧнa ДJUr
пpoBoдoBoгo тeлrфoннoгo пи тeлегpaфrroгo зB'язкy;
вiлеo/q:и (,ЦК 02 |.2015 з24|3 |00-2 Мapшpyгизaтopи)
( мapшр./Tизaтop ,l

2210 1440'00 (oднa тисячa чoтиpистa
сopoк гpн 00 кoп) з IIДB

с1Чeнь lпeцiaльний фoн'ц



Згiднo,ЦК 016.20 10 26.20.1 Marлини oбuислювальнi,
ЧaоTини Тa пpиЛaддя дo нж (,ЦК 02 l -20 l 5 30200000-1
Кoмп,ютеpне oблaднaння Ta пpилaддя) (кoмп,ютеpнa миrпa
тa шaBlaТvDa}

22t0 i00,00 (шiстсoт гpн 00 кoп) з П.{B сlчeIiЬ эпeцiaльний фoнд

Згiднo ДК 0 l 6.20 10 20.4| 'з Милo, зacoби мийнi тa зaсoби

для uишення (,(К 021.-201.5 з98з 1000-6 . Зaсoби ,Цля пpaння
i  миггя) (миючi зaсoби)

2210 1593'00 (двi тисячi п'ятcoт
lев'янoстo тpи грн 00 кoп) бeз
tTпв

сlчeнь :пецiaльний фoнд

3гiднo ДК 016.2010 58.14.1 Жypнaли Ta пеploдичIll
Bи,цaння дpyкoBaнi (Дк 021-2015 22120000-7 Bидaнrlя)

22l0 158'4б (.toтиpистa пятдесят вiсiм
:pн 4б кoп) без IIIB

сlчснЬ ;пeцiaльний фoнд

]гiднo .ЦК 0 1 6-20 10 20 .з0 '22-55 .00 IIIпaклiвки мaляpcькt

Дк 021-2015 44920000-5 Baпшк, гiпо i кpейдa)
2210 L796'52 (двi тиcячi сiмсoт

lев,яrroстo rпiсть гpн 52 кoп) з
ППB

лютии >пецiaльний фон,ц

]гiднo ,ЦК 0l 6-20 |0 25.99.12-37 '00 Bиpoби cтoлoвi, кyxoннi
i пoбутoвi, iз зaлiзa vи сталi, eмaльoвaнi, iнrшi (крiм виpoбiв
! лиBapнoгo чaBylry) (Дк 021-2015 39221000-7 Кyхoннe
mилa-"rя) (кaсmloлi)

22tO 391'14 трпстa дeв'янoстo oднa гpн
14 кoп) з П.ЩB

лroтий :пецiaльний фoнд

]гiднo ДК 016-2010 22.|9,72-00J0 Пoкpиви нa пi,цлory тa
(илимки з вулкaнiзoBaнoi гyми (крiм вигoтoвлrних з
ropyB.]*t.)i гyми) (Дк 021-20l5 39532000-0 Килимки)
'килимoк нa пi.цлoгv iз гyми)

2210 110'96 (стo десять гpн 9б кoп) з
шIB

лютии :пеuiaльний фoнд

Згiдно ,ЦК 016-20 10 25.7э.з (iнстpyмeнти pyннi' iнtшi) (ДК
02|-2015 44512000-2 Pуlнi iнстpyменти piзнi) (ulпaтеля)

2210 91,31 (дeвянoстo oднa гpн 31 кoп) з
гIIIR

люшй :пеuiaльний фoнд

400,00 (.roтиpиста гpн 00 кoп) з
п п R

кBlToIiь-гpyденЬ :пецiaльний фонд

Згiднo ДК 016.20l'0 22'2З.14 [ьepi' вiкнa Й paми вiкoннi тa
пoрoги для двеpeй. пiдвiконы' вiкoнницi. жaлюзi тa
подiбнi виpо6и i iхнi uaстини, плaстмaсoвi (!К 021-2015
44512000.2 Pщнi iнотpyменти piзнi) (пiлвiкoнниuя)

2210 67,95 (шiстдeсят сiм грн 95 кoп) з
IUIB

лIoтии :пецiaльний фoнд

Згiднo,ЦК 0 1 6-20 10 26.20.1 Marпини oбuислroвaльнi,
чaстини Тa пpилaддя дo них (,ЦК 02|.z0|5 32546000-2
TТиrЬnове комvтaпiйне облaлнaння) (кoмlтaтop)

2210 !25'9б (двiстi дeв'янoстo пять гpн
)6 кoп) з П{B

лютии спeцiaльний фoнд

3гiднo ,ЦК 016-2010 17 .2з.| Bиpoби кaнueляpcькi, пaпepoвi
(,цк 02l-20l5 301976з0-1 Пaпip лля лpyкy) (пaпip)

2210 1874'54 (тpи тисячi вiсiмсoт
:iмдeсят чoтиpи гpн 54 кoп) з п,I{B

бepезeнь спeцiaльний фoнл

Згiднo,ЦК 016-20l0 з2.91'19-30.00 Пензлi для фapбyвaнш,
бiлiння, лaкyвaння тa пoдiбних poбiт (!К 021-20l5
з9224210-з пeнзлi для фapбувaння) (шсть)

2210 1000'00 (oднa тисянa грн 00 кoп) з
TI.IIB

квlтенЬ-гpyденЬ спецiальний фoнд

Кoнвеpти пaпeрoвi rи кapтoннi |7.2з.12-з0,00 (30 1992з0. l
- Кoнвеnти)

2210 200'00 (двiстi гpп 00 кoп) без П'щB шlТень-грy,ценЬ пецiaльний фoнл

3гiднo ,ЦК 016-2010 22.2з'15-00.0О Лiнoлeyм i пoкpиви нa
пiдлoгy тверлi, нe плaстмaсoвi, тoбтo елaстичнi пoкpиви нa
пiдЛo, ц зoкремa вiнiл, лiнoлeyм i пoдiбнi виpoби (,{К 021.
z01r5 44 |122з0-9 Лiнолеvм) (лiнoлеvм)

2210 8000'00 (вiсiм тисян гpн 00 кoп) з
пIIB

relТeнЬ-гpyдеш пeцiaльний фoнд

Пpaски електpиvнi вiлпaproвальнi 27 .5 
-1'.2З -7 0.00 (з97 l з 500.

8 - Пnаски елеюnичнi)
22t0 700'00 (сiмсoт гpн 00 кoп) r п/IB шlтeнЬ-гpyденЬ :пецiaльний фoнд

Aпapати телефoшi (зoкpемa тeлефoшi трoвoдoвi aпapaти з

бeзпpoвo,Цoвши сщжaвкши, вiдеoтелефoш), кpiм телефoш

штoвiдпoвЙaчiв, нr oб'еднaш з телефoнoм в слrмi пристpiй

26'j0,2з-з0.00 (з2000000-3 - yсraгкyвffi тa шаpaтlpa pадio-'

тeлевiЗiiд{4 комyЕiкацiй{а' телrкoмyвiкa{iftа та сyпyтнe
yстaТкyBaffi 1 mpaт}рa )

2210 1000'00 (oднa тисяЧa гpн 00 кoп) з
IUIB

кBlтeнь.гpyдeнь :пeцiaльний фoнд

Згiднo ,ЦК 016-20|0 1'7.zз.1 Bиpoби кaнцеrшpськi, пaпepoBi
(Дк 021-2015 22820000-4 блaнки) (блaнки)

2210 1625'00 (двi тисячi lшiстoт
lвaдцять п'ять гpн 00 oкп) бeз
ГIIIв

сiuень-беpeзeнь )ylt{и 3a 'цopучeнням

18'00 (вiсiмнaдцять гpн 00 кoп) без
пIlR

лк)тии эуми зa дoрyЧенням

3гiднo ,ЦК 016-2010 17.2з.1 Bиpoби кaнuеляpськi, пaпepoвi
(Дк 021-2015 301976з0-1 Пaпip лля лpyкy) (пaпip)

221О 1105'00 (двi тисянi шo п|ять гpн 00
rnп\ 6дт ППR

сlЧень эуми зa ДopуЧенням

!395'00 (двi тисяri тpистa
leв'янoстo п.ять гpн 00 кoп) без
TI'IR

лIoтии )yми зa ДopyЧенням

8276'65 (вiсiм тисяч,цвiстi сiмДееяl
шiсть гpн 65 кoп) бeз п/IB

беpезeнь )yми зa ДopyЧенням

3гiднo ,ЦК 0l6.j0 ю n,2З.| Bиpoби кaнцeляpськi, пaпеpoвi
(-IIк 021.2015 22813000-2 Бvюaлтеocькi книги) (книги)

2210 792,50 (сiмсoт дeв.янoстo двi гpн 50
иnп\ 6дl IIПR

clчень yми зa дopyчeнffiМ

l l4б.25 (oднa тисяча стo сopoк
шiсть гpн 25 кoп) бeз IUIB

пютии )yми зa дopyЧенняМ

75,00 (сiмдесят п'ять грн 00 кoп) з
пIIR

лloтии ]yМи зa ДоpyЧенням

3гiднo.ЦК 016-2010 20.52.l клei (,[К 02|-201.5 24910000.6
клеi) (клeй)

22\O 83,00 (вiсiмдесят гpн 00 кoп) бeз
TIIIR

с lчень оуми зa ДoрyЧенням

Згiднo l1К 016-2010 32..99.| Убopи нaголoBнl зaxиснr; pyЧки

дЛЯ писaння та oлiвцi' Дoшки, штемпелi для дaт}ъaння.
2210 130,00 (двiстi тpидцять гpн 00 кoп)

iез ППB
сlЧeнь сyми зa дopyченням

oпеЧaЦъaння тa нyмеpyBaння; стplчки 'цo дp}кapських
маlIJиI]oк, шTемПeльнi пo,Цyшevки (Дк 021-20l 5 з0192121-

Кvпrкопi nvqки) Inwки сrcnжнi)

110'00 (стo десять гpн 00 кoп) без
IUIB

лIoши сyми зa дoprirнням

Згiднo ДК 016-20|0 32'99.| Убopи нaгoлoвнi зaхиснi; pyЧки

дш Писaння та oлiвЦi, лoшш, штeмпелi дtr дaт}ъaнш.

oпеЧaryBaннЯ Тa нyмеpyBaHHяl стpirru лo лpyкapськиx

мalшиtloк, шTемIleльнi пo.Цyшеvки (,цк 021.2015 з01929з0-9

Pунки-кopектopи ) ( кopигрaльнa pyнкa)

2210 537,00 (п.ятсoт тpилuять сiм грн 0l
кoп) без П/IB

люТий )yми зa дopyЧенняМ

Згiдно ,ЦК 016-2010 22.29.2Bиpo6и плaстмacoвi iншi, н. в. i
y' (Дк 021-2015 22852100-8 Tеки з фaйлaми) (фaйли)

22t0 l19,20 (стo дeвятнaдцять грц 20
кoп) без П.ЦB

clчeнЬ ]yМи зa дopyченшм

144'00 (нoтиpистa сopoк чoтиpи
-nн 00 кoп) без IUIB

Jlюши )yми Зa дopyченням



Згiднo.ЦК 016-2010 17.23'l3.50.00 IПви,цкoзrпивaчt, пaпки
'.} 'Iaпки нa ''сПpaви'', пaпеpoвi .rи кapтoннi (щiм

книяtкoвих oбклaдинoк) (,{К 02 1 -20 1 5 2285 1 000.0
)

22l0 643,00 (Iпiстсoт сopoк тpи грн 00
кoп) бeз ПДB

лIoTии )yми зa ДopyЧeнням

Згiднo ,ЦК 0 16.20 I0 27.зз.1. Пpистpoi елeктрoмoнтaжнi (,{К
02|-20|5 з1224100-з Bилки тa рoзeтки) (poзeтки)

2210 54,80 (шiстлeсят нoтиpи гpн 80
рnпl 6рr ППR

лIoтии )yми зa дoрrlенням

Згiднo .ЦК 016.20 |o 27.з2.| Пpoвo.пи тa кaбeлi eлeктpoннi й

eлeкщиvнi, iншi (Д<02r-2015 44з21000-6 Кaбелi) ( кaбель)

2210 311,25 (тpпcтa ciмдесят сiм грн 25
кoп) з пДR

лютии )yI\,{и зa дopг{el{rям

3гiдно 'ЦК 016-2010 з2.91'19-30.00 Пензлi для фapбyвaння,
бiлiння, лaкyвaння тa пoдiбниx poбiт (!к 021.2015

19)14)1o-1 пензлi пля rЬanбvвaння) (кисть)

z2r0 154,08 (сто пятдесят uoтиpи гpн 08
кoп) з II/IB

Лютии ]уMи зa дopyЧенням

Згiднo ,ЦК 016-2010 22.22,19-90'00 Bирoби плaотмacoвi ,цля
тpaнспoрTyвaння тa ПaкyBaння тoBapiв, iншi (!К 021.2015

з9224зз0 -0 вiлoa) (вiдoa)

2210 164'80 (стo шriстдeсят чoTири гpн
80 кoп) з ПДB

JTютий cyми зa дopу{енняМ

Згiднo 'ЦК 016-2010 22.19'6Пpeдмeм oдяry тa aкоeсyapи
oдягу з вyлкaнiзoвaHoi ryми (кpiм вигoтoвлених з твердoi

ryMи) (дtк 02|-2015 18141000-9 Poбoчi pщaвиui) (pщaвиui
оoбoчi)

22t0 194,70 (стo лeв.яrioстo чoтПpи гpн
70 кoп) з ПflB

лютии суMи зa дoрyЧенням

Згiднo ,ЦК 016.20 |0 20.52j. клеi (,Цк 021.2015 249l0000-6
кЛeт) (шей. гeDмeтик)

2210 115,52 (стo пtятнaдцять грн 52
onп\ e ПIlR

JlIoтии cуми зa дoрyЧенlIJIМ

3гjднo ,ЦК 016.20 10 25.94.| Bиpoби кpiпильнi тa
rвин1Uнapiзнi (.цк 021 -20 15 445з0000-4 кpiпильнi детaлi)

кDlплrння

zzt0 99,00 (дев,янoстo ДrB.ять грн 00
кoп) з П/IB

лютrtЙ )yМи зa дopyченняl,{

3гiд.;з,ЦК 0 1 6-20 10 20.з0.22-5 5'00 IIJпaклiвru мaляpськt

0tК 02|-2015 44920000-5 Baпняк, гiпc i кpейдa)
( )

2210 2996'40 (двi тисячi девятсoт
Девянoстo lшiсть гpн 40 кoп) з ПlЦB

лк)тии )ylt{и зa дopyченням

Згiднo ДК 016-2010 22'23. 15.00.00 Лiнoлеyм i пoкpиви нa
пiдлoгy твеpдi, не плaстмaсoвi' тoбтo елaстиЧнi пoкpIIBи нa
пiдлoгy, зoкpемa вiнiл, лiнoлеyм i пoдiбнi виpoби (,{К 021-

20]15 441122з0-9 Лiнoлеyм) (лiнолеум)

2210 1358'00 (oднa тисячa тpисТa
пятДесят вiсiм грп 00 кoп) з п/Iв

беpeзrнь )yми зa дopyчrнIrям

]гiднo ,ЦК 016.20 |0 21.20 '1 Лiш ([К 021-2015 3з600000.6

фapмaЦeвтиuнa пpoдyкцiя) (пpeпapaти лiкapськi)

zzzo }0000'00 (тршдцять тисяя гpн 00
сoп) з ПДB

нa пpoTязl poкy

(oшти мiськoгo 6юдxqy

3гiднo ,ЦК 016-2010 20.\4'74 Спиpт rтилoBий
нeдeнaryрoвaний мiцнiстro не меншe нilк 80 oб . o/o (Ж 021-
2015 24з22500.2 Cпиpт) (спиpт меличнoгo пpиЗнaЧrншr)

2220 40000'00 (сoрoк тисян гpн 00 кoп) з
IUIB

нa пpoтязl poкy

Кoшти Мiськoгo бюджщ

Згiднo .ЦК 0l6-2010 22.19.7l-80.00 Bиpoби гiгiснiuнi aбo

фaрмaцeвтиннi ryмoвi (кpiм oбoлoнкoBих кoнтрaцeпшBiв,
оoсoк, нaкЛaдoк для сoскiв i пoдiбних вирo6iв для
нoBoнapoд)t(ених) (Дк 021-2015 33141420.0 Хipypгiянi
pщaвиvки) (pyкaвичш тa iнший oдяг ryмовий)

2220 35000'00 (тридцять п'ять тисяч
грн 00 кoп) з II/IB

clчень.кBlТeяь

{nrпти мiського бюлrкm

Згiдно ДК 016-20|0 21''20.24-40.00 Baтa, мapля тa пoдiбнi
виpoби, вкpитi фapмaueвтинними peЧоBинaМи, poзфacовalri
лля рoзлpiбнoi тopгiвлi, н. в. i. y- (.{К 021-2015 3314l l i0-4
Пepег';з;ъaльнi мaтepiaли) (пepевязyвaльнi мaтеpiaли)

2220 2100'00 (двi тися.ri стo грн 00 кoп)
з пЛB

сiнeнь-бepeзeнь

и мiськoгo бюлжп

Згiднo .ЦК 016-20 |0 21.20.24-40'00 Baтa, мapля тa пoлiбнi
виpoби, вкpитi фaрмaцeвтиuними рeЧoBинaми, poзфaсoвaнi

для poзлpiбнoi тopгiвлi, н. в. i. y. ([к 021.2015 зз l4l 1 10.4
Пepeв'язувaльнi мaтеpiaли) (пepeвязyвaльнi мaтерiaли)

2220 15300'00 (двадцять п'ять тисяч
грисТa гpн 00 кoп) з II'IIF

кBrтень-гpyдеllь 1oдшкoв1 кoшти вlд

) l .0з,20l6 р, дoвiдкa Ns 5

3гiднo .ЦК 016-20|0 21.20'2З Peaкмви дiaгнocтичнt тa tншt

фapмaцевшvнi пpепaрaTи (ДК 021-2015 33696000.5
Pеaкшви тa кoнтpaстoвi зacoби) (рeaктиBи лaбopaтopнi)

2220 1б300'00 (utiстнaДцятЬ тисяч
тpистa гpн 00 кoп) без П{B

сlчrнЬ. лIотш

Кoши мiсцевoгo

Згiдно .ЦК 016-2010 2I.20.2З Pearгиви дiaгнoошчнi тa lншr

фapмaцевшuнi пpеПapaТи (Дк 021-2015 33696000-5
Pеaктиви тa кoнтрacтoвi зaсoби) (pеamиви лaбopaтopнi)

2220 95000'00 (дев'янoстo п'ять тисяч
гpн 00 кoп) без ПilB

берзеш.липeнь

(oшти мiсцевoгo

Згiднo,ЦК 016-201О 2|.20.23PeaюиBи дiaгнoстиЧнi тa iншi

фapмaцевтиvнi ПpeПapaTи (ДК 02|-201.5 3з696000.5
Pеamви тa кoнтpaстoвi зaсoби) (peaкшви лaбopaтopнi)

2220 34700'00 (тридцять чoтиpи Тисячi
сiмсoт гpн 00 кoп) бeз П,{B

ш1тенЬ-гpудень loдaткoвl кoшти вlд

)l '03.2016 р, дoвiдкa N9 5

Згiднo,ЦК 016-2010 20.59.52-10.00 Pеaгенти дiaгнoстичнi
aбo лaбopaтopнi бaгaтocклaдoвi, зoкрeмa пaпip, пpoсoчeний
чи пoкt.rтий дiaгнocТиЧними vи лaбopaтoрними pеaгентaми
(Дк 02 l-20l5 з0197641-| Пaпip.шля теpмогpaфilногo
лpукy) (пaпip для вiдeoпринтepa)

2220 l(Ю0'00 (нoтиpи тисянi грн 00 кoп)
iез IUIB

нa пpoтязl poкy

Кoшти мiоцeвoгo

ЗГiднo"lк 016-2010 з2,50.50-20.00 Пpепapaти y фopмi гeлro

шto ix викоpистовyю l ь y медиuинi ни ветеpинapii лля

змaщyвaння пiд чaс хipуpгivних oпepaцiй Чи мeдичtiиx

oглядiв aбo для зчiплroвaння тiлa з медичними

iнстpумeнrами (Дк 02l.20l5 3з695000-8 Лpoлукuiя

медичнoгo Пpизtlavення кpiм лiкapсьмх зaсoбiв) (гeль ,uля
vзIT\

2220 2000'00 (двi тисянi гpн 00 кoп) бeз
IUIB

нa пpoтязl poкy

и мiськoгo бюджщ

Згiднo ,ЦК 016-2010 20.20.1 Пестициди тa rнrпl aгpoхrмlчнl
пpoдукти (ДК 021-2015 зз6з1600-8 Aятисептичнi тa
лезiнфeкцiйнi зaсоби) (деззaсоби)

2220 2(Ю00'00 (двалuять сiм тисяr грн
00 кoп) з ПlIR

сirень.бepeзеш

(oшти мiськoгo бюджщ

Згiднo .ЦК 016-2010 20.20.1 Пeстициди тa tншl aгpoхlмlчнl
пpoлyкти (!К 021-2015 зз631600.8 Aнтисrптичнi тa
дезiнфeкцiйнi зacoби) (деззaсoби)

2220 100000'00 (стo тисян гpн 00 кoп) з
IIIIB

в1тень.гpyденЬ

Кoшти мiськoгo бюджmу

Згiдно ,ЦК 0 1 6-20 10 2| .20 '2 |Ipeлapaти фapмaueвтичнi, iнlпj
(дК 02 |.20l 5 33 I57l00-6 Meдичнi гaзoвi мaсм) ( мeдичнi
мaски)

2220 l1500'00 (oдинадцятЬ тисяч
п'ятсoт гpн 00 кoп) бeз ПдB

сiнень.бepезень

Кoштu мiськoгo бюджg}



]гiднo.ЦК 016-2010 з2.50.1 lнсрументи l Прилaди медичнl,

кipуpгivнi тa стoмaтoлoгiчнi (,цк 021.2015 33141310.6
2220 11000,00 (oлинaлЦять тися'r гpн 0(

кoп) бeз ПlЦB
нa пpoтязr poкy

Кoшти мiськoгo бюджq!

3гiднo I{К 0l6-2010 20.42.19-75.00 Coлi лцмянi тa tншt

]aсoби для приГoтyвaння вaнн ([К 021'-20|5 14з 1 1000-4

Кaльцiй пpиpoлний, aлюмiнiсво.кaльцiсвий фосфaт тa

прирс.rt1; необpoбленi кaлiеBi сoлi) (пpeпaрaти д.trя

2220 1500,00 (яoтиpи тисянi п.ятсoт гpн
)0 кoп) з п/IB

сlЧeнь-кв1тень

( о l l п и бюджщ

3гiднo ,ЦК 016-20i0 25.93' 1 5-10'00 Елeкгpоди з пoкpивoм

цля еЛeкТрoдyгoBoГo зBаpюBaння з нe.Дopoгouiнних мeтaлIв
(.цк 02 1.20 1 5 3 17 1 1 140-6 Електpоли) (eлеrгрoли ЕКГ)

2220 2100,00 (двi тисянi стo грн 00 кoп)
з IUIB

сlчrнь.кBlтень

{oшти мiськoгo 6юджfl

Згiднo .ЦК 016.20 10 27.40.|5-70.00 Лaмпи yльтpaфioлeтoвi
uи iнфpavepвoнi; лaмпи дутoвi (.{К 021.-201,5 з l531000-7
Пямпи) )

2220 3400'00 (три тисянi нoтиpистa гpн
00 кoп) з П'(B

сlЧeнь-кBlТень

кoшти Мiськoгo бюджgry

Згiднo ,ЦК 0l 6-2010 17.29.1 Bиpoби пaпepoвt Тa кaртoннl
iншi (Дк 02 l.20 l 5 2299Э200-9 Пaлip лля ЕКГ aпapaтa та
вtпeоПDинтеDal

2ZZ0 1240'00 (oднa тисячa,цвiстi сopoк
грн 00 кoп) з Пp

сlчeнЬ-Лютии

кoшти мiськoгo бюджeг}

Згiднo ДК 016-20|0 1,7 'z9.| Bиpoби пaпepoвi тa кapтoннl
iншi (.ЦК 021-20l 5 2299З200.9 Пaлip для ЕКГ aпapaтa тa

вiдеoпDинтеpa)

2220 749l'00 (сiм тисяч чoтиpистa
1eв'янoстo oДнa гpн 00 кoп) з пiIB

бepeзень.гpулень

Кoшти мiськorc бюджr}

Згiдно.ЦК 016-2010 26.5l.8 чacтини Тa пpилaддя дo
вимipювaльнoгo, випpoбyBrulьнoгo тa нaвiгaцiйнoгo

уcтaткoвaнш ([К 021-2015 з3 124000-5 AпaрaTypa тa
ПрилaдлЯ лЛя дiaгHoсТикиi peнтгенoдiaгнoстики)
(електnоlи ЕКГ)

2220 786'00 (сiмсoт вiсiмдeсят tшiсть гpr
)0 кoп) з П,ЦB

берзeнь.гpу.Цeнь

(oшти мiськoгo бюд:

3гiдно.ЦК 016-20l0 20.59.1 Фoтoплaстинки й фoтoплiвки,
плiвкa jrля митeBoГo дpyкy;фoТoхiмiкaти тa фoтoгpaфivнi
нeзмiшaнi pеuoвши ( Дк 021.2015 249з 1000-9
Фoтo-;lстини ти фoтoплiвки)

2220 1783,00 (oдна тисячa сiмсoт
вiсiмдесят тpи грн 00 кoп) з П,(B

лк}тии

Кoшти мiськoгo бюджq!

Згiдно,r]К 016-2010 20.59.1 Фoтoплaотинки й фoтoплiвки,
плiвкaдля митeвoгo дpyкy;фoтoхiмiкaти тa фoтoгpaфi.rнi
незмiшaнi pеroвш ( Дк 02l.2015 249з1000-9
Фoтоплaстини ти фотоплiвки)

2220 10000'00 (сopoк тисяч гpн 00 кoп) 3
шдB

беpезень.гpy.Ценьдoдaткoвl кoшти вtд

0l,03'2016 р, дoвiдкa Ng 5

Згiднo ,ЦК 0 16-201 0 i7. l 2' 1 3.00.00 Пaпip-ocнoвa тa кapтoн-

оснoвa д'lш фoтoнyTлиBoгo, тrpмoчyТлиBoгo чи

еЛеffipoчyгливoгo ПaПеpy: пaпip-oснoвa лш кoпiювальнoгo

ПaПepy; oснoBa,Для шпшеp (iнликaтopи пapoвi тa пoвiтрянi

стеpилiзaцiйнi) (.{К 02|-2015 - зз124|з|-2 ]ндикaтopнt

смvlски)

2ZZ0 1000,00 (три тиcянi гpп 00 кoп) з
шдB

кBlтeнь.гpyдeнЬ

(oшти мiськoгo бюджФ

}гiднo.ЦК 016-20l0 l9'20.41-00.00 Baзелiн нaфтoвий;
гвeplий пapaфiн; вaфтoвий тa iнrший пapaфiн ( Дк 02 1 .
)n1 5 oq))1,00-6 Tnenпий пяnяfi iн)

2220 1500'00 (oднa тисячa п'яTсoт гpн
00 кoп) з П,I[B

нa прoтяз1 pокy

(oшти мiськoгo бюджm]

Згiднo.ЦК 0l6.20l0 23.19.2з.з0.00 Пoсyл лaбopaтopний'
гiгieнiчний aбo фapмaueвтиuний скляt]ий, пoгрaДyйoвaний
aбo не пoгpaдyйoвaний (,{К 021-2015 зз790000-4 Cкляний
пoсyд лaбopar opнoгo' санiтapнo-гi гiснiчнoгo чи

2220 10000'00 (десять тися.r гpн 00 кoп)
без П,тrB

Ira пpoTязl poку

Кoшти мiськoгo бюджщ

Згiднo .ЦК 0 1 6.20 1o z1'20'2| -40.00 Baкцини (Дк 02 1 -20 1 5
зз650000-1 Зaгaльнi пpoтиiнфекцiйнi зaсoби для
сисТeN.'oгo застoс}ъaння. вакциHи' aнтинеoплaстичнi
зaсо6и тa iм!нoмoдyлятоpи) (тyберкyлiн)

2220 25000'00 (двaдцять п'ять тисяч
гpн 00 кoп) бeз П,{B

Лк)тии Пpoгpaми i

цеEтrlзoвail зaxoди

6opmьби з

ry6еpкyЛьoзoм (081007)

Згiлнс.,pЛ 0 1 6-20 10 z|.20.21 -40.00 Baкцини (Дк 02 1.20 1 5
зэ6500;0.1 Зaгальнi пpoтиiнфeкцiйнi зaсoби для
систeМHoгo зaоТoсyвaнHя, Baкцини, aнтинeoПЛaстичнl

зacoби тa iмyнoмoдулятopи) (ry6eркyлiн)

2220 100000'00 (стo тисяv гpн 00 кoп)
бeз ПДB

квiтeнь-cеpпeньпpoгрaми i
цеятpшiзoвaнi зцoди
бopoтьби з
ry6epкyльoзoм (081 007)
дoдaткoвi кoшти вiд

]гiднo .ЦК 016.2010 z| '20'1Лiки (.{К 021.2015 з3600000.6
bapмaцевтичнa пpодyкuiя) (пpeпapaти лiкapськi)

2220 2000'00 (двi тисяяi грн 00 кoп) з
П.lIB

нa пpоTязl poку пeцiaльний фoнд

Згiднo .ЦК 016.20 10 20'42.1 Пapфyми тa кoсмeтичнi зacoби
(IIК 021-20|5 i43 1 1000-4 Кaльшiй пoиоoдний. шttомiнirвo.

2220 2486'00 (двi тисянi.roтириста
вiсiмдeсят шiсть гpн 00 кoп) бeз

clчrнЬ )yми зa дopyченням

кaльцiсвий фoсфaт тa пpиpoлнi неoбpoбЛeнi кaлiсвi сoлi)
(пpеПаpaТи для бaльнeoвoдoлiкрaнш)

lб52'00 (oдна тисячa цIiсTсoT
пят.цесят,цвi гpн 00 кoп) бeз П'{B

беprзень ]yМи зa ДopуЧeншм

3гiднo,ЦК 016-2010 10.32.19-30.00 Соки з фp1кiв яи
cвoчiв, iншi, н. в. i' y. (ДК 021-201 5 l5321000-4 Фpyктoвi
эоки) (сiк лля меличниx uiлей.)

2220 1000'00 (oдна тисянa гpн 00 кoп)
без ПI{B

сiueнь.беpезень ]yМи зa дopгIеншМ

]гiднo,ЦК 016-20l0 10.51.1 Мoлoкo тa веpшки, piдиннi,
lбpoбленi rДК 02l-20l5 l55I0000-6 Moлoкo та веpшм)

2230 7900,00 (сiм тисяv дев'ятсoт грн 00
кoп)

сlченЬ.гpyдень

бюджш

Згiднo ДК 0 1 6-20 10 6 1.10' 1 Пoслyги щoдo пepeдaвaнш

Дaних i пoBiДoмлeнь (,{К 02l-2015 64210000-1 Пoслyги
телефi} roгo зв,язкy тa пеpeдaнi дaних) (пoслуги зв'язкy)

2240 1892'89 (oднa тисячa вiсiмсoт
дев'янoстo двi гpн 89 кoп) з П,{B

сlчень

Кoшти мiськoгo бюджб

1858,40 (oднa тпсяча вiсiмсoт
. l . тяалoт  n iо iм  гnц Дo иnп l  e  ППR

лIoтии

и мiськoгo 6юлжп

l883'95 (oднa тисячa вiсiмсoт
вiсiмлeсят тnи гnн 95 кoп) з IUIB

беpeзeнь
бюлжф

17000,00 (сiмнадцять тисян гpн 00
кoп) з П/IB

квrтeнь-гpyдень
Koштl мiськoгo бюджт!

2240 164'22 (нoтиpистa шiстдeеяT
qnтиnи гnн 22 коп) з ППB

сlчeнЬ

Cопrти мiськогo 6юл

164'22 (нoтиpиста шiст,цrсят
soтиnи гnн 22 коп) з II-IIB

IIюТ|4II

2015 72з18000-7 tloсл}ти з пеpедaчi дaних) (пoолyги

lнтеpнeТ)

531'6I (п'ятсoт трI!дцять oднa гpн

61 кoп) з ПЦB

беpeзень

1600'00 (нoтиpи тисяvi rшiстgoт
.nн 00 кoп) з IUIB

кBrтeнь.гpyдeнь
(ошти мiоькoгo бюдxw



]гiднo .ЦК 016.2010 68.20.1 Пооlryги щoдo oprнди й
iксПЛyaтyBaння Bлaснoi vи взятoi y лiзинг нepуxoмocтi ([К

)21-20\5 703 10000.7 Поолyги 3 нaдaння B oрeндy чи
тnoлaжv бvлiвель) (ooендa поимiценrш)

2240 l,8I (oднa гpн 8l кoп) без П{B сlЧeI{ь

(oши мiськoгo бюджql

3гiднo ДК 016.2010 зз. l3. 1 Pемoнтyвaння тa тeшllчнe
oбcЛyгoBуBaння rлектpoннoго Й oПТичнoгo ycтaткoBaння

2240 25796'33 (дBaдцять п.ять тисяч
сilrсoт деB.яrroстo шiсть гpH 33
оnп\ l ПIfR

сiчeнь.квiтeнь

мiськoгo 6юджw
(Дк 021.20l5 50400000-9 Лoсл1ти з peмонтy l тeкflчIloгo
oбслщoвyвaнш медичнoгo i висoкoтoчIroгo oблaднzшilrя) (

тeхнiч'.: oбcл}тoBуBaнI{я мeдичнoгo oблaднaнrrя)

515б5'43( п,ятдeсят oднa тпсячa
п'ятсoт rшiстдeсят п.ятьгрн 43 кoп]
t  ППR

тpaBeнь.гpy'цelrЬ

Кoшти мiськoгo 6юдхg!

Згiднo ДК 016-2010 81.29. l Пoоrryги шoдo oнищ}tsaltня,
2240 19E,00 (чтo дeв'янoстo вiсiпt гpн 00

кoп) з ПДB
оlчeнЬ.кBlтeнЬ

бюджщ
lнlпl (д ' Ull-lul) уUo /UUUU.+ troсЛyГи 3 д €ЗrнЧ,rкyEшнЯ r4

дeрaти3уBанHя мiсьмх i сiльсьмх тepитopiй) (дepатизaцiя) 196,00 (трпстa дев|янoстo rшiстЬ
.nя {Ю кoп) з ПlIB

тpaвeнь-грудeнь
Koшти мiськoгo 6юджш

Згiднo ДК 016.2010 38.21.2 Poзмiпryвaння бeзпeчних
вiдходiв (.ЦК 021-2015 90510000-5 Утилiзaцiя смiття тa
поволження зi cмiпям) (пnийoм тa знешкoДrкенш TПB)

2240 ll37'52 (тpи тисячi стo тридцятЬ
:iм гpн 52 кoп) з п'IIB

сlчень-гpyденЬ

бюджщ
Згiднo.Щt 016.2010 3з.12.1 PемoнЦвaнш тa тexнlчне
oбcлyговyвaння мaшин зaгальнoi пpизнaueнocтi (.{К 021.
2015 50750000-7 Пoслyги з тeшiвнoгo oболyгoB}ъaння
лirbтiв) {oбcrrvговvвaнш лiфтiв)

2240 3787'20 (тpи тисячi сiмсoт
вiсiмдeсят сiм грн 20 кoп) з П/IR

сrЧеIrЬ-гpyдeнь

мiськorc 6юджw

}гiднo.ЦК 016-2010 38.1 l'6 Пoслyги пiдпpисмcтв Цo.Цо
lеревeзення бrзпечних вiдхoдiв (,Цк 02 1-20 1 5 905 12000.9
Joслши з пeоeвeзення cмiття) (вивeзення смiпя)

2240 {726'80 (roтиpи тПсячi сiмсoт
1вaдцять rпicть гpн 80 кoп) з П[B

clченЬ-гpy,цrнь

(otпти мiськoгo бюджfl

Згiднo .ЦК 016.2010 33' 12.1 Peмoнтувaння тa тexнiчrrе
2240 64E0'00 (шiсть тисяч чoтПpПстa

вiсiмдeсят гpн 00 кoп) з Ir/\B
с1чeць-кв1тень

(oшти мiськoгo бюдхW
uUUJr}ruEyб4п i l  м  l tР r rcпo1wпvwtr  \Ar \  v , t

20l5 5053l l00-7 Пoс,пyги 3 pe]иoнry i тeхнiчнoгo
oболyгoвyвaння котлiв) (теxнivне oбcлyгoврaння кoтeльнi)

l2960'00 (дванaдцятЬ тисяч
цeв'ятсoт шiстдeсят грн 00 кoп) з
ппR

тpaBel{ь.гpуденЬ

(oшти мiськoгo бюджcП

2240 i63'32 (п'ятсoт шiстдeсят три грн
12 кoп) бeз п/{в

лoтии

Кoшти мiськoгo бюджw
sгl.цHo l]к Uro.zu iU J6. l l.o rroслyги Пl/цПpи€мglB rцUдU

пеpеве .;нш бeзпeчниx вiдхoдiв (,ЦК 021,.201.5 90512000.9
i48,89 (п.ятсoт сopoк вiсiм гpн 89
сoп) без П.ЦB

беpeзeнь
и мiського бюлжm

rouJryl lЕРE
i700,00 (п'ять тисян сiмсoт гpн 00
toп) бeз IUIB

квtтeнь.гpyдеtlь
(oшти мiськoгo бюд>кfl

Згiднo .ЦК 0l6.2010 37.00.1 1-00.00 Bидaлянш тa
oбpoбляння стiнниx вoд (,{К 02l-20|5 452з2421-9
oчиrцення стiчних вoд) (вимiproвaння якocтi стiuниx вoд)

2240 121'00 (тpистa лвa,ццяTь oдна гpн
)0 кoп) без п,I{B

лютии

бю,жФ\

]гiднo ДК 016-20|0 62.02.2 Пoслyги щoдo консyльтyBaнш
2240 1075'00 (тpи тисячi сiмдесят п'ять

.n. nn pппr 6дr ПIIR

ciueнь-беpeзень
мiськoгo бюджfl

)тocоBнo систеМ r пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeнЕя U{к UZl-lul
72261000-2 tlocлуги з oболyгoврaнш пpoгpaмнoго
laбезпенення) (сеpвiсне oбcлyгoвyвaння ПЗ)

15100'00 (п'ятнaДцятЬ тисяЧ стo
грн 00 кoп) бeз П/IR

Glтeнь-гpyдень

(oшти мiоькoгo бюджщ

Згiднo,ЦК 016-2010 6з.|2.1 Poзмiшрaнш iнфopмauii нa
веб-пoртaлi ([К 021-2015 72312000-5 Пocлyги зi ввeдeння
цaних) (poзмiщрaння iнфopмauii нa веб-пopталi ''Кaбiнет

Зaмовникa',

2240 1080'00 (oднa тися.ra вiсiмдeсят
гpн 00 кoп) без п,IlB

сlЧelrь-гpyдrlrь

(omи мiськoгo бюджfl

Згiднo .ЦК 016-2010 95. l l ' 1 Pемoнryъaння кoмп'lотepiв i
пeрифepiйнoгo yотaжoвaння (,{К 021.2015 50з1з000-2
Тeхнivнe oбслyгoврaння i peмoнт кoпitoBалЬнo-
poзмнoжyBaЛЬнoi технiки) (pемoнт i зaпpaвкa кapщиджiв)

2240 3585'53 (тpп тисячi п'ятсoт
вiciмдeсят п'ять гpн 53 кoп) з п/IR

сiчень.квiтeнь

{oшти мiськoгo бюджW

t 4500.00 (loтиpнaдцятЬ тисяч
п,ятсoт гDн 00 кoп) з П/IB

TpaBеIrь-гpудrнь

{oшти мiськoгo бюджg!

Згiднo ДК 016-2010 7|.20.1 Пoслyги Цoдо технlчнoгo 2240 3903'60 (тpи тисянi дeв.ятсoт тpи
.n- Кo иaпl п ППR

беpeзень
Кoшти мiськoгo бюджФ

BипрoбyBaння й alrалlзyBaння UlК U2|:20|5 '|22U0UU-U -

Пocл.,ги зi встaнoвлIоBaння кoнтpoльнoГo yстaткyвaння)
10000'00 (тpпдцять тисян грн 00
коп) з II]IB

кBlтень.гpудeнЬ
мiськогo 6юпжm

Згiднo,ЦК 016-2010 86.90.15 Пoслyги мeДиuниx
лaбс.,,q :oрiй (ffi 021-2015 73 1 1 1000-3 Пoслуги дoсЛiдrrиx

лaбоpaтopiй) (лaбopaтopнi лoслiдженш)

2240 lб8'48 (нoтиpиста шiст,цесят вiсiм
гnш la oaп\ l rTПR

лотии

2168'80 (двi тисячi стo шicr.цесят
вiсiм гpн 80 кoп) з П/lB

бepезeнь

Згiднo .ЦК 0 1 6-20 1 0 9 5.29. 1 Pемoнryвaння iнших пpeдIr4етrB
oсoбистoгo вжиткy Тa ГoспoдapсЬкo.Пoбyтoвиx Bиpoбiв (Дк

02l-20l5 50850000-8 Пoслyги з pемoнry i тexнiннoго
oбслyгoврaнш мeблiв) (pеryлювaння мeтaлoплaсТикoвих

кoнстnwrtiйl

2240 120'00 (стo двaдцять гpн 00 кoп) з
IUIB

беpeзень

{опrти мiськoгo бюлxш

Згiднo ДК 016-2010 зз.12.1PeмoнЦвaнш тa тежlЧнe
oбслyГoByвaння мaшин зaгалЬнoi пpизнaЧel{oотi (,цк 021-

2015 65 120000.0 ЕкспЛyaтyвaння BoдooЧищyвa;Iьних
yстaнoвoк) (теxнiuнe oбслyгoврaны oбЛaднaнЕя дJш

в l r л t х l ч и l l t e н н я )

2240 2335'00 (двi тисяri тристa
тpидцять п'ять гpн 00 кoп) з IIflB

бepeзеш

мiськoгo бюджщ

Згiднo ДК 016-20 \0 71.20.1 Пoсщти щoдo тeшlЧнoгo
випpoбoвyвaнш й aнaлiзувaнш ([К 021.-201.5 71600000-4
Пocлyги з тeхнiннoгo випpoбoвyвaння, aналвyBaнш тa

конcvпьrynяяня) (To епекmоvстaновок)

2240 l686'00 (oднa тисячa шiстсoт
вiсiмдесят шiсть гpн 00 кoп) з п,ЦI

беpезeнь

6юлxm

Згiднo ДК 016-20 10 95'21.| Ремoнryвaнш пoбyтовoi
електрoннoi тeхнiки (!К 021.2015 50530000-9 Пoслyги з
peмонтy i тeжiннoгo oбcлщoвyвaння тeжiки) (пoтouний

peмoнТ ПpaльнoТ мaшини)

2240 2400'00 (лвi тисяqi чoтиpистa грн
00 кoп) з п/IB

бepeзень

(oшш мiськoгo бюджФ

Пoслyги шoлo стpaxуBaнш мaЙнa Biд пoкежi 65.12.41.
00.00; rrocл}ти щoдo стрaхyBaliня мaйнa вiд iншиx нeбeзпel
65. 12.49-00.00 (665 1 0000-8 Cтpа"хoвi пoс.гryги)

2240 400,00 (нoтиpистa гplr 00 кoп) без
IIДB

тpilвень

мiськorc бюджw

Пoсщ',ц, шoлo стpaхyвaння здopoв,я 65'12.|2-00.0О
(665 10l"i00.8 Cтoaxовi пoслvги)

2240 1000'00 (oднa тисянa гpн 00 кoп)
без flПB

тpaBеrrь
кoши мicькoгo бюджfl

Пoслyги U{oдo cТpaхyвaння цивiльноi вiдпoвiдaльнoстi
влaсникiв aвтoтpaнспopry (зокpeмa вiдповiдaльнiсть
пеpeвiзникa) 65.12.2l-00.00 (66510000-8 Cтpa,хoвi пoсlryги)

2240 600,00 (шiстсoт грн 00 кoп) без
TUIB

серпень

Кoшти мiськoгo бюджщ



Пoслyги ме.Циvниx лaбоpaтopiй 86.90.15-00'00 (Пocлyги
мeпиqних па6оnaтоniй 85 l 45000-7)

2240 i000'00 (шiсть тисян гpн 00 кoп) з
ГrIrR

кBlтellь-гpyдeнЬ

Пoслуги щo.Дo оaнiтapнoгo oбpoбляння 81.29.13-00.00
(Пoслyги iз сaнiтapнo.гiгiснivнoi oбpoбки пpимiщень
s0st0000-r)

2240 !00,00 (п.ятсoт грrr 00 кoп) з пiIB кBlтень-гpyдeнЬ

6юлжm

Пoслyги пorптoвi y межaх зoбов'язillня щoдo нaдaння
yнiвеpоaльних пocлyг, пoв.язaнi з Пoсилкaми 53. l0.1з-00.00

]Пoштoвi пoслуги 64l l0000-0)

2240 }00,00 (тpистa гpн 00 кoп) без IIflB кBlтrнЬ.гpудеIrь

{о|пти бюджfl

3биpaння некoмунaльниx безпечниx Blдхoд1в' нeпpидaтних

ДЛя Bтopиннoгo BикopисТoвyBaння 38.1 1.29-00.00 (l9600000

2 - Biдхoди шкipи' тексшЛк), гyми тa плacтмaс)

2240 200'00 (лвiстi гpн 00 кoп) без П{B квlтень-гpyдeнЬ

{oпlти мiськoгo бюджб

oбpoбляння вигрiбних ям i вiдcтiйникiв вiлхoдiв (пpovищ

кaналiзaцiйниx меpelк) 37.00.12-00.00 (Пocлщи y сфеpax
пoвo,ц)iення зi сriчними вoдaми та смiттям, пос,lтyги y

сфrnax сaнiтapii тa oхoрoни дoвкiлля 90000000-7)

2240 10000,00 (десять тПсяч грн 00 кoп)
з п.IlB

кBlтенЬ.гpyдeнь

Koшти мiськoгo бюджqt

tloтoЧ. ",и pемo}rТ
2240 109000'00 (стo Девять тися.r гpн 00

кoп) з IUIB
кBlTeнь-гpy,цeнЬ

Кoшти мiськoгo бюджт}

Згiднo ,ЦК 016.2010 95. l l.1 Peмoнryвaння комп.toтеpiв i
пepифеpiйнoгo yотaкoвaнш (!К 021-2015 50313000-2
Тешiчне oбсЛyгoB)ъанHя i pемoн г кoпiювaльнo-
poзМнoжуBаJlьнoi технiки) (pемoнт i зaпpaвкa кapтpидItiB)

2240 l480'14 (oднa тисячa чoтиристa
- ia iмпддoт гnu t  / '  pnп\  e  ППR

сlчrнь cпецiaльний фoнД

2559,96 (двi тисячi п'ятсoт
пtятДeсят.цeв'ять гpп 96 кoп) з
ппв

лютиЙ lпецiaльний фoнд

Згiднo .ЦК 016.2010 3з. l3' 1 Pемoнт}ъaння тa тrкllчнe
oболyгoврaння електpoнrioгo й oпTичIloгo ycтaткoBaltня
(ДК 02l.20l5 50400000-9 Пoс.тути з pемoнry i теxнiчногo
обслщoвyвaння медичнoгo i висoкoтoчнoгo oблaднaння) (
.дwu iuqа n6nmlгпRm,ннq мeпиqяnго обпапнання)

2240 2500'00 (двi тисянi п.ятсoт гpн 00
кoп) з п,IlB

clЧrнь lпецiaльний фoнд

3гiднo,ЦК 016-2010 53.l0'1 Пoслyги поштoвi y меxaх
зобoв'язaння щoдo нaлaння унiвepсaльних пoолyг (,{К 021-

2015 641 13000.1 Пoштoвi пoсЛуги з дocТaBки пaкyнкlв)
(вiлпnaвкa бaндeoолi)

2240 12,35 (двaналuять гpн 35 кoп) з
IIДB

clчень эпецiaльний фoнд

Згiднo,ЦК 016-2010 95.29.1 Pемoнryвaння iншиx пpедмеТlв
oсoбистoгo вжиткy тa гoопoдapcькo-пoбyтoвих виpoбiв (fК

02|-20|5 50850000-8 Пoслyги з pемoнry i технiчнoгo
oбcлyгoвyвaння мeблiв) (пoолугa pемoнT )кaлюз1)

2240 150,00 (стo п,ятдесят грн 00 кoп) з
tUIB

лютии спецiалЬний фoн,ц

Пoолyги рiзнi, iншi 96.09.19.00.00 (Пoслуги y офеpi
cхoро .{ здoрoB,я piзнi 85 140000-2)

2240 i3797'55 (п'ятдесят Тpи тПсяч
:iмсoт дев'янoстo сiм гpн 55 кoп) з
ппR

нa пpoтязl poкy пецiaльний фoн,ц

Згiднo,ЦК 0l6-2010 95.11'1 Pемoнryвaння кoмп.loтepiв i

перифеpiйнoгo уотaткoвaння (,{К 021.-2015 50з00000-8

Peмoнт, тeжiчнe oбсл}тoByBaння пеpсoнaлЬних

кoмп'rотepiв, oфiснoгo, тeлекoм}нiкaцiйнoгo тa

ay,Цioвiзyaльнoгo oблaднaння, a тaкoж сyпyтнl пoслyги)
(обслvгoвvвaння PPo)

2240 21б0'00 (двi тисячi стo rпiстдeсят
гpн 00 кoп) з П/{B

нa пpoтязl poкy )yми зa дopу{eнHяМ

Згiднo ,ЦК 016-2010 61.10. l Пocлyги щo.Цo пepe'цaBaнш

дaних i пoвiдомлень (.ЦК 021-2015 64212000-5 Пocл}ти
мoбiльнoгo телефoннoгo зв'язкy) (пoслyги зв'язкy)

2240 45,00 (сopoк п.ять гpн 00 кoп) бeз
IUIB

J1Ioтш )уми зa дopyчerrням

Згiднo ДК 016-2010 95.1 1. l Pемoнryвaння кoмп'roтеpiв i
пepифеpiйнoгo yстaткoвaнш (,{К 021.2015 503 13000.2

Тexнiвнe обс,тyгoвyвaнм i pемoнт кoпlювaльнo.
poзмнoжyBaЛЬнoi технiки) (pсмoнт i зaпpaвкa кapщилжiв)

2240 720.00 (сiмсoт лвaлuять гpн 00
кoп) з П/IB

лIoши Jyми зa дopyчeнням

Згiднo ДК 016.2010 53' 10. l ПocЛ}Tи пoштoвi y мeжaх
зoбoв'язaнш щoдo нaДaнш yнiвepсaльних пoо;rщ ([К 021-

2015 641 1з000.l Поштoвi пocлyги з ,Цостaвки пaк;шкiв)
(вiппnaвкa бaнлеnoлi)

2240 55,00 (шiстдeсят п.ять грн 00 кoп)
ieз П.IlR

люruЙ cyMи зa дopyчeнняМ

Згi.. .o ,ЦК 016-2010 3з. l3' 1 Pемонryвaння тa тeхнlчIlе
оболyгoвyвaння eлeктpoннoГo й oптичнoгo yотaткoBaння
(ДК 02I-20l5 50400000-9 Пoсщти з pемoнry i тeхнiчнoгo
oбслу1lвyвaння мeдиuнoгo i високoтoчнoгo о6лaднaнш) (

тeхнiчне oбощтoByвaння медичнoгo oблaднaння)

2240 |648'21 {oдga тgсяla rшiстсoт сopoк

вiсiм гpп 27 кoп) бeз П,(B

лютии ]yми зa дopyчeнням

3гiднo,ЦК 0i6.2010 49.31.2 Пoслщи мlськoгo Ta
пpимiськoгo пасжиpсЬкoгo ншемнoГo трaнспopry. iншi

(Дк 02 1 -20 1 5 з49 80000-0 Тpaнспopтнi квижи; 7 9997 00О-9
Пoолyги з opгaнiзauii вiдpяджeнь) (пpoiзний кBитoк Тa

вiлoялжeння)

2250 14800'00 (сoрoк чoтиpи тисянi
riсiмсoт гpн 00 кoп) з П,IЦB

нa пpoтязl poкy зaгальний фoнд

Згiдно ДК 016-2010 з5.30.1 Пapa тa гapяua вoдa;
пoстaЧaння пapи тa гapяvоi вoли (Дк 021.2015 09300000-2
Елeктpиvнa. тeгшoвa. сoшчHa та aТoмна eнергiЯ)
(теплопостaчання)

2271 39500'00 (тридцять дeв'ять тисяч
п'ятсoт гpн 00 кoп) бeз П,{B

нa пpoтязl poкy opендoBaне
примlщення

Згiднo,ЦК 016.2010 35.30.1 Пapa тa гapяva вoдa;
пocтaчaнHя пapи тa гaряvoi вoди (,ЦК 021-2015 09321000-5
Roпа гanячa) (волa гaоячa)

2272 22225'00 (двадuять двi тисячi
цвiстi двaДцять п'ять грн 00 кoп)
6ec ППB

нa пpoтязl рoку opендoBaнe

пpимlЦrння

Згiднo.ЦК 016-2010 36.00.2 oбpoбляння тa poзпo,цiляння
вoди тpyбопpoвoлaми (.[К 021.201'5 65 100000-4 Пoслyги з

DoзпoдiлY вoДи тa сyтцщi пocлyги) (вoдa)

2272 )915'00 (дeв'ять тисяч дев'ятсoт
п'ятнaдцять грн 00 кoп) бeз Ir/{R

нa пpoтя3l рoкy 0peндoBaнr

trpимrщеннЯ

]гiднo ТтК 0 1 6-20 10 з5.1 1.1 Енepгiя eлeктpиянa ('{К 02 1.
10l5 093 10000-5 Елeктpиuнa енepгiя) (eлeктpиннa енеpгiя)

227з 10800'00 (десять тиcяч вiсiмсoт
гpн 00 кoп) бeз П!B

нa пpoтязl poку )pендoBaне

rpимiщення



Згiдно ДК 016-2010 06.20. l Гaз пpиpoдний, oкpaплений aбo

в гaзoпoдiбнoмy стaнi (Дк 021.2015 65210000.8 Poзпoдiл

гaзy) (poзподiл пpиpoднoгo гaзy)

2274 154290'42 (стo п'ятteсят чoтПри
тисянi гpивeпь двiстi дeв'янoстo
гpн 42 кoп) з П/{в

clчеtlь. гpyдeяЬ зaгaльний фoнд

Згiднo ДК 016-2010 85.59.1 Пoслyги oсвrтянсЬкl' tншl' н. B

i. y. (.Цк 021-2015 80510000.2 Пoслyги з пpoфeсiйнoi
пiдгoтoвки спeuiaлiстiв) (нaввaння)

2282 235,92 (двiстi тpпдцять п.ять гpн
0) цnп\ 6et ППR

лютиЙ зaгальний фoнД

lб0,00 (тpистa шiстдесят гpн 00
сoп) без IUIB

лютии вгaльний фoн'Ц

l30,lб (тpистa тpидцяъ гpн 1б
сoп'l бeз IUIB

Лк)тш raгaльний фoнл

|67 3'92 ( двi т lаcячi luiстсoт
:iмлесят тnи гoн 92 кoп)

кB1тeнь вгaльний фoнл

3гiднo ДК 0l6.2010 85.59.1 Пocлуги ocвiтянсЬкl' ltllxl' It. B.

i. у. ({к 021-2015 80300000-7 Пoолyги y офеpi Bищoi oсBiти

2282 400,00 (нoтиpистa фн 00 кoп) бeз
ПДB |\ -,

ll -/

сlчeнЬ ]yми зa дopуleнIJям

ЗатвеPлжeвий-I}iЦ9+.+r!"']].Чo. *'курсниx тopгiв вiд 02.03.2016p. J',iЪ 22'
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