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10.82.2 - Шоколад i цукровi кондитерськi
вироби ( подарунки дIя дiтей сирiт ; до Дня
захисту дiтеЙ, до дня Святого Миколая, Новорiчне
грqтп rдiгrrпгп Гппппи\

22l0 63 600,00
грулень 20l5

року
заг,фонд.

l7.23.1 - Вироби канцепярськi, паперовi (класнi
журн€lли, грамоти, дипломи, Програма" OcBiTa в

життi нашого MicTa (единий квиток), журнали
вiдвiдування дiтей, книги реТстрацiТ наказiв,
журн€lли дIя веденIUI докуlrлентацiТ по
харчуванню, книги облiку дiтей, папiр)

2210 l01 102,00
сiчень-грудень

2015 року
заг.фонд.

58.19.1 - Послуги щодо видавання друкованоi
продукцiii (атестати, свiдоцтва, конверти, марки,
qрrпря кqижкя)

22\0 l7 460,00
сlчень_грудень

20l5 року
заг.фонд.

25.99.1 - Вироби для ванн i KyxHi, металевi
(Програма "OcBiTa в життi нашого MicTa" (посул
для хапчоблокч). кастпчлi).

2210 20 700,00
сiчень-грудень

2015 року
заг.фонд.

2|.20.2 - Препарати фармацептичнi (Програма

"OcBiTa в житгi Еашого мiста"(кисень у подушцi),
пiкяпськi qясоби)

2210 3 700,00
сiчень-грудень

2015 року
заг.фонл.

28,29.2 - Устаткування для миття,
наповнювання, пакування та обгортання
пляшок або iншоi тари; вогнегасники,
пульверизатори, машпни пароструминнi та
пiпцпстпwмецqi. пппrпя пrи l'Rпгнагягqики\

22|0 2 700,00
сlчень-грудень

201 5 року
заг.фонд.

23.99.1 - Вироби мiнеральнi неметалевi, iншi,
H.B.i.v. (бчдiвельнi матепiали)

2210 1 073,00
сiчень-грудень

20l5 оокч
заг.фонд,

23.31.1 - Плитка та плитки керамiчнi 2210 5 000,00
сiчень-грудень

2015 покч
заг,фонд.

28.14.I - Крани, вентилi, клапани та подiбнi
вироби до труб, котлiв, резервуарiв, цистерн i
подiбних виробiв ( пожежнi крани, питний
dtпятанqик KnaH смirтrvвя.r)

2210 4 800,00
сiчень-грудень

20l5 року
заг.фонл.

Z2.19.3 - Труби, трубки та шланfи з

вч.пканiзованоТ гчми (пожежнi ovKaBa)
22|0 l 800,00

сlчень_грудень
2015 покч

заг.фонд.

58.14.1 - Журнали та перiодичнi видання
цDYкованi (пiдписнi видання)

22l0 40 710,00
сlчень-грудень

20l5 покч
заг.фонд.

22.||.l - Шини та камери гумовi HoBi
(Автошини) 22l0 l0 000,00

сlчень-грудень
20l5 оокч

заг.фонл.

27.32.1- Проводи та кабелi електроннi й

електпичнi. iншi ( Кабель)
22|0 l 600,00

сlчень_грудень
201_5 noKv

заг,фонд.



22.21.2 _ Труби, трубки, шланги та фiтинги до
них ги

22l0 1 500,00
сiчень-грудень

20l 5 noKv
заг.фонд.

20.41.3 - Мило, засоби мийнi та засоби для
чишенця (мtдочi засоби) 2210 1 990,00 сlчень_грудень

2015 покч
заг.фонд.

32.91.1- Мiтли та щiтки (Вiники) 22l0 l50,00 сlчень-грудень
20l5 ooKv

заг.фонд.

22.29.2 - Вироби пластмасовi iншi, H.B.i.y.
(Вiлча п.пастмасовi, канцеJuIрське uри.ltаддя))

2210 6 010,00
сiчень-грудень

201 5 noKv
заг.фонд.

30.00.1 - Меблi для сидiння та iх частини
lстiльцi дитячi)

2210 l 500,00
сlчень-{рудень

20l5 покч
заг.фонд.

l7.51.2 - Прилади електричнi побутовi, iншi,
п.B.i.y. (Праска) 22l0 0,00

сlчень-грудень
2015 оокч

заг.фонд.

}0.11.1 - Гази промисловi (Кисень) 22l0 840,00
сiчень-грудень

2015 покч
заг.фонд.

19.20.3 - Газ нафтовий та iншi газоподiбнi
в5lглеводнi, KpiM природного газу (Ацетилен,
п}з стиснений_ газ скпапленrлй)

2210 82 581,00
сiчень-грудень

20l5 року
заг.фонд.

18.12.1 _ Послуги щодо друкування, iншi
Гfuаrп<и. меню. виготовлекння вивiсок).,

2210 1з з80,00
сlчень-грудень

2015 покч
заг.фонд.

26.20.| - Машини обчислювальнi, частини та
пDцJIаддя до них (Поинтеп. клавiатчоа)

22l0 0,00
сlчень-грудень

2015 покч
заг.фонд.

16.20.4 - Частини та приладдя до
бчrrсrrювальних машин (каmипжи) 22l0 2 000,00

сiчень-грудень
2015 ooKv

заг.фонд.

tб.80.1 - HociТ iнформацii магнитнi й оптичнi
lФлешrш)

2210 500,00
сiчень-грудень

2015 ооку
заг.фонд.

1920.2 - Паливо рцинне та газ; оливи
rrrgrш.rrьнi (Дизпа-тtиво. бензин. масло. солiлол')

2210 l l9 000,00 сlчень_грудень
20l 5 noKv

заг.фонд.

25.93.1 - Впроби з дроту, ланцюги та пружини
[Елепрошr)

2210 1 400,00
сlчень-грудень

2015 покч
заг.фонд.

29323 - Частини та приладдя до моторних
цппспортЕrrх засобiв, н. в. i.y. (Загшастини до
авпомобiлiв)

22l0 20 000,00
сiчень-грудень

20l5 року
заг.фонд.

ЖЦ2 - Частини ручного iHcTpyMeHTy iз
ЕпJювпм урухомлювачем, приводом
ЗаПЧаСтtдшл до електриtIних iHcmvMeHTiB)

22|0 2 700,00
сlчень-грудень

2015 року
заг.фонд.

26.Л2 - Апаатура електрична для проводного
телеФонного чи телеграфного зв'язку1
вiдеофони (телефон стацiонаоний)

2210 300,00
сlчень-грудень

20l5 року
заг.фонд,

2020.1- Пестициди та iншi агрохiмiчнi
шродуктп (Дюrлор. жавель-шtейд)

22l0 49 468,00 сlчень-грудень
2015 ooKv

заг.фонд.

3230.1 - Впроби спортивнi (Спортивний
iшенгар) 22l0 4 000,00

сlчень_грудень
2015 покч

заг.фонд,

|4.12.2 - Одяг робочий, iнший (спецодяг) 2210 з 000,00
сlчень_грудень

20l5 покч
заг.фонд.

15.73.3 - Iнструменти ручнi, iншi (Iнструменти) 22\0 l 500,00
сlчень-грудень

2015 ooKv
заг.фонд.

25.72.1- Замки та завiси (Замки) 2210 500,00
сlчень_грудень

2015 ooKv
заг.фонд.

щ
20.30.1 - Фарби та лаки на ocHoBi полiмерiв 22l0 l l8 902,17 сlчень-грудеЕь

2015 ooKv
спец.фонд

Z3.б4.1 - Розчини булiвельнi 2210 |41з8,22 сlчень-грудень
20-1 5 ooKv

спец.фонд

23.51.1 - Цемент 2210 3 882,00
сlчень-грудень

2015 покч
спец.фонд

23.31.r - Плитка та плитки керамiчнi 2210 5 500,00
сlчень_грудень

20l5 ooKv
спец.фонд

32.91.1 _ Мiтли та щiтки 2210 l922,00 сlчень-|рудець
20l5 ooKv

спеч,фонд

г

п



гсiчень-грудень
20l5 року

gц9ц.фонД
22.23.1- Вироби пластмасовi для будiвництва;

лiнолеум i покриви на пЦлогу, твердi, не 22l0 l01 400,00

20 190,00
сiчень-грудень

20l5 поку
спец.фонДllJl4L r r.lrvgr \-_^_^--- -

27 -4о.2 - Лампи та свiтильники 22|0
сiчень-грудень

2015 року
спеч.фонл

п.40А,Частини ламп i освiтлювальпого 22|0 1| 124,00

16 030,00
сiчень-грудень

2015 року_
спец.фонд

соби для20.41.3 - Мило, засоOи

чищення

25-99.1 - Вироби для ванн i KyxHi, металевi

22|0
сiчень-грудень

2015 року
спеч.фонл

2210 10 416,00

сiчень-грудень
?-015 DoKy

спец.фонд
22|0 5 000,00

сiчень-грудень
20l5 року

спеu.фонд
22|0 20 490,00

l?- ЗО_l - Випоби спортивнr
сiчень-грудень

2-0-1 5 DoKy
спеu.фонд

21.5|.2- Прилади .л"ffiЙi побутовiо iншi,

H.B.i.y. , , _",_,_,__,

rffiBrp"O, столярнi та теслярськi (KplM

22|0 0,00

сiчень-грудень
2015 поку

спеu.фонл
22|0 з 200,00

сiчень-грудень
2015 року

спеч,фонлСКЛаДСьки]r U_yлrDvJrD,

31.09.1 - Меблi, iншi (шкiльнi дошки) 22|0 17 986,00

сiчень-грудень
2015 року

спец.фонд

10_01-1 - Меблi для сидiння та ix частини 22|0 2220,00

сiчень-грудень
2015 року

спеч.фонд
22|0 7 400,00

сiчень-грудень
2015 року _

спеч.фондvpYxoMJlKrr,aaENU rrрllDчл"^", ___-

23.11.1 - Скло листове

2з -42.1- Вироби санiтарно-технiчнi керамiчнi

2210 4 200,00

сiчень-грудень
2015 поку

спеч.фонд
22|0 11 876,00

сiчень-грудень
20l5 року

спеч.фонп

2S.g4.4- Машини швейнi побутовi 22|0 l 700,00

сiчень-грудень
2015 року _

gцgц.фоНД

п 40ffi ир-о б и,екстил ьнi гото в i дл я 22l.0 8 610,00

сiчень-грудень
2015 року

спец.фондцUllroщlrgч_* 
_-_- " _

13.20.2 - Тканини бавовнянi 22|0 2 100,00

сiчень-грудень
2015 DoKy

спец.фонд

13.93.r - Килими та килимове покриття

2*7\r Iнструменти ручнi для використання

в сiльському господарствi, садiвництвi чи

22|0 5 500,00

сiчень-грудень
20l5 року

gцgц.фоНД
22|0 2 335,00

сiчень-ГРУЛеНЬ1 спеLt.фоНЛ
20l5 року l-лiсоВомУ I'('ýrrUлаr,U l Dr

ZlSZ.t - Вапно негашене, гашене та 22|0 l 630,00

сiчень-грудень
2015 року

спеч,фонлгцравJrrчнt

08.99.1 - Бiтум i асфальт природнi 22|0 l0 946,00

iчень-грудень
2015 року

спеч.фонд

'б.r0ffi".rй 
обчислювальнi, частини та 22|0 25 756,00

сiчень-грудень
20l5 року_

спеч.фондппи-паJдя лU пrr-\

26.20.4 - Частини та прtlладдя до 22|0 445,00

сiчень-грулень
2015 року _

спеч.фондоочисЛюваJrьнп^ N,о*_,_, . """ -

Ы-лроводи та кабелi електрОННr И 22|0 4 670,00

сiчень-грудень
2015 DoKy

спец,фонделектричнlr lнml
22|0 5 820,00

|1 .Z3.| - Вироои канцЕJrйрl
сiчень-грудень

201 5 поку
спеu.фонл

2210 4 400,00

сiчень-грудень
201 5 поку

gпgц.фоНД
22|0 5 000,00

сiчень-грудень
2015 поку

спец.фонд
22|0 5 192,00



f

26.40.4 - Мiкрофони, гучномовцi, апаратура
приймальна для радiотелефонного та
Шtдiотелегпафного зв'язкч

2210 1 750,00 сiчень-грудень
20l5 року

с.пец.фонд

58.14.1 - Журнали та перiодичнi видання
црукованi (пiдписнi видання) 2210 l7 000,00 сtчень_грудень

20l 5 noKv
спец.фонд

14.12.2 - Одяг робочий, iнший 22l0 2 940,00 сiчень-грудень
?о1 ý nnпl спец.фонд

20.52.1 - Кле'i 22l0 l68,00 сiчень-грудень
2015 рокч

спец.фонд

25.94.1 - Вироби крiпильнi та гвинтонарiзнi 2210 5l4,00 сlчень-грудень
оп1< лл.",. спец.фонд

30.99.1 - Засоби та устаткування трацспортнi,
iншi, H.B.i.y. (Тачка) 2210 500,00 сiчень-грудень

спец.фонд

26.70.2 - Прилади оптичнi, iншi, та ix частини 2210 з 950,00 сlчень-грудень
20 l 5 noKv

спец.фоцд

58.11.1 - Послуги щодо друкування iншi 2210 550,00 сlчень-|рудень
70l 5 пппz спец.фонд

08.12.1 - Гравiй та пiсок 22l0 2 200,00 сlчень-грудень
2015 ooKv

спец.фонд

13.92.2 - Вироби текстильнi готовi, iншi 2210 7 400,00 сiчень-грудень
2015 noKv

спец.фонд

23.91.1 - Вироби абразивнi (Коло вiдрiзне) 2210 64,00 сlчень-грудень
?0l ý ппrrz спец.фонд

zz.19.6 - IIредмети одягу та аксесуари одягу з
вулканiзованоТ ryми (KpiM виготовлених з
гвердоi гyми)

2210 400,00 сlчень-грудень
20l5 року

спец.фонд

23.99.1 - Впроби мiнеральнi,r"*БЙБi, infr
ц.в.i.у. 22l0 6 51 1,00 сlчень*грудень

20l 5 noKv
спец.фонд

25.93.1 - Вироби з дроту, ланцюги та пружици 2210 526,00 сiчень-грудень
20l5 noKv

спец.фонд

27.33.1 - ПристроТ електромонтажнi 2210 460,00 сlчень-грудень
?Ol ý ппиrl спец.фонд

25.99.2 _ Вироби з недорогоцiнних металiв, iншi
(стрем'янка) 22l0 l 620,00 сlчень-црудень

201 ý nnKv спец.фонд

14.12.2 - Одяг робочий, }кiночий 22l0 l 700,00 сiчень-грудень
2015 noKv

спец.фонд
,z.эU.z - lнструменти та прилади
терапевтичнi; приладдя, протези та
оDтопедичнi пристроi ( iнгалятор, кварц. УВЧ)

2210 l s00,o0 сlчень-грудень
2015 року

спец.фонд

15.20.2 - Взуття спортивне 2210 | 2 000,00 сIчень-грудень
1n1< лл.л, спец.фонд

27.90.1 - Устаткування електри"rе, iH-e,а
цого .rзýти,ни (заrrчастини до лiчильна тегurа)

2210 20 069,з,| сiчень-грудень
201_5 noKv

спец.фонд

ffiffi#ffiffi жffiffi iffiNffiffiWж*ýi ffiiiN,ffiffigмJffiffi

27.5|.2 - Прилади електричнi rrоЪуrБi ir,o{
H.B.i.v. зl l0 0,00 сlчень-грудень

?о1 ý nnKrl спец.фонд
z7.5l.| - Холодильники та морозильники;
машини пральнi; електроковдри; вентил, 31 l0 0,00 сlчень-грудень

?оl ý ппrlr спец.фонд

26.40.2 - Приймачi телевiзiйнi з1l0 зб 000,00 сlчень-грудень
20l 5 noKv

спец.фонд

,ffiffiж ffi
i0.10.1 - Послуги щодо радiомовлення;
lригiнали радiомовних передач (дбонплата за
lадiо ПАТ "УкDтелеком")

2240 37 872,00 lчень-грудень
2015 року

заг.фонд/спец.

фонд



t

I
t

t
|i

сiчень-грудеБ
2015 року

заг.фонд/спеч.

фонд2240 103 810,00

сiчень-грудень
20l5 року

заг.фонд
ПАТ "Укртелеком l _

б1.10.4 - Послуги зв'язку IHTepHeToM

цроводовими мережами (Абонплата за rrтTepнeT 2240 1 200,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонд
lUб "flrокOм ,

БIJб-.r - по"луги щодо передавання даних l

повiдомлень ( Абонгшата за телефон Нiжинська

-.,л_о,,,,iо .-"няпiсатriТ та зв'яЗкY ) 

-

2240 958,00

3 465,00
сiчень-грудень

2015 ооку
заг.фонлцtrчr9ддчr.- -__-

Ь+.rS.З - Послуги щодо грошового
- _ :_----: ., _ i rl /Ппппvги банкV)

2240

сiчень-грудень
2015 року

заг.фондilОСеDеднltц r Ба, rпшr, !l,"",_! , \_ _ - --_

BCtO.t - Послуги лiкувальних заrспадtв
л_:,,,,о опrлiсiо\

2240 3 050,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фондffiуговуваннята
ремонтування iнших автотранспортних

засоОiвlТехнiчний огляд АП-1 8, технiчний огляд
2240 4 500,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонд61.20.1 - Послуги мобiльного зв'язку й послуги

приватних мереж систем безпровьдового

,"'"r*у (за пооryги зв'язку "Сiдiем")

2240 2 400,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонл
2240 500,00

Йrg.t - Фотокопiювання, оформлювання

no*yr.nriu та iншi спецiалiзованi допомiтtнi

конторськi/офiснi послуги (Пiдшивка матерiалiв

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонл

л9уд\gutrчr ч, -- л--

a-Oq-}- Пос"у.и у сферi iнфор;rtаuil"tних

технологiй i стосовно компютерноi технiки,

iншi, H.B.i.y. (Програма ulntek" обробка
2240 72 000,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонд
лvлуrvlvrll Е rrv 9, __, .

ýi-.rз.t - послуги адмiнiстративнi щодо

пЦвiщування ефективностi господарськоi 2240 з60,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонд
цrд!9rlчч- - \-_-

80.20.1 - Послуги систем безпеки (За зберiгання

зброi, охорона каси, посJryги охорони)

fuо.тlпослуги професiйнi технiчнi та

rспмеппiйнi. iншi, H.B.i.y, (Технiчне

2240 2,7 456,00

сiчень-грудень
20l5 року

заг.фонп
2240 5 з20,00

\ сiчень-грудень
2015 Dоку

заг.фонл
2240

2240

35 7l6,00

3 000,00
сiчень-грудень

2015 Dоку
заг.фонд

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонл
((PoToПocJtyI и м9л@rlч r шчl /

ГrZО.S - Монтування електричного

у.rчr*уu""ня (Замiна електролiчильникiв на
,,---rroip \

2240 33 670,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фондilO.t - По.луги щодо технiчного

випробування й аналiзування (замiр опору

iзоляцii електромереж; повiрка лiчильникiв,
2240 87 208,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонд
ttvýlрлg цФr ly,

SЗrО.Ь Послуги поштовi у межах

зобов'язання щодо надання унiвеРСаЛЬНИХ

послyг (Посlпги пошти за передптrатч) _ __,

33.19.1 - Ремонтува,Й i,-о,о у"u,*у"ч"Й
(Аварiйний ремонт системи оп,tJIення,

,,ii\

2240

2240

225,00

l09 792,00
сiчень-грудень

2015 року
заг.фонл

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонл33.14.1 - Ремонтування та технiчне

обслуговування iншого електричного

;;;;*у";"rя (Аварiйний ремонт qrектрокабеля)

2240 94264,00



Е

19.1 - Послуги щодо видавання друковано[
lдукцii, iншi (Огшата посJryг з виготовленIuI 2240 20 700,00

сlчень-грудень
20l5 року

заг.фонд

62.02.2 - Послуги щодо консультування
стосовно систем i програмного забезпечення
(Обсrryговуван}ul програмного забезпечення

формування ЗНЗ- l, обс-тryговуваншI програмного
забезпечення формуванrrя 8З-РВК,
ОбслуговуванIuI програми "Бюджет MicTa",
обслуговуваншI программи "Баланс"та
поогDамми lC8.2 пiдприемство "Бyх.облiк для

2240 27 804,00
сiчень-грудень

2015 року
заг.фонд

б3.11.1 - Послуги щодо оброблення даних,
розмiщування iнформацii на веб-вузлах, щодо
програмного застосування та iншi послуги
щодо забезпечення iнформацiйно-
rехнологiчною iнфраструктурою (розмiшryвання
rо л^лп/плDr,оеuuс потYпr IJ\/II\

2240 l 000,00
сlчень-грудень

2015 року
заг.фонд

95.11.1 - Ремонтування комп'ютерiв i
периферiйного устаткування (Ре'Йоrп
комп'ютерноТ технiки, заправка катриджа,
rсаппrся\

2240 45 401,00
сlчень-грудень

2015 року
заг.фонл

]3.12.1 - Ремонтування та технiчне
rбслуговування машин загальноi
призначеностi (ОбслуговуванIц гzlзовоТ
rптепrнiNо66 пбстпrгппwпятrrrя пilhтiп)

2240 20 906,00
сlчень-грудень

20l5 року
заг.фонд

65.12.2 - Послуги щодо страхування
lRтотпянспоптч

2240 1 1 бl5,00
сlчень-грудень

20l 5 ooKv
заг.фонл

45.20.1 - Технiчне обслуговування та
ремонтування автомобiлiв i маловантажниж
автотранспортних засобiв (ремонт
аптптпянспоптw\

2240 l0 485,00
сIчень-грудень

20l5 року
заг.фонд

37.00.1 - Послуги каналiзацiйнi (Знищення та
пипiе пiпкж неqистот\

2240 29 212,00
сrчень-грудень

2015 покч
заг.фонд

81.29.1 - Послуги щодо очищування, iншi
(пепятисаrтiя пезинсекrriя'l

2240 72 642,00
сlчень-грудень

2015 року
заг.фонд

58.29.1 - Програмне забезпечення системне на

фiзичних носiях ( Програмне забезпечення

формування ЗНЗNs l, програмне забезпечення
drпптrлvпяння я]-РRк\

2240 240,00
сlчень-грудень

2015 року
заг.фонд

38.21.1 - Оброблення безпечних вЦходiв для
остаточного розмiщування ( Знешкодження
пi пуп пiп\

2240 l l9 200,00
сlчень-грудень

2015 року
заг.фонд

85.59.1 - Послуги освiтянськi, iншi, H.B.i.y.
(Атестаuiя побочих мiсць за умови працi)

2240 820,00
сlчень-грудень

20] 5 ooKv
заг.фонд

б3.12.1 - Розмiщення iнформацii на веб-вузлах
(Посrryга доступа до платного cepBicy,
позмirrrення оголопIень на веб-попталi')

2240 22,700,00
сlчень-грудень

2015 року
заг.фонд

81.22.1 - Послуги щодо очищування
промислових об'сктiв (перевiрка димових та
rяgяпiqятliйнrлу кяня пiп\

2240 2 000,00
сlчень-грудень

2015 року
заг.фонд

49.42,1- Послуги щодо перевезення речей ( За

доставку пiдрччникiв)
2240 28 887,00

сlчень-грудеЕь
2015 покч

заг.фонд

5б.10.1 - Послуги pecTopaHiB i пунктiв
швидкого харчування (Харчрання дiтей на
амягянняу)

2240 14 000,00
сlчень-грудень

2015 року
заг.фонд

б8.20.1 - Послуги щодо оренди й

експлуатування власно[ чи взятоi у лiзинг
HenvxoмocTi (С)пенпна плата за ппртп,тiшення)

2240 9 100,00
сiчень-грудень

2015 року
заг.фонд

*fttrfiifiiiiшдшцfi P.фi- fiiЖ



сiчень-грудень
2015 року

95,1L1 - Ремонтування комп'ютерiв i

периферiйного устаткування (Ремонт

сiчень-грудень
2015 рокуl9 369,09

7t.20.| - Послуги щодо технiчного
випробувапня й аналiзування (встановлювання

сiчень-грудень
20l5 року

53.10.1 - Послуги поштовi у межах

зобов'язання щодо надання унiверсальних

сiчень-грудень
2015 року

llЗSJ - Послуги щодо оренди та лiзингу

iнших машин, устаткування та майна, H,B,t,y,

Поrоrrrrй ремонт примiщення (згiдно ДСТУ

спец.фондПоrоrпrй ремонт туалетiв (згiдно ДСТУ
Б.Д.1.1-1:201
П"r""rrй р.""r, басейну (згiлно дсту Б,д,1,1

сiчень-грудень
IIоточний ремонт покрiвлi (згiдно ДСТУ
Б.Д.1.1-1;2013 сiчень-грудень
З"*tr" 

"-Иrих 
дверей та дверей кабiнетiв

1.1-1:2013
сiчень-грудень

i}aMiHa BiKoH на металопластиковi (згiдно

21.20.1- Лiки (Лiкарськi засоби)

з l 166,00Еб Э-О Пр"п а р ат и ф а р м а цепти ч н i, i н ш i

iлактичнrо< щешtень дiтяп4

сiчень-грудень
igJ - По*уги щодо видавання друкованоi

продукцii (проiзднi

сiчень-грудень
Йп-"п"й ремонт покрiвлi ДНЗJt3 (згiдно

Б.Д.1.1-1:20lЗ
сiчень-грудень

2015 року
капiтшьний ремонт примiщення iз замiною BikoH

i дверей ДНЗN93 (згiдно ДСТУ Б,Д,1,1-1:2013)
сiчень-грудень

Виготовлення lrректуваJIьних робiт,ЩНЗNо3

згiдно ДСТУ Б.Д.1.1-1 :20l
сiчень-грудень

К"пirа""r"й ремонт огорожi ЩНЗNч3 (згiдно

Б.Д.1.1-1:20l3
Копi"алr*Й ремонт ганкiв ДНЗЛЬ3 (згiдно ДСТУ

1.1-1:201 сiчень-грудень
БiБЙ'ьпrй ремонт покрiвлi ЩНЗNч24 (згiдно

Б.Д.1.1-1:20l сiчень-грудень
l40 000,00Й-пir-ьпrй ремоцт покрiвлi ДНЗJф48 (згiдно

1.1-1:2013

Капirа_rr*"И ремонт зовнiшньоТ каналiзацii
1.1-1:20

К*irr"""rй ремонт примiщення (замiна
1.1-1:2013

l 480,09 спеч.фонд

i

l



I

Капiтальний ремоЕт каншiзацiТ ДНЗХЪ2З (згiдно
пСТУ Б П- l .l -1 :20l З)

зlз2 200 000,00
сiчень-грудень

2015 року
спец.фонд

Замiна гitзового обладнання Ky<Hi та пральнi на

електричне ДНЗJФЗ0 (згiдно ДСТУ Б.Д.1.1-
1.?о1?\

зтз2 200 000,00
сiчень-грудень

2015 року
спец.фонд

Капiтапьний ремонт пiдлоги ДIЗN936 (згiдно

лсТУ Б.Д.1.1-1:20l3)
зlз2 80 000,00

сlчень-грудень
20l5 покч

спец.фонл

Капiтальний ремонт системи опаленIи [НЗNч39
(згiпно пСТУ Б.IJ.1.1 -l :20l З)

зlз2 50 000,00
сlчень-грудень

201 5 noKv
спец.фонд

Капiтальний ремонт системи горячого
водопостачання,ЩНЗNч42 (згiдно ДСТУ Б.Д. l. l
1.rп1?\

зlз2 80 000,00
сlчень-грудень

2015 року
спец.фонд

Кацiтальний ремонт огорожi ДНЗN95 l (згiдно

ДсТУ Б.Д.1.1-1:20l3)
з|з2 100 000,00

сiчень-грудень
2015 оокч

спец.фонд

Капiтальний ремонт каналiзацii та ту€lлетнlD(

KiMHaT ДнЗN954 (згiдно ДсТУ Б.Д,1.1-1:2013)
зlз2 90 000,00

сlчень-грудень
201 5 noKv

спеu.фонл

Капiтальний ремонт системи водопостачанIuI
пнзм71 (згiпно ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013)

з|32 72 500,00
сlчень-грудень

2015 покч
спец.фонд

Виготовлення та кориryванIut проектно-
кошторисноТ документацiI по ЩНЗ (згiдно ДСТУ
Е п-l 1-1.ro,| з\

з|з2 40 694,00
сlчень-грудень

2015 року
спец.фонд

Капiтальний ремонт покрiвлi по ЗНЗ]фl l (згiдно

ДСТУ Б.Д.1.1-1:20l3)
зlз2 l20 000,00

сlчень-грудень
20l5 року

спец.фонд

Капiтальний ремонт покрiвлi по ЗНЗJ'lЬl5 (згiдно

ДСТУ Б.Д.1.1-1:20l3)
зlз2 150 000,00

сlчень-црудень
201_5 покч

спец.фонд

Капiтшrьний ремонт покрiвлi по ЗНЗNs22 (згiдно

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)
зlз2 72 000,00

сiчень-грудень
20'l 5 ooKv

спец.фонд

Капiтальний ремонт покрiвлi по ЗНЗJt29 (згiдно

лСТУ Б.Д.1.1-1:20lЗ)
зlз2 70 000,00

сlчень-грудень
2015 покч

спец.фонд

Капiтмьний ремонт покрiвлi по ЗНЗ]фЗ3 (згiдно

ДСТУ Б.Д.1,1-1:20l3)
з|з2 60 000,00

сlчень-грудень
20l 5 покч

спеч.фонд

Капiтальний peMoIrT покрiвлi по ЗНЗJф35 (згiлно

trСТУ Б.Д.1.1-1:20l3)
зlз2 l20 000,00

сlчень-грудень
20l 5 ooKv

спец.фонл

Капiтальний ремонт покрiвлi по ЗНЗNsЗб (згiдно

ПСТУ Б.Д.1.1-1:20l3)
зlз2 70 000,00

сlчень-грудень
20l 5 ooKv

спец.фонд

Капiтальний ремонт дворового фасалу ЗНЗJфl
(згiдно ДСТУ Б.Д. l. 1 -1 :20 l3)

зlз2 450 000,00
сiчень-грудень

20l5 ooKv
спец.фонд

Капiтальний ремонт фасалу ЗНЗNg4 (згiдно ДСТУ
Б.Д.1.1-1:20lЗ)

зlз2 250 000,00
сlчень-грудень

20l5 поку
спец.фонд

Капiталький ремонт фасалу ЗНЗNsl3 (згiдно

ДсТУ Б.Д.1.1-1:20l3)
зlз2 2з8 000,00

сlчень-грудень
2015 рокч

спец.фонд

Капiтальний ремонт пiдlоги ЗНЗ}ф21 (згiдно

ДсТУ Б.Д.1.1-1:20l3)
з\з2 l20 000,00

сlчень-грудень
2015 покч

спеч.фонд

Капiта.ltьний ремонт примiщень з замiною BiKoH

ЗнЗN24 (згiдно ДсТУ Б.Д.1. 1-1 :20l3)
зlз2 400 000,00

сlчень_грудець
2015 покч

спец.фонд

Капiтальний ремонт туалетiв ЗНЗNs27 (згiдно

trСТУ Б.tr.1.1-1:20l3)
з|32 80 000,00

сlчень-грудень
2015 року

спеч.фонд

Виготовлення та кориryваннrI проектно-
кошторисноТ документацiТ по ЗНЗ (згiдно ДСТУ
Е п l 1-1.?ol1\

з|з2 200 186,00
сlчень-грудень

2015 року
спец.фонд

Капiтальний ремонт покрiвлi Спец.шк. (згiдно

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)
з|з2 l00 000,00

сiчень-грудень
20l5 оокч

спец.фонд

Створення систем об'ективного контроJIю за

ефективнiсть використаннJI,ЩНЗNч l (згiдно ДСТУ
Б П 1 1-1:2013)

зl32 17 000,00
сlчень-грудеЕь

2015 року
спец.фонд

Створення систем об'€ктивного контроJпо за

ефективнiсть використанIuI ДНЗJФ21 (згiдно

ДСТУ Б.Д.1.1-1:201З)

зlз2 17 000,00
сiчень-грудень

2015 року
спец.фонд



=

сiчень-грудень
2015 року

спец.фондСr-"р*"" *"тем об'скгивного контолю за

ефективнiсть використанн,I ЩНЗNл5 1 (згiдно

'-лфtrп п 1 1 1.rл1?\

з|з2 17 000,00

сiчень-грудень
2015 року

спец.фонД
з|з2 l7 000,00dБрБЙ.истем об'ективного контроJIю за

ефекiшнiсть використанюI ДНЗ]Ф68 (згiлно

сiчень-грудень
2015 року

спец.фонд
лvL J у.л.-.- -- -.,

Сr-р-"* систем об'ективного контроJrю за

ефектшнiсть використаннJI ЩНЗNч7 1 (згiдно з|з2 17 000,00

сiчень-грудень
20l5 року

спец.фонд
ДС'I'У ь.л. t. r- l :ZU rJ,
Moou* системи автоматиt{ного реryJIюванIuI

.no**u"o тепла ЗНЗJф2 (згiдно ДСТУ Б,Д,1,1- з|з2 l80 000,00

сiчень-грудень
2015 року

спец.фонд
I:lUlJl
ЙБй.".r"ми автоматиtIного реryпюванIuI

.no*r"urr" тепла ЗНЗ]ф9 (згiлно дсту Б,д,1,1_ з|з2 190 000,00

сiчень-грудень
20l5 року

спеч.фонд
з|з2 189 000,00монтаж системи автомзr

споживанIuI тепла ЗНЗN

1:20l3)
монтаж системи автома

споживан}ul теп-па ЗНЗN
I l .20lз)

lмонтаж системи автома

l.no*""u""" тепла ЗНЗЛ

гиrIного реryJrюванflх
ll2 (згiлно ДСТУ Б.Д.1,1

сiчень-грудень
20l5 року

спеч.фонд
з|з2 180 000,00

гиtIного peryJrr{)нaflн)r

9l (згiдно ДСТУ Б.Д,1,1-

тичного реryJIюванн,I
ч27 (згiпно ДСТУ Б,Д,1,1-

сiчень-грудень
2015 року

спеu.фонд
з|з2 l80 000,00

t:201З) -.
ББр-пп" систем об'сктивного контролю за

ефективнiстю використанн,I ЗнЗN9з (згiдно дсту
Б.Д,1.1-1:20l3) _.

Гr*р""" систем об'сктивного контролю за

ефективнiстю використаншI ЗНЗNs4 (згiдно дсту
гтт111.rп11\

3|з2 17 000,00
сiчень-грудень

2015 року
спец.фонд

сiчень-груденr
20l5 року

спец.фонд
зlз2 l7 000,00

сiчень-ГРУlеНЬ 1 спеч.фоНЛ
2015 року |

".л,'.' -.----' ZiББр""" систем об'сктивного коrкролю за

ефективнiстю використанIя ЗНЗNsб (згiдно дсту з|з2 17 000,00

l7 000,00
сiчень-грудень

2015 року
спец.фонДБор-arо систем об'ективного контроJIю за

ефективнiстю використанн,I ЗнЗJфl l (згiдно зIз2

сiчень-грудень
20l5 року

спец.фондБ-ор*"" систем об'ективного контролю за

ефективнiстю використанIш ЗНЗNs32 (згiлно з|з2 l7 000,00

сiчень-грудень
2015 року

спеч.фонд
зlз2 40 000,00

сiчень-грудень
20l 5 DoKy

спеч.фонл
зlз2 40 000,00Г-h--*r peмolп басейну ЗНЗN9l2 (згlдно

ПСТУ Б.Д.1.1-1:2013) сiчень-грудень
2015 поку

спеч.фонд
зlз2 40 000,00ЙБЫ"н"И ремонт басеЙну ЗНЗNgI) (згlдно

сiчень-грудень
2015 поку

спеu.фонд'l(, 
l у ь.д. 1.1-1 ;_:vIJ,

йilйr""и ремонт басейну ЗНЗNsl9 (згiдно з|з2 40 000,00

сiчень-грудень
2015 поку

спеч.фонд,l(, l } D.Л.t.t-l,-r,:- 
"

[-uпi.uо"""и ремонт басейну ЗНЗNs33 (згiдно

пСТУБ.Д.1.1-1:2013) ,, ,.,_, ,

зlз2 40 000,00

сiчень-грудень
20l5 року

*j::.1

gцgц,фоНД
з|з2 509 l10,23

сiчень-грудень
2015 року_

спец.фонд5H5J\9IZ (зrlлrru лчr J р,н,^,^ _,-- -;,,.-- -,-,

K*irr""й ремонт з частковою замlною вlкон ? 1?, 1 l5 7 18,64

ЗНЗNg2l (згtДно Лur у о,л,t,l_,,,у_,j/,_,_ _",

йrr-ilrr-"""й ремонт з частковою замlною BlKoH
: _--л пrT ,г\/ Е п -l -| 

-1 ,rnl з\
з|з2 8з21,74,2,1

сiчень-грудень
2015 року _

спеч.фонп

сiчень-груден
?о1 5 noкv

спеu.фонд%ийремонт(згiдноАвторський нагляд на ]

пr-тv Б п.1.1-1:2013)
з|з2 21|6,00
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спец.фонд
Технагляд за капlтz}льним ремонтом ЗНЗNgl2

fiлфIrг п 1 1 1.rп1?\
зLз2 8 849,з2

сiчень-грудень
2015 року

сiчень-грудень
20l 5 noKv

спец.фонд
з|з2 2 459,02

спец.фонд(ЗгtДно Лur у b.д.l,r-r,""Iyz._______ _______

Технагляд за капiтzlльним ремонтом JпJJ\чz / з|з2 |,l 8\2,66
сiчень-грудень

2015 року
(згiдно ДС'l'У ь.л. I.I-I:ZUrJ l ,

Капiтальний ремонт вiдкосiв з утеIIленн,Iм вlкон

ЗНЗNs29 (згiдно ДСТУ Б,Д,1,1-1:19J2*** 
= *,

з|зz 67 000,00
сiчень-грудень

20l5 року
спеч.фонд

:жffiФ

ffi,iffiё ffi:#ё.ffi ffi

99 200,00
сiчень-грудень

20l5 року

заг.фонд

Щоговiр з

ПАТ"базис"
вiд 25.02.15р

Nо1 7?

l0.20.2 - Риба, оброблена чи законсервована

iншим способом1 iKpa осетрових та замiнники

iкри

l0.84.3 - Сiль харчова

22з0

заг.фонд

Щоговiр з

ПАТ"базис"
вiд 25.02.15р.

м176

22з0 2з з20,00
сiчень-грудень

20l5 року

iчень-грудень
2015 року

заг.фонд

Щоговiр з

ПАТ"базис"
вiл 25.02.15p.

Nоl 74

22з0 25,74з,00
01.28.1 - Прянощi не обробленi

10.51.2 - Молоко сухе

сiчень-грудень
20l5 року

заг.фонл

Щоговiр з

ПАТ"базис"
вiл 25.02.15р.

Nоl 7ý

22з0 24 600,00

сiчень-грудень
20l5 року

заг.фонд

Щоговiр з

ПАТ"базис"
вiд 25,02.15p,

Ml7l
22з0 32 400,0010.62.1 - Крохмалi i крохмалеПродукти; цукор l

uyKpoBi сиропи, H.B,i,y, (Крохмаль)

сiчекь-грудень
2015 року

заг.фонд

Щоговiр з

ПАТ"базис"
вiл 25.02.15р.

Nо1 7R

10.82.1 - Какао терте, какао масло, жири

олiя, какао порошок (Какао порошок)

10.89.1 - Супип яйця, дрiлцжi та iншi харчовi

продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й

"оо""r* 
безхребетних (fu iжлжi хлiбопекарськi)

22з0 64 050,00

заг.фонд

Щоговiр з

ПАТ"базис"
вiл 25.02.15р.

Nо1 71

22з0 9l80,00
сiчень-грудень

2015 року

сiчень-грудень
2015 покч

заг.фонл
22з0 48 400,00tO.BZ.Z - Шоколад i чукровi кондитерськl

вироби . .

бtrЗЗ - Купьтури овочевi плодоноснi, iншi сiчень-грудень
2015 року

заг.фонд
22з0 50 000,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонд
22з0 2 500,00

сiчень-грудень
20l5 поку

заг.фонд
22з0 65 342,00

сiчень-грудень
2015 року

заг.фонд
22з0 4з 450,00
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с]
с)

;t

К+
,Jл(, niii'u*'У.:,ý,ь ;, |гiе{

сrчень-грудень

20l5 року
аЗ"**пчпа епергiя (СП''Е".р.о.бу"{

сlчень-грудень
lr.I - Ьеrсгр&чпа енеРГiя (,Щеснянська 

рада)lr.r_ЬепрпЙа-БýБfrfr
" ВП Чернiгiвський район сiчень-грудень

20l5 року

Ш.59.r - Поglуги освiтянськi, iншi, H.B.i.y.(tЬчашtя електромон,
нilпgаФс п_л__j_ .Iерlв, 

навчання кочегарiв,вапчаЕня членiв KoMiT*:1у,'',; ;;;;Jжiffiffi"#";
*:г:юпоiарчоi 

групи АП1 8- 1 0, 
"u""uu* 

--^"

вiдповiдаlьшоraч ara* 
- - -' 'r*Dlaqu

трогосподарство)

217зO,о0
березень-

вересень 20 l 5

року
заг.фонд

(v'окоi nlrc.,'ф
9^\|л* .qu Jr

в
М.Ф.Рубан

О.М.JIяховець
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