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01.19.3 Насіння буряків, насіння кормових рослин; сировина рослинна, 

інша) (травосуміш насіння газонних трав) 12 000.00 (дванадцять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

01.30.1 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів (живці квіткових культур) 8 000.00 (вісім тисяч грн. 00 коп.) І квартал

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші (мішки та пакети для сміття) 16 000.00 (шістнадцять тисяч грн. 00 коп.)  І квартал

13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів (шпагат 

сільськогосподарський для пакування та обв'язування) 600.00 (шістсот грн. 00 коп.) І квартал

14.12.3 Одяг робочий, інший (спецодяг) 10 000.00 (десять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

14.19.2 Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з 

текстильного полотна, крім трикотажних (рукавиці робочі) 4 800.00 (чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп.)  І квартал

17.12.7 Папір і картон оброблені (папір формату А4, А3) 3 000.00 (три тисячі грн. 00 коп.) І квартал

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (швидкозшивачі, папки, журнали, 

бланки, конверти) 800.00 (вісімсот грн. 00 коп.) І квартал

20.11.1 Гази промислові (кисень газоподібний технічний) 1 000.00 (одна тисяча грн. 00 коп.) І квартал

20.15.7 Добрива, н.в.і.у. (комплексні мінеральні добрива) 9 000.00 (дев'ять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів (лакофарбова продукція, 

розчинники) 12 000.00 (дванадцять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (мило господарське, 

миючі засоби) 2 000.00 (дві тисячі грн. 00 коп.) І квартал

22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші 

(плівка поліетиленова) 15 000.00 (п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

22.22.1 Тара пластмасова (горщики для розсади) 10 000.00 (десять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне (вапно гашене) 3 200.00 (три тисячі двісті грн. 00 коп.) І квартал

24.10.5 Прокат плаский із сталі, плакований, з гальванічним або іншим 

покривом і прокат плаский зі швидкорізальної сталі та кремнієвої 

електротехнічної сталі (арматура, кутик, шестигранник, квадрат) 10 000.00 (десять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів (свердла, врези, 

різці) 3 000.00 (три тисячі грн. 00 коп.) І квартал

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини (електроди) 900.00 (дев'ятсот грн. 00 коп.) І квартал

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (скоби, скріпки) 200.00 (двісті грн. 00 коп.)  І квартал
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26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин (витратні та 

комплектуючі матеріали до оргтехніки)  2 000.00 (дві тисячі грн. 00 коп.) І квартал

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні (проїзні квитки) 6 700.00 (шість тисячсімсот грн. 00 коп.) І квартал

29.31.2 Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних 

засобів і його частини (автомобільні запчастини) 30 000.00 (тридцять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. 

(запчастини, комплектуючі до транспортних засобів) 2610 30 000.00 (тридцять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

Загальний 

фонд
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 

штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, штемпельні подушечки (ручки, олівці, маркери, 

коректори і т.п.)                                   500.00 (п'ятсот грн. 00 коп.)  І квартал

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (марки 

поштові) 2 800.00 (дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.) І квартал

35.11.1 Енергія електрична (енергія електрична, послуги з перетікань 

реактивної електроенергії)  54 000.00 (п'ятдесят чотири тисячі грн. 00 коп.) І квартал

35.12.1 Передавання електричної енергії (відшкодування вартості послуг з 

передавання електричної енергії, пов'язаних з утриманням орендованих 

нежитлових приміщень) 800.00 (вісімсот грн. 00 коп.) І квартал

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

(відшкодування вартості послуг з постачання пари та гарячої води 

трубопроводами, пов'язаних з утриманням орендованих нежитлових 

приміщень) 3 900.00 (три тисчі дев'ятсот грн. 00 коп.)  І квартал

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (послуги з 

водопостачання та водовідведення)                4 400.00 (чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.) І квартал

37.00.1 Послуги каналізаційні (відшкодування вартості послуг з 

водовідведення, пов'язаних з утриманням орендованих нежитлових 

приміщень) 300.00 (триста грн. 00 коп.)  І квартал

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 

використовування (послуги з вивезення твердих побутових відходів) 5 600.00 (п'ять тисяч шістсот грн. 00 коп.)  І квартал

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів  10 000.00 (десять тисяч грн. 00 коп.) І квартал

53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг (послуги з оформлення передплати на газети, 

періодичні видання)   1 500.00 (одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.) І квартал

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги 

стаціонарного телефонного зв'язку) 1 800.00 (одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.)  І квартал

61.10.3 Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку 

(послуги доступу до мережі Інтернет) 1 950.00 (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.) І квартал

61.20.1 Послуги мобільного зв'язку й послуги приватних мереж для 

систем безпроводового зв'язку (телекомунікаційні послуги з безпровідного 

зв’язку; картки поповнення рахунку мобільного зв’язку) 7 500.00 (сім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) І квартал



63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою (послуги 

реєстрації (активації) платного сервісу "Кабінет замовника" на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань державних закупівель та використання 

платного сервісу "Кабінет замовника" на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань державних закупівель)  270.00 (двісті сімдесят грн. 00 коп.) І квартал

1 000.00 (одна тисяча грн. 00 коп.) 

2 000.00 (дві тисячі грн. 00 коп.) 

Загальний 

фонд

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту (послуги щодо 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів) 16 500.00 (шістнадцять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) І квартал

65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек 

(послуги щодо страхування орендованих нежитлових приміщень)   1 700.00 (одна тисяча сімсот грн. 00 коп.) І квартал

68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості (оренда нежитлових приміщень) 3 000.00 (три тисячі грн. 00 коп.) І квартал

69.20.1 Послуги щодо фінансового аудиту (аудиторські консультаційні 

послуги) 1 500.00 (одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.) І квартал

80.20.1 Послуги систем безпеки (послуги централізованого спостереження, 

в т.ч. експлуатаційного обслуговування засобів охоронної сигналізації) 2 300.00 (дві тисячі триста грн. 00 коп.) І квартал

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів 

(відшкодування вартості експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням 

орендованих нежитлових приміщень) 700.00 (сімсот грн. 00 коп.) І квартал
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 

(Послуги з технічного обслуговування та ремонту периферійного 

устаткування, заправлення та регенерація картриджів до периферійного 

устаткування) 3 600.00 (три тисячі шістсот грн. 00 коп.) І квартал

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.01.2015 №1П

Голова комітету з конкурсних торгів, 

головний інженер Заєць С.В.
(підпис)

М.П.

64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у. (банківські 

послуги) 
2610 І квартал


