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1 2 3 4 5 6

Вироби канцелярські 2210 2 310,65 - - дог. №16-182 

(дві тисячі триста десять грн. 65 коп.) від 25.03.15
Всього по КЕКВ 2210 2 310,65

погашення кредиторської заборгованості 2240 1 500,00 - - дог. №86

(одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.) від 06.03.14

4 199,94 - - дог. №2666

(чотири тисячі сто дев'яносто дев'ять грн. 94 коп.) від 11.11.14

6 299,94 - - дог. №2664

(шість тисяч двісті дев'яносто дев'ять грн. 94 коп.) від 10.11.14

1 535,00 - - дог. №2720

(одна тисяча п'ятсот тридцять п'ять грн. 00 коп.) від 16.12.14

180,00 - - дог. №5/09-14

(сто вісімдесят грн. 00 коп.) від 05.09.14

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Абонентна плата за 

місцеві  та міжміські телефонні розмови ПАТ "Укртелеком")
2240 6 023,00 - - дог. №0246801

(шість тисяч двадцять три грн. 00 коп.) від 10.02.11

 95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (Заправка, 

відновлення катриджів, технічне обсл. Та ремонт друк.техніки та лічильних 

машин)

2240 1 360,02 - - дог. №2868

(одна тисяча триста шістдесят грн. 02 коп.) від 12.03.15

62.02.3 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій 

(Обслуговування та програмно-технологічне супроводження бух.програм 

"НВЦ Біком")

2240 6 000,00 - - дог. №86

(шість тисяч грн. 00 коп.) від 18.03.15

Всього по КЕКВ 2240 27 097,90 -

Пеня 2800 7,00 - - дог. №0246801

(сім грн. 00 коп.) від 10.02.11
Всього по КЕКВ 2800 7,00
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погашення кредиторської заборгованості 3142 11 199,26 - - дог.№14

(одинадцять тисяч сто дев'яносто дев'ять грн. 26 коп.) від 25.09.14

17 343,54 - - дог. №15

(сімнадцять тисяч триста сорок три грн. 54 коп.) 25.09.14

55 690,25 - - дог. №ТМ-1402

(п'ятдесят п'ять тисяч шістьсот дев'яносто грн. 25 коп.) 11.03.14

Всього по КЕКВ 3142 84 233,05

Разом 113 648,60 -

Голова комітету з конкурсних торгів Головко О.О.

Секретар комітету з конкурсних торгів Кирилко В.П.


