
ДОДАТОК  до  РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  

на  2015 рік  № 23 
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Оболонської  районної  

в місті Києві державної адміністрації,  37445495  
                                 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ   (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

в грн. 

Процедура 

закупівлі 
Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
Послуги щодо страхування майна від 

пожежі та інших небезпек (65.12.4) 

послуги щодо добровільного 

страхування майна б-ка № 102 для 

дітей (вул. Рокосовського,,3-б); ПАТ 

«Страхова компанія «СКАЙД 

 

2240 

1421,70 грн. 

(одна тисяча  

чотириста 

двадцять одна 

грн. 00  коп.) 

- - 

 

КФК 

110201 

      

 

Послуги щодо страхування майна від 

пожежі та інших небезпек (65.12.4) 

послуги щодо добровільного 

страхування майна пункт видачі 

книг Пуща Водиця 

(вул.Червонофлотська,10); ПАТ 

«Страхова компанія «СКАЙД» 

2240 39,35 грн. 

(тридцять 

дев’ять грн.. 

35 коп.) - - 

КФК 

110201 

Послуги щодо страхування майна від 

пожежі та інших небезпек (65.12.4) 

послуги щодо добровільного 

страхування ДМШ-36 (вул. Північна, 

26); 

 ПАТ «Страхова компанія «СКАЙД 

 

2240 

197,07 грн. 

(Сто 

дев’яносто сім 

грн. 07 коп.) 
- - 

КФК 

110205 

Послуги щодо страхування майна від 

пожежі та інших небезпек (65.12.4) 

послуги щодо добровільного 

страхування ДМШ-37 (пр. 

Оболонський, 2-б); ПАТ «Страхова 

компанія «СКАЙД 

 

2240 

255,36  грн. 

(двісті 

п’ятдесят 

п’ять грн. 36 

коп.) 

- - 

КФК 

110205 

Послуги щодо страхування майна від 

пожежі та інших небезпек (65.12.4) 

послуги щодо добровільного 

страхування ДМШ-40 (вул. Полярна., 

8-б); 

 ПАТ «Страхова компанія «СКАЙД 

 

2240 

48,62 грн. 

(сорок вісім 

грн. 62коп.) 
- - 

КФК 

110205 

Послуги щодо страхування майна від 

пожежі та інших небезпек (65.12.4) 

послуги щодо добровільного 

страхування ДХШ-3 (пр. 

Оболонський, 34/1); ПАТ «Страхова 

компанія «СКАЙД 

 

2240 

483,74 грн. 

(чотириста 

вісімдесят 

три грн. 

74коп.) 

- - 

КФК 

110205 

Послуги щодо страхування майна від 

пожежі та інших небезпек (65.12.4) 

послуги щодо добровільного 

страхування ЦБухгалтерія (вул. 

Прирічна, 5); ПАТ «Страхова 

компанія «СКАЙД 

 

2240 

368,20 грн. 

(триста 

шістдесят 

вісім грн. 

20коп.) 

- - 

КФК 

110502 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від    19.08.2015     №  30/КТ 
 

 



Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ Г.П. МАЛИГІНА 

                                                                     м.п.                    (підпис)              (ініціали та прізвище) 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ Л.М. ТЕРЕХОВА  

                                                                                          (підпис)                (ініціали та прізвище) 

 


