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1 2 3 4 5 6
263 067,00

(двісті шістдесят три тисячі шістдесят сім грн. 00 
коп.) у т.ч.:

 Харківському РЦОЯО 10 857,00
(десять тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

 Київському коледжу ім . Макаренка (за адресою: м . Київ, вул. Чорновола, 24) 105 000,00

(сто п'ять тисяч грн. 00 коп.)

ДП "Освіта" (за адресою: м . Київ, вул. В. Винниченка, 5) 147 210,00
(сто сорок сім тисяч двісті десять грн.00 коп.)

94 350,00
(дев'яносто чотири тисячі триста п'ятдесят грн. 00 

коп.)
11 257,00

(одинадцять тисяч двісті п'ятдесят сім грн. 00 коп.) у 
т.ч.:

 Харківському РЦОЯО 777,00
(сімсот сімдесят сім грн. 00 коп.)

 Київському коледжу ім . Макаренка (за адресою: м . Київ, вул. Чорновола, 24) 710,00
(сімсот десять грн. 00 коп.)

Броварському професійному ліцею (за адресою: Київська обл., м . Бровари, вул. Незалежності 
14б) 5 410,00

(п'ять тисяч чотириста десять грн. 00 коп.)

ДП "Освіта" (за адресою: м . Київ, вул. В. Винниченка, 5) 4 360,00

(чотири тисячі триста шістдесят грн. 00 коп.)

315 586,00

(триста п'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят шість 
грн. 00 коп.)  у т.ч.:

 Харківському РЦОЯО 3 586,00
(три тисячі п'ятсот вісімдесят шість грн. 00 коп.)

 Київському коледжу ім . Макаренка (за адресою: м . Київ, вул. Чорновола, 24) 53 570,00

(п'ятдесят три тисячі п'ятсот сімдесят грн. 00 коп.)

Броварському професійному ліцею (за адресою: Київська обл., м . Бровари, вул. Незалежності 
14б)

159 430,00

(сто п'ятдесят дев'ять тис. чотириста тридцять грн. 
00 коп.)

ДП "Освіта" (за адресою: м . Київ, вул. В. Винниченка, 5) 99 000,00

(девяносто девять тисяч грн. 00 коп.)

22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали (паперове канцелярське приладдя) 8 455,00
2210

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (відшкодування за теплопостачання)

2271

09310000-5 Електрична енергія (оплата за спожиту електроенергію) 2273

січень

 65110000-7 Розподіл води (відшкодування за водопостачання і водовідведення)

січень

січень2272

Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік  (із змінами) 
Українського центру оцінювання якості освіти (код за ЄДРПОУ 34187201) 

09310000-5 Електрична енергія (відшкодування за спожиту електроенергію)

2273

січень

березень
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(вісім тисяч чотириста п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.)

30140000-2 Лічильна та обчислювальна техніка (калькулятори) 1 750,00
(одна тисяча сімсот п'ятдесят грн.00 коп.)

39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки (шпагат і нитки) 1 500,00
(одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.)

22410000-7 Марки (поштові марки) 17 250,00
(сімнадцять тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (сумки для портативних комп'ютерів) 3 000,00
(три тисячі грн. 00 коп.)

42920000-1 Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання (ваги електронні) 3 000,00
(три тисячі грн. 00 коп.)

39830000-9 Продукція для чищення (миючі та чистячі засоби) 6 968,00
(шість тисяч дев'ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп.)

19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття (мішки для сміття) 4 700,00
(чотири тисчі сімсот грн. 00 коп.)

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського 
харчування (мітли, віники, відра) 900,00

(дев'ятсот грн. 00 коп..)
33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (рушники паперові та 
туалетний папір) 3 000,00

(три тисячі грн. 00 коп.)
6 000,00

(шість тисяч грн. 00 коп.)
55 800,00

(п'ятдесят   п'ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
21 450,00

(двадцять одна тисяча чотириста п'ятдесят грн. 00 
коп.)

61 200,00

(шістдесят одна тисяча двісті грн. 00 коп.)

528,00
(п'ятсот двадцять вісім грн. 00 коп.)

2 000,00
(дві тисячі грн. 00 коп.) 

2 000,00
(дві тисячі грн. 00 коп.) 

35 600,00

(тридцять п'ять тисяч шістсот грн. 00 коп.)

100 000,00

(сто тисяч грн.00 коп.)

2210 67 700,00

2210

22210000-5 Газети (передплата періодичних видань)

32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу (диктофон) 2210

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (мультимедійний монітор для відеоспостереження)

2210

2210

32420000-3 Мережеве обладнання (мережеве обладнання)

2210

2210

2210

липень

2210

2210

2210

березень

34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини та 
автотовари до транспортних засобів)

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (флешки) 2210

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (комп'ютерна техніка та комплекутючі)

32230000-4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (радіотелефон) 2210

32340000-8 Мікрофони та гучномовці (звукозаписуюче обладнання)

2210

квітень

31420000-6 Гальванічні батареї (акумуляторні батареї для джерел безперебійного живлення) 2210

квітень

березень

квітень

квітень

липень

березень

квітень

квітень

березень

спецфонд

лютий 

лютий

березень

травень

лютий

2210

2210

2210

2210

лютий

березень2210

березень
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3110 (шістдесят сім тисяч сімсот грн.00 коп.)
32340000-8 Мікрофони та гучномовці (мікшерний пульт) 12 000,00

(дванадцять тисяч грн. 00 коп.)
22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники (флаєри, каталоги) 10 500,00

(десять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) 
22470000-5 Посібники (звіт про проведення ЗНО) 5 500,00

(п'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)
52000,00

(п'ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.)

72410000-7 Послуги провайдерів (надання доступу до мережі інтернет ) 143 697,00
(сто сорок три тисячі шістсот девяносто сім грн. 00 

коп.) у т.ч.:
послуги з доступу до мережі Інтернет 12 600, 00

(дванадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.)
 розміщення обладнання на технічному майданчику 27 000,00

(двадцять сім тисяч грн. 00 коп.)
захист від DDoS-атак 104 097,00

(сто чотири тисячі дев'яносто сім грн. 00 коп.)
72410000-7 Послуги провайдерів (послуги веб-хостингу) 21 000,00

(двадцять одна тисяча грн. 00 коп.)
72410000-7 Послуги провайдерів (послуги з доступу до мережі Інтернет ) 26 572,00

(двадцять шість тисяч пятсот сімдесят дві грн.00 
79710000-4 Охоронні послуги (спостереження та обслуговування систем сигналізації 
термінового виклику наряду охорони та тривожної сигналізації (за адресою: Київська обл., м . 
Бровари, вул. Незалежності 14б) 18 195,00

(вісімнадцять тисяч сто дев'яносто п'ять грн. 00 коп.)
63120000-6 Послуги зберігання та складування (складські послуги) 196 080,00

(сто дев'яносто щість тисяч вісімдесят грн. 00 коп.)
63120000-6 Послуги зберігання та складування (зберігання шин) 1 920,00

(одна тисяча дев'ятсот двадцять грн. 00 коп.)
64120000-3 Кур’єрські послуги (послуги поштового зв'язку спеціального призначення) 53 300,00

(п'ятдесят три тисячі триста грн. 00 коп.)
50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і 
супутнього обладнання (технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів) 48 000,00

(сорок вісім тисяч грн. 00 коп.)
66510000-8 Страхові послуги (страхування орендованого майна) 1 200,00

(одна тисяча двісті грн. 00 коп.)
66510000-8 Страхові послуги (послуги зі страхування автотранспортних засобів) 4 620,00

(чотири тисячі шістсот двадцять грн. 00 коп.)
66110000-4 Банківські послуги (послуги банку за розрахунково-касове обслуговування) 22 591,00(двадцять дві тисячі п'ятсот дев'яносто одна грн. 00 

коп.)
90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (послуги з вивезення твердих побутових 
відходів, адреса:вул.Чороновола, 24, м . Київ) 8 219,00

(вісім тисяч двісті девятнадцять грн. 00 коп.)
90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям ((відшкодування Харківському РЦОЯО за 
послуги з вивезення твердих побутових відходів) 292,00

(двісті дев'яносто дві грн. 00 коп.)

спецфонд

2240

2240

січень
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2240

2240
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2210

3110

2240
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31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (джерела безперебійного живлення)
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90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (відшкодування Броварському професійному 
ліцею за послуги з вивезення твердих побутових відходів, адреса: вул. Незалежності,14Б, м . 
Бровари) 12 000,00

(дванадцять тисяч грн. 00 коп.)
50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і 
контрольних приладів (послуги з технічного обслуговування установок пожежної сигналізації, 
здійснення цілодобового  спостерігання   через пульт пожежного спостерігання та передача 
тривожних сповіщень до оперативно-диспетчерської служби відповідного підрозділу ДСНС 20 000,00

(двадцять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч.:
м . Київ, вул. Чорновола, 24 15 008,00

(п'ятнадцять тисяч вісім грн. 00 коп.)
Київська обл., м . Бровари, вул. Незалежності 14 б 4 992,00

(чотири тисячі девятсот девяносто дві грн. 00 коп.)
50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного 
обладнання (послуги з технічного обслуговування систем охоронної сигналізації, контролю 
доступу та відео спостереження) за адресою Замовника: 100 057,00

(сто тисяч п'ятдесят сім грн. 00 коп.) у т.ч.:
м . Київ, вул. Чорновола, 24 23 200,00

(двадцять три тис. двісті грн. 00 коп.)
м . Київ, вул. В. Винниченка, 5 20 000,00

(двадцять тис. грн. 00 коп.)
Київська обл., м . Бровари, вул. Незалежності 14 б 56 857,00

(п'ятдесят шість тисяч вісімсот пятдесят сім грн. 00 
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (послуги з реєстрації 
автотранспортних засобів) 2 000,00

(дві тисячі грн. 00 коп.) 
64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (послуги міського та міжміського 
телефонного звязку) 32 500,00

(тридцять дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (технічне обслуговування і ремонт  
принтерів, заправка та відновлення картриджів, технічне обслуговування і ремонт персональних 
комп'ютерів і ноутбуків) 19 234,04

(сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто 
дев'ять грн. 99 коп.)

51330000-4 Послуги зі встановлення радіотелефонної апаратури (послуги із встановлення та 
налаштування міні АТС) 25 000,00

(двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з сервісного та 
технічного обслуговування друкарського комплексу Oce Vario Print) 199 000,00

(сто дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.)
72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань 
(послуги у сфері інформатизації щодо створення комплексних систем захисту інформації) 194 580,00

(сто дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят грн. 
00 коп.)79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (юридичні 

послуги) 30 000,00
(тридцять тисяч грн. 00 коп.)

79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (проведення пресконференцій, 
короткотермінових семінарів, нарад, нарад-навчань, робочихсемінарів, круглих столів) 18 000,00

(вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.)
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72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (технічний супровід та підтримка 
програмного комплексу 1С-Підприємство) 27 000,00

(двадцять сім тисяч грн. 00 коп.)
72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (технічний супровід та підтримка 
програмного комплексу Medoc) 5 200,00

(п'ять тисяч двісті грн. 00 коп.)
72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (консультаційні послуги по роботі з 
програмним комплексом , технічний супровід та програмна підтримка програмного комплексу) 129 880,00(сто двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 

00 коп.)
30234000-8 Носії інформації (виготовлення та запис на CD диски звукових документів) 20 000,00

(двадцять тисяч грн. 00 коп.)
80520000-5 Навчальні засоби (підвищення кваліфікації кадрів з отриманням  
посвідчення(сертифіката) установленого зразка щодо набуття відповідних професійних навиків) 50 000,00

(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)
80520000-5 Навчальні засоби (підвищення кваліфікації кадрів без отримання  
посвідчення(сертифіката) установленого зразка щодо набуття відповідних професійних навиків) 15 000,00

(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)
60100000-9 Послуги з автомобільних перевезень (послуги з перевезення) 8 000,00

(вісім тисяч грн. 00 коп.)
51540000-9 Послуги зі встановлення машин та обладнання спеціального призначення (послуги з 
налаштування друкарського обладнання) 15 680,00

(п'ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят грн. 00 коп.)
70310000-7 Послуги з надання в оренду чи продажу будівель (наймання житла) 8 000,00

(вісім тисяч грн. 00 коп.)
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (поточний ремонт офісного приміщення УЦОЯО, 
розташованого за адресою: вул. Чорновола, 24, м . Київ, 01135) 22 000,00

(двадцять дві тисячі  грн. 00 коп.)
48760000-3 Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів (антивірусний модуль для  
поштового сервера) 3 000,00

(три тисячі грн. 00 коп.)
48220000-6 Пакети програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет (посилений SSL 
сертифікат для веб-серверів) 14 000,00

(чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.)

39130000-2 (офісні меблі) (оренда меблів) 24 410,00(двадцять чотири тисячі чотириста десять грн. 00 
коп.)

71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (науково-технічні послуги) 768,00
(сімсот шістдесят вісім грн. 00 коп.)

48620000-0 Операційні системи (програмне забезпечення для операційних систем) 40 000,00

(сорок тисяч грн. 00 коп.)
48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів (програмне забезпечення) 70 000,00

(сімдесят тисяч грн. 00 коп.)
48760000-3 Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів (програмне забезпечення для  
захисту від вірусів) 50 000,00

(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)
350,00

(триста п'ятдесят   грн. 00 коп.)

березень

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (флешки) 2210 березень

лютий

лютий

2240

2240 липень

2240 березень

березень

лютий

2210

2240

2240

2240 січень

січень

2240

2240

2240

2240

березень

лютий

2240

2240 лютий

лютий

травень

2240

2282

лютий

2240 вересень

березень

2240
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8  500,00

(вісім тисяч п'ятост грн. 00 коп.)

15  250,00

(п'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.)

8  550,00

(вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят   грн. 00 коп.)

3  000,00

(три тисячі  грн. 00 коп.)
44520000-1 Замки, ключі та петлі (замки та фурнітара) 465,00

(чотиритса шістдесят п'ять грн. 00 коп.)
44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні (санітарна техніка) 1  022,00

(одна тисяча двадцять дві грн. 00 коп.)
31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (світильник) 150,00

(сто п'ятдесят грн. 00 коп.)

80520000-5 Навчальні засоби (підвищення кваліфікації ІТ-фахівців з отриманням сертифіката) 21 000,00
(двадцять одна тисяча грн. 00 коп.)

38650000-6 Фотографічне обладнання (спалах до фотоапарату) 9 000,00

(дев'ять тисяч грн. 00 коп.)
22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники (виготовлення банера та металевої 
конструкції для нього) 10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)
22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники (виготовлення банера та металевої 10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)
71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (розробка тимчасових норм середнього 
ресурсу пневматичних шин автомобіля) 576,00

(п'ятсот сімдесят шість грн. 00 коп.)
48620000-0 Операційні системи (програмне забезпечення для операційних систем) 5 300,00

(п'ять тисяч триста грн. 00 коп.)
48220000-6 Пакети програмного забезпечення для мереж Інтернет та Інтранет (пакети 
програмного забезпечення для редагування веб-сторінок) 7 000,00

(сім тисяч грн. 00 коп.)
79820000-8 Послуги, пов’язані з друком (послуги з розробки та виготовлення макету 
інфографіки щодо процедури переведення тестових балів у шкалу 12 балів) 2 000,00

(дві тисячі грн. 00 коп.)

24910000-6 Клеї (клей монтажний) 170,00
(сто сімдесят грн. 00 коп.)

44530000-4  Кріпильні деталі (саморізи) 145,00

(сто сорок п'ять грн. 00 коп.)
44190000-8  Конструкційні матеріали різні (плити OSB) 2 220,00

червень

2210

2240 травень

травень

2240 травень

2210 травень

79820000-8 Послуги, пов’язані з друком (послуг з розробки та виготовлення макету інфографіки 
щодо процедури переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100-200 балів) 2240 квітень

32550000-3 Телефонне обладнання (телефонне обладнання) 2210 березень

32420000-3 Мережеве обладнання (пасивне мережеве обладнання) березень

32550000-3 Телефонне обладнання (телефонні апарати)

2210

2210

2210

квітень

квітень

2210

2210 квітень

2282

спецфонд

спецфонд

березень

2240 травень

2210 червень

2210 травень

2210 червень

2210 червень

2240 липень
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(дві тисячі двісті двадцять грн. 00 коп.)
39530000-6 Килимові покриття, килимки та килими (килимове покриття) 405,00

(чотириста п'ять грн. 00 коп.)
44420000-0 Будівельні товари (клейка двостороння стрічка) 800,00

(вісімсот грн. 00 коп.)
44210000-5 Конструкції та їх частини (алюмінієві куточки) 1 000,00

(одна тисяча грн. 00 коп.)

39510000-0 Вироби домашнього текстилю (жалюзі) 1 775,00

(одна тисяча сімсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.)

64120000-3 Кур’єрські послуги (кур’єрські послуги) 47 000,00

(сорок сім тисяч грн. 00 коп.)
50330000-7 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання (надання послуг 
з технічного обслуговування та ремонту плати розширення для міні-АТС Panasonic TDA100 ) 526,00

(п'ятсот двадцять шість грн. 00 коп.)

39130000-2 Офісні меблі (металеві архівні шафи) 10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (розробка проектно-кошторисної 
документації щодо проведення капітального ремонту в орендованому приміщенні УЦОЯО ) 22 000,00

(двадцять дві тисячі грн. 00 коп.)
50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (технічне 
обслуговування кондиціонерів ) 12 540,00

(дванадцять тисяч п'ятсот сорок грн. 00 коп.)

48610000-7 Системи баз даних (пакети програмного забезпечення для баз даних ) 50 000,00
(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

48620000-0 операційні системи (програмне забезпечення для операційних систем) 25 500,00
(двадцять п'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)

50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (послуги з ремонту принтерів для  
друку етикеток ) 106 000,00

(двадцять п'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (послуги з вивезення твердих побутових 
відходів) 1 447,18

(одна тисяча чотириста сорок сім грн. 18 коп.)
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги 
(проведення експертизи до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх 
експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення , кошторисної частини за проектом  
будівництва "Капітальний ремонт електропроводки із заміною електричних пристроїв на 
третьому поверсі приміщення УЦОЯО по вул. В. Винниченка, 5, м . Києва)

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги 
(проведення експертизи до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх 
експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення , кошторисної частини за проектом  
будівництва "Капітальний ремонт кімнати для створення студії звукозапису в приміщенні 

3132 липень спецфонд3693,60 
(три тисячі шістсот дев'яносто три грн. 60 коп.)

3132 3693,60 
(три тисячі шістсот дев'яносто три грн. 60 коп.) липень спецфонд

2240 липень

2240 липень

2240 липень

2240 липень

2240 липень

3132 червень спецфонд

червень

червень

2210 червень

2210

червень

2210 червень

2240 червень

2210

2210 червень

2210 червень

2210
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50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (технічне 
обслуговування кондиціонерів )

2240 1 860,00                                                                                                                         
(одна тисяча вісімсот шістдесят грн. 00 коп.)

серпень

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги                                                                                                
(розробка проектно-кошторисної документації по об"єкту: "Капітальний ремонт приміщення  
третього поверху  по вул.В.Винниченка,5, м.Києва")

3132 21 000,00                                                                                                       
(двадцять одна тисяча грн. 00 коп.)

серпень спецфонд

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки                                                                                               
(послуги з технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки)

2240 9 180,24                                                                                                      
(дев'ять тисяч сто вісімдесят грн. 24 коп.)

вересень

72410000-7 Послуги провайдерів (телекомунікаційні послуги)
2240 3 040,00                                                                                                     

(три тисячі сорок грн. 00 коп.)
вересень

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (проведення експертизи до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх 
експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення кошторисної частини за проектом  
будівництва "Капітальний ремонт приміщень третього поверху по  вул. В. Винниченка, 5, у м . 
Києві)

Затверджено рішенням тендерного комітету від  06.09.2017 р. № 119

Голова тендерного комітету

Cекретар тендерного комітету

Латанський Р . О.

Лизун Н. М.

3 693,60 
(три тисячі шістсот дев'яносто три грн. 60 коп.)3132 вересень


