
 
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель 

 на 2016 рік зі змінами (1 півріччя) 
Український центр оцінювання якості освіти (код ЄДРПОУ 34187201)  

Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетн
их 

коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура 
закупівлі 

Орієнтовн
ий 

початок 
проведенн

я 
процедури 
закупівлі 

Примі
тки 

1 2 3 4 5 6 
Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (код ДК 016:2010 – 36.00.2) 
послуги з розподілу води трубопроводами (код 
ДК 021:2015 – 65100000-4) 
(відшкодування Київському коледжу імені 
Макаренка (адреса: вул. Чорновола, 24,  
м. Київ) за водопостачання і водовідведення) 

2272 900,00 грн. 
(дев’ятсот грн. 00 коп.)   

 

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (код ДК 016:2010 – 36.00.2) 
послуги з розподілу води трубопроводами (код 
ДК 021:2015 – 65100000-4) 
(відшкодування ДСВ Освіта (адреса: вул.  
В. Винниченка 5, м. Київ) за водопостачання і 
водовідведення) 

2272 4 100,00 грн. 
(чотири тис. сто грн. 00 коп.)   

 

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (код ДК 016:2010 – 36.00.2) 
послуги з розподілу води трубопроводами (код 
ДК 021:2015 – 65100000-4) 
(відшкодування Броварському професійному 
ліцею (адреса: вул. Незалежності,14Б  
м. Бровари) за водопостачання і 
водовідведення) 

2272 5 500,00 грн. 
(п’ять тис. п’ятсот грн. 00 коп.)   

 

Енергія електрична (код ДК 016-2010 – 35.11.1) 
Електрична енергія (код ДК 021:2015 – 
09310000-5) 

2273 98 000,00 грн. 
(дев’яносто вісім тис.грн. 00 коп.)   

 



(відшкодування Київському коледжу імені 
Макаренка (адреса: вул. Чорновола 24, м. Київ) 
за спожиту електроенергію) 
Енергія електрична (код ДК 016-2010 – 35.11.1) 
Електрична енергія (код ДК 021:2015 – 
09310000-5) 
(відшкодування ДСВ Освіта (адреса: вул.  
В. Винниченка 5, м. Київ) за спожиту 
електроенергію) 
 

2273 199 000,00 грн. 
(сто дев’яносто дев’ять  тис.грн. 00 коп.)   

 

Енергія електрична (код ДК 016-2010 – 35.11.1) 
Електрична енергія (код ДК 021:2015 – 
09310000-5) 
(постачання електричної енергії (м. Бровари, 
вул. Незалежності 14б) 

2273 135 200, 00 грн.  
(сто тридцять п’ять тис. двісті грн. 00 коп.)   

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (код ДК 016-2010 – 35.30.1) 
централізоване опалення (код ДК 021:2015 – 
09323000-9) 
(відшкодування Київському коледжу імені 
Макаренка (адреса: вул. Чорновола 24, м. Київ) 
за теплопостачання) 

2271 90 400,00 грн. 
(дев’яносто тис. чотириста грн. 00 коп.)   

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (код ДК 016-2010 – 35.30.1) 
централізоване опалення (код ДК 021:2015 – 
09323000-9) 
відшкодування ДСВ Освіта (адреса: вул.  
В. Винниченка 5, м. Київ) за теплопостачання) 

2271 71 000,00 грн. 
(сімдесят одна тис.грн. 00 коп.)   

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (код ДК 016-2010 – 35.30.1) 
централізоване опалення (код ДК 021:2015 – 
09323000-9) 
(відшкодування Броварському професійному 
ліцею (адреса: вул. Незалежності,14Б  
м. Бровари) за теплопостачання) 

2271 177 600,00 грн. 
(сто сімдесят сім тис. шістсот грн. 00 коп.)   

 

Відшкодування витрат по утриманню 
орендованого майна ДП "Освіта"  
(вул. В. Винниченка,5, м. Київ )  

 
266 600,00 грн. 

(двісті шістдесят шість тис. шістсот грн.  
00 коп.)  

  
 



в т.ч.: в т.ч.: 
Ремонтування та технічне обслуговування 
машин загальної призначеності (код ДК 016-
2010 – 33.12.1) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
систем центрального опалення) 
(код ДК 021:2015 – 50720000-8) 
(технічне обслуговування системи 
газопостачання) 

2240 

3 708,00 грн. 
(три тис. сімсот вісім грн. 00 коп.)   

 

Послуги громадського порядку та громадської 
безпеки (код ДК 016:2010 – 84.24.1) 
послуги з охорони об'єктів та особистої охорони 
(код ДК 021:2015 – 79713000-5) 
(послуги з охорони будинку) 

35 472,00 грн. 
(тридцять п’ять тис. чотириста сімдесят дві 

грн. 00 коп.) 
  

 

- обслуговування будівлі 
57 744,00 грн. 

(п’ятдесят сім тис. сімсот сорок чотири грн. 
00 коп.) 

  
 

- інші послуги з обслуговування будівлі 
128 925,45грн. 

(сто двадцять вісім тис. дев’ятсот двадцять 
п’ять грн. 45 коп.) 

  
 

- плата за землю, екологічний податок 
39 676, 55 грн. 

(тридцять дев’ять тис. шістсот сімдесят 
шість грн. 55 коп.)  

  
 

Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування (код ДК 016:2010 
– 38.11.2) 
послуги у сфері поводження зі сміттям та 
відходами (код ДК 021:2015 – 90500000-2)  
(послуги з вивезення твердих побутових 
відходів, адреса:вул.В. Винниченка 5, м. Київ) 

1 074,00 грн. 
(одна тис. сімдесят чотири грн. 00 коп.)   

 

Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування (код ДК 016:2010 
– 38.11.2) 
послуги у сфері поводження зі сміттям та 
відходами (код ДК 021:2015 – 90500000-2) 
(відшкодування Броварському професійному 
ліцею за послуги з вивезення твердих побутових 
відходів, адреса: вул. Незалежності,14Б  

2240 9 600,00 грн.  
(дев’ять тис. шістсот грн. 00 коп.)   

 



м. Бровари) 
Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування (код ДК 016:2010 
– 38.11.2) 
послуги у сфері поводження зі сміттям та 
відходами (код ДК 021:2015 – 90500000-2) 
(послуги по збиранню видаленню та вивезенню 
накопичених Замовником твердих побутових 
відходів, адреса: вул. Чорновола 24, м. Київ ) 

2240 8 400,00 грн. 
(вісім тис. чотириста грн. 00 коп.)   

 

Послуги поштові та кур'єрські,  інші (код ДК 
016:2010 – 53.20.1) 
поштові та кур’єрські послуги (код ДК 
021:2015– 64100000-7) 
(послуги поштового зв'язку спеціального 
призначення, пересилання міжнародних 
відправлень EMS) 

2240 40 000,00 грн. 
(сорок тис. грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, 
устатковання та майна,  н.  в.  і.  у.)  (код ДК 016-
2010 – 77.39.1) 
(код ДК 021:2015 – 00000000-0) 
(надання в тимчасове користування майна 
Орендодавця) 

2240 
24 410,40грн. 

(двадцять чотири тис. чотириста десять грн. 
00 коп.) 

  

 

Послуги щодо передавання данних і 
повідомлень (код ДК 016:2010 – 61.10.1) 
послуги телефонного зв’язку та передачі даних 
(код ДК 021:2015 – 64210000-1) 
(послуги міського та міжміського телефонного 
зв’язку) 

2240 30 000,00 грн.  
(тридцять тис.грн. 00 коп.)   

 

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими 
мережами (код ДК 016:2010 – 61.10.4) 
послуги телефонного зв’язку та передачі даних 
(код ДК 021:2015 – 72410000-7) 
(доступ до мережі Інтернет) 

2240 72 200,00 грн. 
(сімдесят дві тис. двісті грн. 00 коп.)   

 

Розміщення інформації на веб-порталі (код ДК 
016:2010 – 63.12.1) 
послуги систем електронної передачі 
електронних повідомлень та інформації 
(код ДК 021:2015 – 64216000-3) 

2240 7 080,00 грн. 
(сім тис. вісімдесят грн. 00 коп.)   

 



(оприлюднення інформації на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань державних 
закупівель, використання сервісу «Кабінет 
замовника») 
Ремонтування та технічне обслуговування 
машин і устатковання спеціальної 
призначеності) (код ДК 016:2010 – 33.12.2) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
електричної техніки, апаратури та супутнього 
обладнання (код ДК 021:2015 – 50532000-3) 
(послуги з сервісного друкарського комплексу 
OceVarioPrint) 

2240 199 000,00 грн. 
(сто дев’яносто дев’ять тис. грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші, 
н. в. і. у.) (код ДК 016:2010 – 55.90.1) 
(послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) (код ДК 021:2015 – 98341000-5) 
(послуги тимчасового розміщення 
(проживання) в гуртожитку, залучених осіб до 
організації, підготовки та проведення ЗНО і 
пробного тестування) 

2240 18 300,00 грн. 
(вісімнадцять тис. триста грн. 00 коп.)   

 

Програмне забезпечення у вигляді файлів які 
завантажуються (пакети програмного 
забезпечення: поштові сервери з клієнтськими 
ключами, системи баз даних, пакети 
антивірусного програмного забезпечення)  
в т.ч.: 

2240 

107 834,95 грн. 
(сто сім тис. вісімсот тридцять чотири грн. 

95 коп.) 
в т.ч. : 

  

 

програмне забезпечення як завантажні файли 
(код ДК 016:2010 – 58.29.3) 
пакети програмного забезпечення для роботи з 
електронною поштою (код ДК 021:2015 – 
48223000-7) 

20 380,00 грн. 
(двадцять тис. триста вісімдесят грн.  

00 коп.)  
  

 

програмне забезпечення як завантажні файли 
(код ДК 016:2010 – 58.29.3) 
системи баз даних (код ДК 021:2015 – 
48610000-7) 

84 179,00 грн. 
(вісімдесят чотири тис. сто сімдесят дев’ять 

грн. 00 коп.) 
  

 

програмне забезпечення як завантажні файли 
(код ДК 016:2010 – 58.29.3) 
(пакети антивірусного програмного 

3 275,95 грн.) 
(три тис. двісті сімдесят п’ять грн. 95 коп.)   

 



забезпечення (код ДК 021:2015 – 48761000-0) 
Послуги щодо оренди й експлуатування власної 
чи взятої у лізинг житлової нерухомості (код 
ДК 016:2010 – 68.20.1) 
послуги з надання в оренду чи лізингу 
нежитлової нерухомості (код ДК 021:2015 – 
70220000-9) 
(послуги з оренди складського приміщення) 

2240 
159 600,00 грн. 

(сто п’ятдесят дев’ять тис. шістсот грн. 00 
коп.) 

  

 

Ремонтування та технічне обслуговування 
електронного й оптичного устаткування) (код 
ДК 016:2010 – 33.13.1) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
відео обладнання 
(код ДК 021:2015 – 50343000-1) 
(послуги з технічного обслуговування систем 
охоронної сигналізації, контролю доступу та 
відео спостереження) за адресою Замовника: 

2240 

89 802,60 грн. 
(вісімдесят дев’ять тис. вісімсот дві грн. 60 

коп.) 
в т.ч.: 

  

 

- вул. В. Винниченка 5, м. Київ  
14 356,80 грн. 

(чотирнадцять тис. триста п’ятдесят шість 
грн. 80 коп.) 

  
 

- вул. В. Чорновола 24, м. Київ 
21 244,80 грн. 

(двадцять одна тис. двісті сорок чотири грн. 
80 коп.) 

  
 

 - вул. Незалежності 14Б, м. Бровари 
54 201,00 грн. 

(п’ятдесят чотири тис. двісті одна грн. 00 
коп.) 

  
 

Послуги систем безпеки (код ДК 016:2010 – 
80.20.1) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
протипожежного обладнання 
(код ДК 021:2015 – 50413200-5) 
(послуги з технічного обслуговування установок 
пожежної сигналізації, змонтованих на об’єкті 
«Замовника», також підключення  та 
здійснення цілодобового  спостерігання 
(дистанційний контроль) за вказаними 
установками через пульт пожежного 

2240 

15 360,00 грн. 
(п'ятнадцять тис. триста шістдесят грн.  

00 коп.) 
в т. ч.: 

  

 



спостерігання «Виконавця»  та передачу 
тривожних сповіщень до оперативно-
диспетчерської служби відповідного підрозділу 
ДСНС України) за адресою Замовника: 

- вул. В. Чорновола 24, м. Київ 3 840,00 грн. 
(три тис. вісімсот сорок грн. 00 коп.)   

 

- вул. Незалежності 14Б, м. Бровари 
11 520,00 грн. 

(одинадцять тис. п’ятсот двадцять грн. 
00 коп.) 

  
 

Ремонтування комп’ютерів і периферійного 
устаткування (код ДК 016:2010 – 95.11.1) 
ремонт комп’ютерних периферійних пристроїв 
(код ДК 021:2015 – 50323200-7) 
(заправка та відновлення картриджів для 
друкуючих пристроїв, ремонт принтерів із 
заміною витратних матеріалів) 

2240 
199 999,99 грн. 

(сто дев’яносто дев’ять тис. дев’ятсот 
дев’яносто дев’ять грн. 99 коп.) 

  

 

Послуги громадського порядку та громадської 
безпеки (код ДК 016:2010 – 84.24.1) 
послуги з охорони об'єктів та особистої охорони 
(код ДК 021:2015 – 79713000-5) 
(здійснення спостереження та обслуговування 
сигналізації термінового виклику наряду 
охорони на об'єкті Замовника, забезпечення 
негайного прибуття наряду поліції охорони, у 
разі спрацювання сигналізації та здійснення 
нарядом відповідних дій, спрямованих на 
встановлення причин спрацювання сигналізації, 
у разі необхідності припинення правопорушення 
або злочину на об'єкті за адресою: м. Бровари, 
вул. Незалежності 14Б) 

2240 

 
12 793,00 грн. 

(дванадцять тис. сімсот дев’яносто три грн. 
00 коп.) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Картки з убудованою мікросхемою ("smart"-
картки) (код ДК 016:2010 – 26.12.3) 
смарт-картки (код ДК 021:2015 – 30162000-2) 
(місячні проїзні квитки для проїзду у міському 
пасажирському транспорті) 

2250 4 180,00 грн. 
(чотири тис. сто вісімдесят грн. 00 коп.)   

 



Послуги професійні, технічні та комерційні, 
інші, н. в. і. у (код ДК 016:2010 – 74.90.2) 
послуги з оцінювання та аналізу ефективності 
забезпечення якості систем  
(код ДК 021:2015 – 72225000-8) 
(послуги з проведення досліджень та 
експертного оцінювання комплексних систем 
захисту інформації двох автоматизованих 
систем класу «2») 

2240 30 000,00 грн. 
(тридцять тис. грн. 00 коп.)   

 

Послуги професійні, технічні та комерційні, 
інші, н. в. і. у. (код ДК 016:2010 – 74.90.2) 
юридичні послуги (код ДК 021:2015– 79100000-
5) 
(надання загальних консультацій та надання 
допомоги в підготовці юридичних документів) 

2240 2 400,00 грн. 
(дві тис. чотириста грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо страхування автотранспорту (код 
ДК 016:2010 – 65.12.2) 
послуги зі страхування транспортних засобів 
(код ДК 021:2015 – 66514110-0) 
(послуги страхування) 

2240 3 180,60 грн. 
(три тис. сто вісімдесят грн. 60 коп.)   

 

Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів (код ДК 016:2010 – 45.20.1) 
послуги з ремонту, технічного обслуговування 
транспортних засобів і супутнього обладнання 
та супутні послуги (код ДК 021:2015 – 
50100000-6) 
(послуги з технічного обслуговування, 
поточного та непередбачуваного ремонту) 

2240 
35 079,00 грн. 

(тридцять п’ять тис. сімдесят дев’ять грн. 00 
коп.) 

  

 

Послуги щодо грошового посередництва, інші, 
н. в. і. у. (код ДК 016:2010 – 64.19.3) 
банківські послуги (код ДК 021:2015– 
66110000-4) 
(послуги за зарахування коштів на карткові 
рахунки) 

2240 3 000,00 грн. 
(три тис. грн. 00 коп.)   

 

Послуги щодо записування звуку та 
записування наживо; оригінали звукозаписів) 
(код ДК 016:2010 – 59.20.1) 

2210 19 200,00 грн. 
(дев’ятнадцять тис. двісті грн. 00 коп.)   

 



(код ДК 021:2015 – 00000000-0) 
(виготовлення та запис на CD- диски звукових 
документів, створених на основі сценаріїв 
"Аудіювання" предметних тестів) 
Послуги щодо складування та зберігання  
(код ДК 016:2010 – 52.10.1) 
послуги зберігання та складування 
(код ДК 021:2015 – 63120000-6) 
(послуги по сезонному зберіганню комплектів 
автомобільних шин) 

2240 
5 456,00 грн. 

(п’ять тис. чотириста п’ятдесят шість грн. 
00 коп.) 

  

 

Частини друкарських і палітурних машин та 
устатковання) (код ДК 016:2010 – 28.99.4) 
частини друкарських або палітурних машин) 
(код ДК 021:2015 – 42991500-4) 
(запасні частини, для друкарського комплексу  
Oce Vario Print) 

2210 
70 412,16 грн. 

(сімдесят тис. чотириста дванадцять грн. 16 
коп.) 

  

 

Елементи баластні до розрядних ламп або 
трубок; перетворювачі статичні; дроселі та 
котушки індуктивності, інші (код ДК 016:2010 – 
27.11.5) 
джерела безперебійного живлення (код ДК 
021:2015 – 31154000-0) 
(контролер HP 462976-001 SPS-BD, BATTERY 
CHARGER, MOD, 4/V700HT) 

2210 8 800,00 грн. 
(вісім тис. вісімсот грн.00 коп.)   

 

Ремонтування іншого устаткування (код ДК 
016:2010 – 33.19.1) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
насосів, клапанів, кранів, металевих 
контейнерів і техніки (код ДК 021:2015 – 
50500000-0) 
(послуги по технічному обслуговуванню та 
ремонту машини пакувальної 
поліпропіленовими стрічками ТР-705 
HERCULES) 

2240 2 100,00 грн. 
( дві тис. сто грн.00 коп.)   

 

Ремонтування та технічне обслуговування 
машин загальної призначеності (код ДК 
016:2010 – 33.12.1) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 

2240 4 360,00 грн. 
(чотири тис. триста шістдесят грн. 00 коп.)   

 



підіймальних кранів (код ДК 021:2015–  
50531400-0): 
(послуги з технічного обслуговування, 
поточного та непередбачуваного ремонту 
навантажувачів (штабелерів)) 
 Ремонтування та технічне обслуговування 
машин загальної призначеності (код ДК 
016:2010 – 33.12.1) 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
техніки (код ДК 021:2015– 50530000-9  ): 
 (технічне обслуговування кондиціонерів) 

2240 13 000,00 грн. 
(тринадцять тис.грн.00 коп.)   

 

 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо 
надання універсальних послуг (код ДК 016:2010 
– 53.10.1) 
поштові та кур’єрські послуги (код ДК 021:2015 
– 64100000-7) 
(послуги по прийманню періодичних видань) 

2240 
 

500,00 грн. 
(п’ятсот грн.00 коп.)   

 

 Послуги щодо організовування конференцій і 
спеціалізованих виставок (код ДК 016:2010 –   
82.30.1) 
послуги з організації заходів (код ДК 021:2015 –   
79952000-2) 
(проведення прес-конференції) 

2240 
 

167 000,00 грн. 
(сто шістдесят сім грн.00 коп.)   

 

Засоби змащувальні; присадки; речовини 
антифризні готові (код ДК 016:2010 – 20.59.4) 
антифризні речовини (код ДК 021:2015–     
24951311-8) 
(запасні частини, комплектуючі та товари до 
автомобілів) 

2210 779,98 грн. 
(сімсот сімдесят дев’ять грн. 98 коп.)   

 

 Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й 
частини до них; частини радіо- та 
телепередавальної апаратури та телевізійних 
камер (код ДК 016:2010 – 26.30.4) 
антени та антенні відбивачі (код ДК 021:2015 –
32352000-5) (запасні частини для автомобілів, 
автохімія, масла, супутні товари для 
автотранспорту та інше) 

2210 119,01 грн. 
(сто дев’ятнадцять грн.01 коп.)   

 



Убори наголовні захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки 
(код ДК 016:2010 – 32.99.1) 
штемпельні подушки (код ДК 021:2015– 
30192111-2) 
(подушечки  змінні штемпельні) 

2210 
11 994,00 грн. 

(одинадцять тис. дев’ятсот дев’яносто 
чотири грн. 00 коп.) 

  

 

 Чорнило для писання чи малювання та інші 
чорнила (код ДК 016:2010 –20.59.3); 
чорнила та пов’язана продукція (код ДК 
021:2015 – 30192110-5) 
(фарба штемпельна..) 

2210 10 050,00 грн. 
(десять тисяч п’ятдесят грн. 00 коп.)    

 

 Частини та приладдя до обчислювальних 
машин (код ДК 016:2010 – 26.20.4) 
частини та приладдя до фотокопіювальних 
апаратів (код ДК 021:2015 – 30125000-1) 
(картридж Xerox Phaser 4510) 

2210 55 000,00 грн. 
(п’ятдесят п’ять тис. грн. 00 коп.)   

 

 Паливо рідинне та газ;  оливи мастильні (код 
ДК 016:2010 – 19.20.2) 
мастильні оливи та мастильні матеріали (код 
ДК 021:2015 –  09211000-1) 
(автохімія, масла, супутні товари для 
автотранспорту та інше) 

2210 3 142,01 грн. 
(три тис. сто сорок дві грн. 01 коп.)   

 

 Паливо рідинне та газ;  оливи мастильні (код 
ДК 016:2010 – 19.20.2) 
бензин  (код ДК 021:2015 – 09132000-3) 
(бензин марки А95) 

2210 
190 350,00 грн. 

(сто дев’яносто тис. триста п’ятдесят грн. 
00коп.) 

  

 

 Журнали та періодичні видання друковані (код 
ДК 016:2010 – 58.14.1) 
газети, періодичні спеціалізовані та інші 
періодичні видання і журнали (код ДК 021:2015 
– 22200000-2) 
(передплата періодичних видань) 

2210 32 000,00 грн. 
(тридцять дві тис.грн.00 коп.)   

 

 Частини та приладдя до моторних 
транспортних засобів, н. в. і. у. (код ДК 
016:2010 – 29.32.3) 
 частини та приладдя до транспортних засобів і 

2210 
73 099,95 грн. 

(сімдесят три тис. дев’яносто дев’ять грн. 95 
коп.) 

  

 



їх двигунів (код ДК 021:2015 – 34300000-0) 
(запасні частини та автотовари до 
автомобілів) 
 
 Марки поштові, гербові чи подібні нові; 
гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, 
облігації та подібні цінні папери, друковані (код 
ДК 016:2010 – 58.19.1) 
марки  (код ДК 021:2015 –22410000-7) 
(придбання знаків поштової оплати: марки 
поштові) 

2210 
117 982,32 грн. 

(сто сімнадцять тис. дев’ятсот вісімдесят дві 
грн.32 коп.) 

  

 

 Теплообмінники; установки для кондиціювання 
повітря непобутові, непобутове холодильне та 
морозильне устаткування (код ДК 016:2010 –  
28.25.1) 
вентилятори та кондиціонери  (код ДК 021:2015 
– 39717000-1) 
(кондиціонери) 

3110 
26 450,40 грн. 

(двадцять шість тис. чотириста п’ятдесят 
грн.40 коп.) 

  

 

 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні 
пристрої (код ДК 016:2010 - 26.20.2) 
 пристрої для зберігання та зчитування даних 
(код ДК 021:2015 - 30233000-1) 
в т. ч.: 

 
118 088,00 грн. 

( сто вісімнадцять тис. вісімдесят вісім грн. 
00 коп.), в т. ч.: 

  

 

- жорсткі диски 2210 28 040,00 грн. 
(двадцять тис. сорок грн. 00коп.)   

 

 - накопичувачі інформації 2210 
59 048,00 грн. 

(п’ятдесят дев’ять тис. сорок вісім грн.00 
коп.) 

  
 

 - накопичувачі інформації 3110 31 000,00 грн. 
(тридцять одна тис.грн.00 коп.)   

 

 Машинки друкарські, машини для обробляння 
текстів і лічильні машини (код ДК 016:2010 - 
28.23.1) 
настільні калькулятори (код ДК 021:2015 -   
30141200-1) 

2210 700,00 грн. 
(сімсот грн.00 коп.)   

 



(калькулятори) 

 Вироби паперові та картонні, інші (код ДК 
016:2010 - 17.29.1) 
 самоклейні етикетки (код ДК 021:2015 -   
30192800-9) 
(етикетки з клейким шаром) 

2210 12 700,00 грн. 
(дванадцять тис. сімсот грн.00 коп.)   

 

 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки 
пластмасові, неармовані чи не з’єднані з 
іншими матеріалами (код ДК 016:2010 - 22.21.3) 
плівка (код ДК 021:2015 -  44176000-4) 
(стрейч-плівки) 

2210 
1 899,84 грн. 

(одна тис. вісімсот дев’яносто дев’ять грн. 
84 коп.) 

  

 

Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні; лампи дугові (код ДК 016:2010 - 
27.40.1) 
освітлювальне обладнання та електричні лампи 
(код ДК 021:2015 - 31500000-1) 
 в т.ч.: 

2210 

 
2 904,32 грн. 

( дві тис. дев’ятсот чотири грн.32 коп.) 
в т.ч.: 

  

 

- лампи автомобільні  2210 527,00 грн. 
(п’ятсот двадцять сім грн.00 коп.)   

 

- лампа люмінесцентна, лампа розжарювання, 
лампа енергозберігаюча 2210 2 377,32 грн. 

( дві тис. триста сімдесят сім грн. 32 коп.)    
 

 Елементи баластні до розрядних ламп або 
трубок; перетворювачі статичні; дроселі та 
котушки індуктивності, інші (код ДК 016:2010 -  
27.11.5) 
акумулятори, гальванічні елементи та 
гальванічні батареї (код ДК 021:2015 -31400000-
0) 
(акумулятор ААА ) 

2210 298,87 грн. 
(двісті дев’яносто вісім грн.87 коп.)   

 

 Вироби текстильні готові, інші (код ДК 
016:2010 - 13.92.2) 
 засоби для прання і миття (код ДК 021:2015 -  
39831000-6) 

2210 343,99 грн. 
(триста сорок три грн. 99 коп.)   

 



(супутні товари для автотранспорту та інше) 

Мило, засоби мийні та засоби для чищення (код 
ДК 016:2010 - 20.41.3) 
 продукція для чищення та полірування (код ДК 
021:2015 - 39800000-0) 
(супутні товари для автотранспорту та інше) 

2210 
68,00 грн. 

(шістдесят вісім грн.00коп.) 
 

  

 

 Рукавички, рукавиці та мітенки, трикотажні 
(код ДК 016:2010 - 14.19.1) 
робочі рукавиці (код ДК 021:2015 - 18141000-9) 
(супутні товари для автотранспорту та інше) 

2210 24,00 грн. 
(двадцять чотири грн.00 коп.)   

 

Препарати пахучі, воски та інші засоби для 
чищення (код ДК 016:2010 - 20.41.4) 
продукція для чищення та полірування (код ДК 
021:2015 - 39800000-0) 
(супутні товари для автотранспорту та інше) 

2210 

1 412,02грн. 
(одна тис. чотириста дванадцять грн. 02 

коп.) 
 

  

 

Вироби пластмасові інші,  н.в.і.у (код ДК 
016:2010- 22.29.2) 
пластмасові вироби (код ДК 021:2015-   
19520000-7) 
(супутні товари для автотранспорту та інше) 

2210 418,04 грн. 
(чотириста вісімнадцять грн. 00 коп.)   

 

Пристрої електромонтажні (код ДК 016:2010 -  
27.33.1) 
електророзподільна та контрольна апаратура 
(код ДК 021:2015 - 31200000-8) 
(розетки, вимикачі ) 

2210 322,56 грн. 
(триста двадцять дві грн.56 коп.)   

 

Послуги адміністративні щодо транспорту та 
зв'язку(код ДК 016:2010 - 84.13.14) 
адміністративні послуги державних установ 
(код ДК 021:2015 - 75120000-3) 
(здійснення державної реєстрації, 
перереєстрація автотранспортних засобів, 
експертні послуги "За дослідження 
вітчизняного виробництва автомобіля") 

2240 363,40 грн. 
(триста шістдесят три грн. 40 коп.)   

 



Вироби канцелярські, паперові (код ДК 
016:2010- 17.23.1) 
конверти (код ДК 021:2015 - 30199230-1) 
(конверти) 

2210 8 000,00 грн. 
(вісім тис.грн.00 коп.)   

 

Вироби канцелярські, паперові (код ДК 
016:2010 - 17.23.1) 
паперові чи картонні реєстраційні журнали, 
бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та 
інші паперові канцелярські вироби (код ДК 
021:2015 - 22800000-8) 
(папка для паперів на зав’язках, папка-
швидкозшивач «Справа», папір для нотаток) 

2210 
1 254,00 грн. 

(одна тис. двісті п’ятдесят чотири грн.00 
коп.) 

  

 

Вироби з дроту,  ланцюги та пружини (код ДК 
016:2010- 25.93.1) 
креслярські інструменти (код ДК 021:2015-  
39292300-8  ) 
 (шило банківське, шило канцелярське) 

2210 253,98 грн. 
(двісті п’ятдесят три грн. 98 коп.)   

 

Вироби ножові та столові прибори (код ДК 
016:2010-  25.71.1) 
канцелярські ножі (код ДК 021:2015-   
30197310-2) 
 (Ножі канцелярські, леза для ножів, ножиці,  
точилка пластикова з контейнером) 

2210 
948,10 грн. 

(дев’ятсот сорок вісім грн.10 коп.) 
 

  

 

Вироби пластмасові інші,  н.в.і.у.  (код ДК 
016:2010- 22.29.2) 
офісне устаткування та приладдя різне (код ДК 
021:2015 - 30190000-7) 
(папка швидкозшивач, папка-реєстратор, 
канцелярська клейка стрічка, файли, стікери-
закладки пластикові, лотки для бумаги, 
візитниця, корзина для паперів, планшет-папка, 
папка-конверт, папка-куточок, папка з 
файлами, папка-реєстратор, лінійка 
пластикова, папка з 2 кільцями) 

2210 
15 327,00 грн. 

(п’ятнадцять тис. триста двадцять сім грн.00 
коп.) 

  

 

 Вироби з недорогоцінних металів, інші (код ДК 
016:2010- 25.99.2) 
дрібне канцелярське приладдя (код ДК 021:2015 

2210 3 185,70 грн. 
(три тис. сто вісімдесят п’ять грн. 70 коп.)   

 



- 30197000-6) 
(біндери, скоби для степлера, скріпки, стакан 
для ручок, степлер,  дірокол, кнопки, дистеплер) 
 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, 
крім відходів (код ДК 016:2010- 13.94.1) 
 шпагати (код ДК 021:2015 - 39541140-9) 
(шпагат банківський) 

2210 251,00 грн. 
(двісті п’ятдесят одна грн. 00 коп.)   

 

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 
продукція; барвники художні та друкарські 
чорнил а(код ДК 016:2010- 20.30.2) 
коректори (код ДК 021:2015 - 30192160-0) 
(коректор з пензликом) 

2210 149,00 грн. 
(сто сорок дев’ять грн.00 коп.)   

 

Волокна синтетичні (код ДК 016:2010- 20.60.1) 
 синтетичні нитки (код ДК 021:2015-    
19442000-6) 
(нитки для прошивки документів ) 

2210 174,30 грн. 
(сто сімдесят чотири грн. 30 коп.)   

 

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума 
тверда; вироби з твердої ґуми (код ДК 016:2010-   
22.19.7) 
гумки (код ДК 021:2015 - 30192100-2) 
(ластик гумовий ) 

2210 216,50 грн. 
(двісті шістнадцять грн.50 коп.)   

 

Клеї (код ДК 016:2010- 20.52.1) 
клеї (код ДК 021:2015 - 24910000-6) 
(клей олівець ) 

2210 98,28 грн. 
(дев’яносто вісім грн. 28коп.)   

 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки 
(код ДК 016:2010 –32.99.1) 
офісне приладдя (код ДК 021:2015–30192000-1) 
( ручки, олівці, текстові маркери, грифелі) 

2210 
1 259,82 грн. 

(одна тис. двісті п’ятдесят дев’ять грн. 82 
коп.)  

  

 



Вироби текстильні готові, інші (код ДК 
016:2010-13.92.2) 
ганчірки для прибирання (код ДК 021:2015 -  
39525800-6), губки (код ДК 021:2015 - 
39224320-7) 
(серветка з мікрофібри, серветки 
вологопоглинаючі) 

2210 940,80 грн. 
(дев’ятсот сорок грн. 80коп.)   

 

Папір побутовий і туалетний та паперова 
продукція (код ДК 016:2010- 17.22.1) 
туалетний папір (код ДК 021:2015 - 33761000-2) 
паперові рушники для рук (код ДК 021:2015 -  
33763000-6)  
(рушник паперовий, туалетний папір) 

2210 
3 931,20 грн. 

(три тис. дев’ятсот тридцять одна грн. 20 
коп.) 

  

 

 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (код 
ДК 016:2010- 20.41.3) 
Мило (код ДК 021:2015 - 33711900-6); засоби 
для миття посуду (код ДК 021:2015 - 39832000-
3); засоби для чищення (код ДК 021:2015 - 
39831240-0); засоби для чищення туалету (код 
ДК 021:2015-39831600-2); засоби для миття 
підлоги (код ДК 021:2015 - 39831300-9) 
(мило туалетне, миючий засіб, засіб для 
чищення ) 

2210 5 032,14 грн. 
(п’ять тис. тридцять дві грн. 14 коп.)   

 

 Рукавички, рукавиці та мітенки, трикотажні 
(код ДК 016:2010- 14.19.1) 
робочі рукавиці (код ДК 021:2015 - 18141000-9) 
(рукавиці латексні, рукавички с точкой ПВХ) 

2210 124,80 грн. 
(сто двадцять чотири грн.80 коп.)   

 

Мітли та щітки (код ДК 016:2010- 32.91.1) 
мітли, щітки та інше прибиральне приладдя 
(код ДК 021:2015 - 39224300-1); мітли (код ДК 
021:2015 - 39224100-9) 
(віники, мітли) 

2210 341,94 грн. 
(триста сорок одна грн.94 коп.)   

 

Засоби для захисту кістей рук (рукавиці) (код 
ДК 016:2010- 32.50.22-39.72) 
вироби з латексу (код ДК 021:2015 -03116300-0) 
(рукавички латексні) 

2210 222,60 грн. 
(двісті двадцять дві грн.60коп.)   

 

http://a1-treyd.ibud.ua/ua/company-prais/perchatki-s-tochkoy-pvkh-a1-treyd-1218142


Тара пластмасова (код ДК 016:2010- 22.22.1) 
поліетиленові мішки та пакети для сміття (код 
ДК 021:2015 - 19640000-4) 
(мішки для сміття) 

2210 1 169,28грн. 
(одна тис. сто шістдесят дев’ять грн.28 коп.)   

 

Препарати пахучі, воски та інші засоби для 
чищення (код ДК 016:2010- 20.41.4) 
освіжувачі повітря (код ДК 021:2015-39811100-
1) 
(освіжувачі повітря) 

2210 697,20 грн. 
(шістсот дев’яносто сім грн. 20 коп.)   

 

 
 
В.о. голови комітету з конкурсних торгів                           М.М. Нещимний 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                С.В. Запека 


