
Річний план закупівель на 2022 рік (зі змінами)

Українського центру оцінювання якості освіти 

(місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. В. Винниченка,5; код за ЄДРПОУ 34187201)

Предмет закупівлі

КодКЕКВ 
(для 

бюджет
них коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.
Процедура
закупівлі

Орієнтов
ний

початок
проведет

я
процедур

и
чпттікпі

Примітки
Уповноважена

особа

1 2 3 4 5 6

09310000-5 Електрична енергія 
(електрична енергія в приміщенні за адресою: 

Київська область, м. Бровари, бульвар 
Незалежності, 146)

2273 
(з/ф; с/ф)

415 535,15 грн.
(чотириста п'ятнадцять тисяч п'ятсот тридцять п'ять грн. 

15 коп.) 
у т.ч. ПДВ: 69 255,86 грн.

Відкриті торги
листопад 

2021 р
з/ф - 232 900,00; 
с/ф - 182 635,15

72410000-7 Послуги провайдерів 
Лот 1 - надання доступу до мережі інтернет за 

адресою Замовника: м. Київ вул. Чорновола,24, м.
Київ В. Винниченка, 5 

Лот 2 - надання доступу до мережі інтернет за 
адресою Замовника: м. Бровари, б-р 

Незалежності, 14Б 
Лот 3 - надання доступу до мережі інтернет за 

адресою Замовника: м. Слов'янськ, вул. 
Добровольського, 1

2240 
(з/ф; с/ф)

130 000,00 грн.
(сто тридцять тисяч грн. 00 коп): 

у  т.ч. ПДВ: 21 666,67 грн., 
у  т.ч.:

Лот 1 -100 000,00 грн.
(сто тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 16 666,67 грн.

Лот 2- 15 000,00 грн. 
(п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 2 500,00 грн.

Лот 3 - 15  000,00 грн. 
(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 2 500,00 грн.

Спрощена
закупівля

листопад 
2021 р

з/ф - 100 000,00 с/ф - 
30 000,00

131 280,00 грн.
.

50340000-0 Послуги з ремонту і технічного .... ........ — (сто тридцять.одна тисяшдвісті вісімдесят грн. 00 коп./ ------- ' ----- :---- —.. :— ------—



обслуговування аудіовізуального та оптичного 
обладнання 

Лот 1- Послуги з технічного обслуговування 
систем охоронної сигналізації, контролю доступу 
та відео спостереження за адресою Замовника: м. 

Київ, вул. Чорновола,24 та м. Київ, вул. В.
Винниченка,5 

Лот 2- послуги з технічного обслуговування 
систем охоронної сигналізації, контролю доступу 

та відео спостереження за адресою 
Замовника:Київська обл., м. Бровари, вул.

Незалежності 14 б

2240 
(з/ф; с/ф)

у  т.ч. ПДВ: 21 880,00 грн.
У т. ч.:

Лот 1 - 82  560,00 грн.
(вісімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят грн. 00 коп.) 

ут.ч. ПДВ: 13 760,00 грн.

Лот 2 - 48  720,00 грн.

(сорк вісім тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.)

у  т. ч. ПДВ: 8 120,00 грн.

Спрощена
закупівля

листопад 
2021 р

лот 1:
(з/ф) - 

75 680,00 грн.; (с/ф) - 
6 880,00 грн. 

лот 2: 
з/ф - 

44 660,00 грн.
с/ф - 

4 060,00 грн.

72410000-7 Послуги провайдерів

(надання доступу до мережі інтернет за адресою 
Замовника: м. Слов'янськ, вул. Добровольського,1)

2240
(с/ф)

15 000,00 грн. 
(п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 2 500,00 грн.
Спрощена
закупівля

листопад 
2021 р с/ф - 15 000,00

50340000-0 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання 
Лот 1-Послуги з технічного обслуговування 

систем охоронної сигналізації, контролю доступу 
та відео спостереження за адресою Замовника: м. 

Київ, вул. Чорновола,24 там. Київ, вул. В.
Винниченка,5 

Лот 2- послуги з технічного обслуговування 
систем охоронної сигналізації, контролю доступу 

та відео спостереження за адресою 
Замовника:Київська обл., м. Бровари, вул.

Незалежності 14 б

2240 
(з/ф; с/ф)

131 280,00 грн.

(сто тридцять одна тисяча двісті вісімдесят грн. 00 коп.) 
у  т.ч. ПДВ: 21 880,00грн.

V т. ч. :
Лот 1 -82 560,00 грн.

(вісімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят грн. 00 коп.)
у  т.ч. ПДВ: 13 760,00грн.

Лот 2 - 48  720,00 грн.

(сорок вісім тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 8 120,00 грн.

Спрощена
закупівля

грудень 
2021 р

лот 1:
(з/ф) - 

75 680,00 грн.: (с/ф) - 
6 880,00 грн. 

лот 2: 
з/ф - 

44 660,00 грн.
с/ф - 

4 060,00 грн.



22210000-5 Газети

(Періодичні видання на січень-березень 2022 року з 
доставкою)

2210 
(з/ф; с/ф)

11 496,74 грн.
(одинадцять тисяч чотириста дев ’яносто шість грн. 74 коп.) 

у  т.ч. ПДВ.1 916,12 грн.
Спрощена
закупівля

грудень 
2021 р

с/ф - 3 651,09 грн. 
з/ф- 7 845,65 грн.

64110000-0 Поштові послуги (послуги поштового 
зв'язку спеціального призначення (перевезення та 
доставка матеріалів зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступних випробувань, 
моніторингового дослідження та незалежного 

тестування педагогічних працівників)

2240 
(з/ф; с/ф)

17 663 100,00 грн.

(сімнадцять мільйонів шістсот шістдесят три тисячі сто грн.
00 коп.)

у  т.ч. ПДВ: 2 943 850,00 грн.

Переговорна
процедура
закупівлі

березень

з/ф - 
17 444 000,00 грн. 

с/ф - 
219100,00 грн.

Запека С. В.

22820000-4 Бланки 
(бланки відповідей)

2210
(з/ф)

328 200,00 грн.

(триста двадцять вісім тисяч двісті грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 54 700,00 грн.
Відкриті торги лютий Запека С. В.

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 
обладнання для офсетного друку 

(картриджі для БФП)
2210 

(з/ф; с/ф)

139 981,80 грн.
(сто тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят одна грн.80

коп.)
у  т.ч. ПДВ: 23 330,30 грн.

Відкриті торги січень
з/ф -

107 483,20 грн. 
с/ф - 

32 498,60рн.

Запека С. В. 
Відмінені 

(02.02.2022 
рішення У О №28)

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 
обладнання для офсетного друку 

(картриджі для БФП)
2210 

(з/ф; с/ф)

139 981,80 грн.
(сто тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят одна грн.80

коп.)
у  т.ч. ПДВ: 23 330,30 грн.

Відкриті торги лютий
з/ф - 

107 483,20 грн. 
с/ф - 

32 498,60рн.

Запека С. В.

£

65310000-9 -  Розподіл електричної енергії 
(послуги з  розподілу електричної енергії та послуги 

із забезпечення перетікань реактивної _
2273
(сф)

99 817,20 грн.

(дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот сімнадцять грн. 20 коп.)— 
у т. ч. ПДВ: 16 636,20 грн........

Договір про 
закупівлю 

укладений без 
використання

січень Запека С. В. --

...................... —шектоичнотгепег>гії)------------ --—.... -------- ------- .... -  ......... -..... .......—



ІІСЗ

4 868 538,55 грн.
(чотири мільйони вісімсот шістдесят вісім тисяч п'ятсот 

тридцять вісім одна грн. 55 коп.) 
у  т.ч. ПДВ: 811 423,09 грн. 

ут. ч.:

79710000-4 Охоронні послуги 
Лот 1 - Послуги з охорони об'єктів 

Лот 2 - Спостереження та обслуговування 
сигналізації на об'єкті Замовника (Київська обл., м. 

Бровари, вул. Незалежності, 14 Б)
Лот 3 - Спостереження за станом засобів 

сигналізації, що встановлені на об'єкті Замовника 
та їх технічне обслуговування (м. Харків, пл. 

Свободи, б)

2240
(з/ф;с/ф)

Лот 1 -4  810 618,00 грн.
(чотри мільйони вісімсот десять тисяч шістсот вісімнадцять 

грн. 00 коп.) 
у  т.ч. ПДВ: 801 769,67 грн.

Лот 2 - 26 484,00 грн.

(двадцять шість тисяч чотириста вісімдесят чотири грн. 00
коп.)

у  т. ч. ПДВ: 4 414,00 грн.

Лот 3-31 436,55 грн.

(тридцять одна тисяча чотириста тридцять шість грн. 55 
коп.)

у  т.ч. ПДВ: 5 239,43грн.

Переговорна
процедура
закупівлі

січень

Лот 1 - 
з/ф-4 783 511,18 грн. 

с/ф - 27 106,82 ірн.
Лот 2 - 

з/ф - 26 484,00 грн.
Лот 3 - 

з/ф - 31 436,55 грн.

Лизун H. М.

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
(офісний папір)

2210 
(з/ф; с/ф)

1 000 000,00 грн.

(один мільйон грн. 00 коп.)

у  т. ч. ПДВ: 166 666,67 грн.

Відкриті торги січень
з/ф - 

972 996,30 грн.
с/ф - 

27 003,70 грн.

Запека С. В.

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
Витратні матеріали до принтерів для друку 

етикеток Zebra Z-6M та Toshiba B-SX6T
2210 

(з/ф; с/ф)

353 130,50 грн.
(триста п'ятдесят три тисячі сто тридцять грн.50 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 58 855,08 грн.
Відкриті торги січень з/ф - 243 027,00 грн. 

с/ф - 110 103,50 грн.
Лизун H. М.

44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та
п л м г т п т  птдоаіглгл фпрігл? ( »лм иїлтш і і^лт>лйі/чі о

2210
383 124,60 грн.

/уч т  і/, ні /1 o in Î T itÂ n n a w t уу, Пі/ т и п а п і  /чил Л т ,  Л , І ч т  І. u r \ w iit n it w u j £\()

Переговорна
п п л т і а  тп т о П Т Л Ф Т ІЙ

з/ф - 382 550,00 грн. тт,,,,,,, u  м



ІІ̂̂ДПІШ ОІІСиїхиіи д̂ир//ш/тп» м/̂/иили >
кришками ) (з/ф; с/ф)

и і і / Ш у & і / Д / и  ( Н | / и  / / т с - л * * «• и / * у  і / и и и ^ л і г ш  с .^ /п .  у у

коп.)
у  т.ч. ПДВ: 63 854,10 грн.

У“
закупівлі

лгиши с/ф - 574,60 грн.
^ Х ІГ Ю ^ Х І 1 1 .  XV I.

44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери Та 
посудини високого тиску (картонні коробки з 
кришками)

2210 
(з/ф; с/ф)

383 124,60 грн.
(триста вісімдесят три тисячі сто двадцять чотири грн. 60 

коп.)
у  т.ч. ПДВ: 63 854,10 грн.

Відкриті торги лютии
з/ф - 382 550,00 грн. 

с/ф - 574,60 грн.

Лизун Н. М. 
Відмінені 

(21.02.2022 
рішення У О №43)

44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та 
посудини високого тиску (картонні коробки з 
кришками)

2210 
(з/ф; с/ф)

383 124,60 грн.
(триста вісімдесят три тисячі сто двадцять чотири грн. 60 

коп.)
у  т.ч. ПДВ: 63 854,10 грн.

Відкриті торги з/ф - 382 550,00 грн. 
с/ф - 574,60 грн.

Забудько М. О. 
Відмінені 

(03.02.2022 
рішення У О №31)

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
Лот 1 Етикетки з клейким шаром 

Лот 2 Конверти 2210 
(з/ф; с/ф)

287 620,80 грн.
(двісті вісімдесят сім тисяч шістсот двадцять грн. 80 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 47 936,80 грн., 
у  т.ч. :

Лот 1 - 281 920,80 грн. (двісті вісімдесят одна тисяча 
дев'ятсот двадцять грн. 80 коп.) 

у  т. ч. ПДВ - 46 986,80 грн.
Лот 2 - 5 700,00 (п'ять тисяч сімсот грн. 00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ - 950,00 грн.

Відкриті торги січень

Лот 1 - 
з/ф - 279 592,80 грн. 
с/ф - 2 328,00 грн.

Лот 2 - 
с/ф - 5 700,00 грн.

Запека С. В.

48730000-4 Пакети програмного забезпечення для 
забезпечення безпеки (примірники програмної 

продукції для забезпечення безпеки)

2240
(с/ф)

35 000,00 грн.

(тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Договір про 
закупівлю 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

лютии Забудько М. О.

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі 
сміттям (Послуги щодо перевезення безпечних 
відходів, які накопичуються у  Споживача )

2275 
(з/ф; с/ф)

19 600,00 грн. 
(дев'ятнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 3 266,67 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень з/ф - 14 200,00 грн. 

с/ф - 5 400,00 грн.

Забудько М. О.



22410000-7 Марки (марки)
2210 

(з/ф; с/ф)

34 900,00 грн.
(тридцять чотири тисячі дев'ятсот грн.00 коп.) 

у  т. ч. ПДВ: 5 816,67 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

березень з/ф - 21 600,00 грн. 
с/ф - 13 300,00 грн.

Лизун H. М.

22130000-0 Довідники (звіти)
2210
(з/ф)

5 800,00 грн.
(п'ять тисяч вісімсот грн.00 коп.) 

ут.ч. ПДВ: 966,67грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

квітень Лизун H. М.

22830000-7 Зошити (кольорові зошити)
2210
(з/ф)

950,70 грн.
(дев'ятсот п'ятдесят грн. 70 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 158,45 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

вересень Лизун H. М.

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 
обладнання для офсетного друку 

(картриджі для БФП)

2210
(з/ф)

50 000,00 грн. 
(п'ятдесят тисяч грн.00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 8 333,33 грн.
Відкриті торги липень Запека С. В.

30230000-0 Комп’ютерне обладнання 
Лот 1 - монітори для ПК 

Лот 2 - накопичувані 2210 (с/ф) 
3132 (с/ф)

86 000,00 грн.
(вісімдесят шість тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 14 333,33 грн. 
у  т.ч.

Лот 1 - 5 6  000,00 грн. 
(п'ятдесят шість тисяч грн.00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 9 333,33 грн.
Лот 2- 3 0  000,00 грн. 

у  т. ч. ПДВ - 5 000,00 грн.

Відкриті торги квітень Запека С. В.

22210000-5 Газети 

(Періодичні видання на квітень-вересень 2022 року
2210
(с/ф)

24200,00 грн.
(двадцять чотири тисячі двісті грн.) 

ут.ч. ПДВ: 4 033,33 грн.
Спрощена
^закупівля

лютий
Лизун H. М.

---------- ---------------------------------------------- :-- — ------------------ -------- ----------------- -------------



22210000-5 Газети

(Періодичні видання на липень-вересень 2022 року з 
доставкою)

2210
(с/ф)

0,00 грн. Спрощена
закупівля

травень
Лизун Н. М.

66510000-8 Страхові послуги (обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів)

2240
(з/ф)

7 900,00 грн.

(сім тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.)

у  т.ч. ПДВ: 1 316,67грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень Забудько М. О.

73110000-6 Дослідницькі послуги (Розроблення 
тимчасової індивідуальної базової лінійної норми 

витрати палива на автомобіль )

2240
(з/ф)

1 850,00 грн

(одна тисяча вісімсот п'ятдесят грн.00 коп.) 
у т.ч. ПДВ: 308,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень Забудько М. О.

70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу 
нежитлової нерухомості (оренда складських 

приміщень)

2240
(з/ф)

261 888,00 грн

(двісті шістдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят вісім грн. 00
коп.)

у  т. ч. ПДВ: 43 648,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

лютий
Лизун Н. М.

63110000-3 Послуги з обробки вантажів 
(вантажно-розвантажувальні послуги)

2240
(з/ф)

21 900,00 грн

(двадцять одна тисяча дев'ятсот грн. 00 коп.) 
у  т. ч. ПДВ: 3 650,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

лютий
Лизун Н. М.

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів (послуги з технічного 
обслуговування установок пожежної сигналізації, 17 000 Договірлро



здійснення цілодобового спостерігання через 
пульт пожежного спостерігання та передача 

тривожних сповіщень до оперативно- 
диспетчерської служби відповідного підрозділу 

ДСНС України за адресою Замовника: м. Київ, вул.
Чорновола, 24, м. Київ, вул. В. Винниченка, 5 та 

Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 14Б)

2240 
(з/ф; с/ф)

(тридцять сім тисяч дев'яносто грн. 32 коп.) 
у  т. ч. ПДВ: 6181,72 грн.

закупівлю, 
укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень з/ф - 35 873,32 грн. 
с/ф - 1 217,00 грн.

Запека С. В.

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт 
офісної техніки (заправка та відновлення 

картриджів для друкуючих пристроїв)

2240 
(з/ф; с/ф)

25 000,00 грн.
(двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 4 166,67грн.
Спрощена
закупівля січень з/ф - 20 880,00 грн. 

с/ф - 4 120,00 грн.
Забудько М. О.

50320000-4 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування персональних комп’ютерів 
(технічне обслуговування та ремонт ПК та 

ноутбуків)

2240
(з/ф)

25 000,00 грн.
(двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 4 166,67 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

травень Лизун Н. М.

50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт 
офісної техніки (технічне обслуговування та 
ремонт принтерів )

2240
(з/ф)

50 000,00 грн. 
(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 8 333,33 грн.
Спрощена
закупівля січень Лизун Н. М.

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування техніки (послуги з сервісного та 

технічного обслуговування друкарського комплексу 
Осе Vario Print)

2240 
(з/ф, с/ф)

105 000,00 грн.
(сто п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч.: 17 500,00 грн.

Спрощена
закупівля лютий

з/ф - 103 220,00 грн. 
с/ф - 1 780,00 грн. Лизун Н. М.

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та 
передачі даних (.Послуги телефонного зв ’язку з 

використанням IP протоколу (за адресами: вул. В. 
Винниченка, 5 та вул. В. Чорновола, 24 м. Київ)

2240 
(з/ф; с/ф)

12 960,00 грн.

(дванадцть тисяч дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 2 160,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень з/ф - 8 660,00 грн. 
с/ф - 4 300,00 грн. Забудько М. О.



64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та 
передачі даних (послуги міського та міжміського 

телефонного зв'язку (за адресою: вул. 
Незалежності, 146, м. Бровари, Київська обл. )

2240
(з/ф)

5 460,00 грн.

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

у  т.ч. ПДВ: 910,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень Забудько М. О.

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та 
передачі даних (послуги міського та міжміського 

телефонного зв'язку (за адресою: вул. В. 
Винниченка, 5, м. Київ)

2240
(з/ф)

7 670,00 грн.

(сім тисяч шістсот сімдесят грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 1 278,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень Забудько М. О.

60160000-7 Перевезення пошти автомобільним 
транспортом (послуги пов'язані з  організацізю 

перевезення відправленнь )

2240 
(з/ф; с/ф)

32 000,00 грн.

(тридять дві тисячі грн. 00 коп.)

у  т.ч. ПДВ: 5 333,33 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень з/ф - 27 000,00 грн. 
с/ф - 5 000,00 грн.

Забудько М. О.

72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та 
підтримкою (послуги з розміщення обладнання на 

технічному майданчику та захист від ВОоії-атак)

2240
(з/ф)

190 000,00 грн.

(сто дев ’яносто тисяч грн. 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ: 31 666,67 грн.

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий Лизун Н. М.

66110000-4 Банківські послуги (послуги банку за 
розрахунково-касове обслуговування)

2240 
(з/ф; с/ф)

7 900,00 грн.

(сім тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.)

у  т.ч. ПДВ: 1 316,67 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень з/ф - 7 563,00 грн. 
с/ф - 337,00 грн.

Забудько М. О.

66510000-8 — Страхові послуги (страхування 
орендованого майна: приміщення за адресою: 
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
1)

2240
(з/ф)

268,00 грн 

(двісті шістдесят вісім грн. 00 коп.)

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

березень Забудько М. О.

Договірліро
іяїпттттїл* 66510000-8 — Страхові послуги (Страхування -..................— 2 2 о ,о /грн. * -  — -------- -----------



орендованого майна: приміщення за адресою: 
Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Добровольського,

V

2240
(з/ф)

(двісті двадцять вісім грн. 87 коп.) укладений без 
використання 

ЕСЗ

липень Лизун H. М.

66510000-8 — Страхові послуги (Страхування 
орендованого майна: приміщення за адресою: м. 

Харків, майдан Свободи, 6)

2240
(з/ф)

543,10 грн.

(п'ятсот сорок три грн. 10 коп.)

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

липень Лизун H. М.

66510000-8 — Страхові послуги (страхування 
орендованого майна: приміщення за адресою: м. 
Київ, вул. В. Винниченка, 5)

2240
(з/ф)

ЗО 960,03 грн

(двадцять вісім тисяч вісімсот дев’яносто грн. 77 коп.)

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

вересень Забудько М. О.

71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі 
інженерії (спеціалізовані інформаційні послуги у  
сфері гідрометеорології)

2240
(з/ф)

19 885,20 грн

(дев ’ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят п'ять грн. 20 коп.) 
у  т. ч. ПДВ : 3 314,20 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень Запека С. В.

72720000-3 Послуги у сфері глобальних мереж 
{послуги щодо надання веб-доступу до Системи 
електронної взаємодії органів виконавчої влади )

2240
(з/ф)

4 152,00 грн.

(чотири тисячі сто п'ятдесят дві грн. 00 коп.)

у  т. ч. ПДВ: 692,00 грн.

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

січень Забудько М. О.

48440000-4 Пакети програмного забезпечення для 
фінансового аналізу та бухгалтерського обліку 
(технічний супровід та підтримка програми для 
ведення бухгалтерського обліку)

2240
з/ф

44 000,00 грн.

(сорок чотири тисячі двісті грн. 00 коп.) 
без ПДВ

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
використання 

ЕСЗ

лютий Лизун H. М.

72220000-3 Консультаційні послуги з питань 
систем та з технічних питань (послуги щодо 
проведення державної експертизи КСЗІ ITC 
УЦОЯОузв ’язку із закінченням строку дії 
атестата відповідності)

2240
(з/ф)

200 000,00 грн 
(двісті тисяч грн. 00 коп.) 
у  т. ч. ПДВ: 33 333,33 грн.

Відкриті торги травень Забудько М. О.

48440000-4 Пакети програмного забезпечення для 
фінансового аналізу та бухгалтерського обліку 
(примірник комп ’ютерної програми M.E.Doc )

2240
(с/ф)

5 000,00 грн.
(п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Договір про 
закупівлю, 

укладений без 
—використання

листопад Залека С. В.

---------------------------------------- ---------- -------------------------- -——-- - --- ---НСЗ -------- .



30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 
частина)
(сканер)

3110
(с/ф)

300 000,00 грн. 
(триста тисяч гри. 00 коп.) 
у  т.ч. ПДВ: 50 000,00 грн.

Відкриті торги квітень Забудько М. О.

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 
частина)

(кольоровий принтер)
3110
(с/ф)

350 000,00 грн.
(триста п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

у  т.ч. ПДВ: 58 333,33 грн.
Відкриті торги серпень Лизун Н. М.

Затверджено рішеннями УО від 22.02.2022 № 47,48


