
 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджет-

них коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.
Процедура 

закупівлі

Орієнтов

ний 

початок 

проведенн

я 

процедур

и 

закупівлі 

Примітки 
Уповноважена 

особа

1 2 3 4 5 6

154 983,92  грн.    

 (сто п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят три грн. 

92коп.)  

у т.ч. ПДВ: 25 830,65 грн.

140 000,00 грн.    

 (сто сорок тисяч  грн. 00 коп.): 

у т.ч. ПДВ: 23 333,33 грн., 

у т.ч.:

 Лот 1 - 120 000,00 грн.

(сто двадцять  тисяч грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 20 000,00 грн.

 Лот 2 - 20 000,00 грн.

(двадцять тисяч грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 3 333,33 грн.

131 280,00 грн.

(сто тридцять одна тисяча двісті вісімдесят грн. 00 коп.)

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.)

Забудько М.О.

Лизун Н.М.

Забудько М.О.
Постанова 1178

від 12.10.2022

Постанова 1178

від 12.10.2022

2240
Відкриті торги

листопад 

2022 р

50340000-0 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання

Лот 1- Послуги з технічного обслуговування 

систем охоронної сигналізації, контролю доступу 

та відеоспостереження 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 відеоспостереження за адресою 

Замовника:Київська обл., м. Бровари, б-р 

Незалежності 14 б

2240

72410000-7 Послуги провайдерів 

Лот 1 - Послуги захищеного доступу до мережі 

Інтернет, операторського та технічного 

супроводження доступу до мережі Інтернет за 

адресою Замовника: м. Київ вул. Чорновола, 24, м. 

Київ В. Винниченка, 5

Лот 2 - Послуги захищеного доступу до мережі 

Інтернет, операторського та технічного 

супроводження доступу до мережі Інтернет за 

адресою Замовника: м. Бровари, 

б-р Незалежності, 14Б

Річний план закупівель на 2023 рік (із змінами)

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

Українського центру оцінювання якості освіти 

09310000-5 Електрична енергія 

(електрична енергія в приміщенні за адресою: 

Київська область, м. Бровари, бульвар 

Незалежності, 14б)

2273
Відкриті торги

листопад 

2022 р

Постанова 1178

від 12.10.2022

Відкриті торги
листопад 

2022 р



у т.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.

37 090,32 грн.    

 (тридцять сім тисяч дев'яносто грн. 32 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 6 181,72 грн.

5 810 281,60 грн.

(п'ять мільйонів вісімсот десять тисяч двісті вісімдесят одна 

грн. 60 коп.) 

Договір про 

закупівлю 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178

від 12.10.2022
Лизун Н.М.

Забудько М.О.
Постанова 1178

від 12.10.2022

50340000-0 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання

Лот 1- Послуги з технічного обслуговування 

систем охоронної сигналізації, контролю доступу 

та відеоспостереження 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 відеоспостереження за адресою 

Замовника:Київська обл., м. Бровари, б-р 

Незалежності 14 б

2240

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів (послуги з організації та 

виконання технічного обслуговування установок 

пожежної сигналізації, змонтованих на об’єктах 

Замовника (м. Київ, вул. В. Чорновола,24 та 

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

підключення  та здійснення цілодобового  

спостерігання (дистанційний контроль) за 

установками через пульт пожежного 

спостерігання та передача тривожних сповіщень 

до оперативно-диспетчерської служби 

відповідного підрозділу ДСНС України )

2240

(з/ф; с/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень

Забудько М.О.

Постанова 1178

від 12.10.2022

з/ф - 35 935,32 грн.

с/ф - 1 155,00 грн.

65310000-9 Розподіл електричної енергії

(послуги з розподілу електричної енергії та послуги 

із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії)

2273

(з/ф)

Договір про 

закупівлю 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

грудень 

2022

Постанова 1178

від 12.10.2022

59 252,76  грн.  

(п'ятдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дві грн 76 коп.  ) 

 у т.ч. ПДВ: 9 875,46 грн.  

Відкриті торги
листопад 

2022 р

Запека С.В.

79710000-4 Охоронні послуги

(послуги з охорони об'єктів)

2240

(з/ф)



у т.ч. ПДВ: 968 380,27 грн.

27 384,00 грн.

(двадцять сім тисяч триста вісімдесят чотири грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 4 564,00 грн. 

38 981,50 грн.

(тридцять вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят одна грн. 50 коп.)

у т.ч. ПДВ: 6 496,92 грн. 

151 200,00 грн.

(сто п'ятдесят одна тисяча двісті грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 25 200,00 грн.

у т.ч.:

Лот 1 - 24 000,00 грн.

(двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 4 000,00 грн.

Лот 2 - 127 200,00 грн.

 (сто двадцять сім тисяч двісті грн. 00 коп.)  

у т.ч. ПДВ: 21 200,00 грн.

Постанова 1178

від 12.10.2022
Забудько М.О.

35120000-1 Системи та пристрої нагляду та 

охорони (комплектувальні вироби і деталі для 

ремонту системи відеонагляду (зчитувачі для 

систем контроля доступу))

2210

(з/ф)

5 000, 00 грн.

 (п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 у т.ч. ПДВ - 833,33 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень

січень

Постанова 1178

від 12.10.2022

Лот 1:

 з/ф - 20 820,00 рн.;

с/ф - 3 180,00 грн.;

Лот 2:

з/ф - 127 200,00 грн.

Договір про 

закупівлю 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178

від 12.10.2022
Лизун Н.М.

Договір про 

закупівлю 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178

від 12.10.2022
Лизун Н.М.

Договір про 

закупівлю 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178

від 12.10.2022
Лизун Н.М.

90510000-5 Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям (Послуги щодо перевезення 

безпечних відходів, які накопичуються у 

Споживача )

2275

(з/ф)

23 745,32 грн.

(двадцять три тисячі сімсот сорок п'ять грн.32 коп.)

у т.ч. ПДВ: 3 957,55 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178

від 12.10.2022
Лизун Н.М.

Забудько М.О.

79710000-4 Охоронні послуги

(послуги з охорони об'єктів)

2240

(з/ф)

2240

(з/ф)

09130000-9 Нафта і дистиляти

Лот 1- Бензин А-95

Лот 2- Дизельне паливо

2210

(з/ф;с/ф)
Відкриті торги

2240

(з/ф)

79710000-4 Охоронні послуги

(спостереження та обслуговування сигналізації на 

об'єкті Замовника (Київська обл., м. Бровари, вул. 

Незалежності, 14 Б)

79710000-4 Охоронні послуги

(спостереження за станом засобів сигналізації, 

що встановлені на об'єкті Замовника та їх 

технічне обслуговування (м. Харків, пл. Свободи, 6)



4 788,00 грн.    

 (чотири тисячі сімсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 798,00 грн.

92 400,00 грн.    

(дев'яносто дві тисячі чотириста грн. 00 коп.)  

 без ПДВ

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів (послуги з технічного 

обслуговування вогнегасників )

2240

(з/ф)

2 576,00 грн. 

(дві тисячі п'ятсот сімдесят шість грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ - 429,33 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

листопад
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Запека С.В.

Запека С.В.

72220000-3 Консультаційні послуги з питань 

систем та з технічних питань (послуги щодо 

побудови і проведення державної експертизи КСЗІ 

ІКС для проведення НМТ, МКТ, МТНК та 

побудови і проведення державної експертизи КСЗІ 

ІКС для верстання завдань НМТ, МКТ, МТНК)

2240

(з/ф)

600 000,00 грн

(шістсот тисяч грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 100 000,00 грн.

Відкриті торги лютий
Постанова 1178

від 12.10.2022

Забудько М.О.

48810000-9  Інформаційні системи  

(ліцензії на використання комп’ютерних програм)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178

від 12.10.2022

Постанова 1178

від 12.10.2022
Забудько М.О.

72720000-3 Послуги у сфері глобальних мереж 

(послуги щодо надання веб-доступу до Системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади )

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178

від 12.10.2022
Лизун Н.М.

35120000-1 Системи та пристрої нагляду та 

охорони (комплектувальні вироби і деталі для 

ремонту системи відеонагляду (зчитувачі для 

систем контроля доступу))

2210

(з/ф)

5 000, 00 грн.

 (п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 у т.ч. ПДВ - 833,33 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень

48440000-4 Пакети програмного забезпечення для 

фінансового аналізу та бухгалтерського обліку 

(примірник комп’ютерної програми M.E.Doc )

2240

(с/ф)

4 000,00 грн.

(чотири тисячі грн. 00 коп.)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

вересень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Запека С.В.



49 280,00 грн.

(сорок дев'ять тисяч двісті вісімдесят грн. 00 коп.)

без ПДВ

6 846,00 грн.    

 (шість тисяч вісімсот сорок шість грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 1 141,00грн.

3 263,00 грн.    

 (три тисячі двісті шістдесят грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 543,83 грн.

30 000,00 грн.    

 (тридцять тисяч грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ:  5 000,00 грн.

12 960,00 грн.    

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

50330000-7 Послуги з технічного обслуговування 

телекомунікаційного обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування міні АТС)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

серпень
Постанова 1178 від 

12.10.2022

Лизун Н.М.

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних (Послуги телефонного зв’язку з 

використанням IP протоколу 

2240

(з/ф; с/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень

Постанова 1178 від 

12.10.2022

з/ф - 12 165,90 грн.

с/ф - 794,10 грн.

Лизун Н.М.

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки (заправка та відновлення 

картриджів для друкуючих пристроїв )

2240

(з/ф)

50 000,00 грн.  

 (п'ятдесят тисяч  грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 8 333,33 грн.  
Відкриті торги лютий

Постанова 1178 від 

12.10.2022

з/ф - 49 048,00грн.

с/ф - 952,00 грн.

Забудько М.О.

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки (технічне обслуговування та 

ремонт принтерів )

2240

(з/ф)

100 000,00 грн.  

 (сто тисяч  грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 16 666,67 грн.  
Відкриті торги березень

Постанова 1178 від 

12.10.2022
Лизун Н.М.

66110000-4 Банківські послуги (послуги банку за 

розрахунково-касове обслуговування )

2240

(з/ф;с/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень

Постанова 1178 від 

12.10.2022

з/ф - 6745,00 грн.

с/ф - 101,00 грн.

Забудько М.О.

66510000-8 Страхові послуги (обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів )

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Забудько М.О.

Лизун Н.М.

48440000-4 Пакети програмного забезпечення для 

фінансового аналізу та бухгалтерського обліку 

(примірник програмного забезпечення для ведення 

бухгалтерського обліку)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

лютий
Постанова 1178 від 

12.10.2022



 у т.ч. ПДВ:  2 160,00 грн.

7 159,18 грн.

 (сім тисяч сто п'ятдесят дев'ять грн. 18 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 1 193,20 грн.

9 211,87 грн.    

 (дев'ять тисяч двісті одинадцять грн. 87 коп.)  

 у т.ч. ПДВ:  1 535,31 грн.

41 600,00 грн.    

 (сорок одна тисяча шістсот грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 6 933,33 грн.

250 000,00 грн.

(двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 41 666,67 грн.

268,00 грн

(двісті шістдесят вісім грн. 00 коп.)

228,87 грн.

 (двісті двадцять вісім грн. 87 коп.)  

543,10 грн.    

 (п'ятсот сорок три грн. 10 коп.)  

60160000-7 Перевезення пошти автомобільним 

транспортом (послуги пов'язані з організацією 

перевезення відправленнь )

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178 від 

12.10.2022

Забудько М.О.

72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою (послуги з розміщення обладнання на 

технічному майданчику та захист від DDоS-атак)

2240

 (з/ф; с/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень Лизун Н.М.

Постанова 1178 від 

12.10.2022

з/ф - 231 400,0 грн.

с/ф - 18 600,00 грн.

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних (послуги міського та міжміського 

телефонного зв'язку (за адресою: вул. 

Незалежності, 14б, м. Бровари, Київська обл. )

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Лизун Н.М.

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)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178 від 

12.10.2022

Забудько М.О.

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних (Послуги телефонного зв’язку з 

використанням IP протоколу 

2240

(з/ф; с/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень

Постанова 1178 від 

12.10.2022

з/ф - 12 165,90 грн.

с/ф - 794,10 грн.

Лизун Н.М.

листопад
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Забудько М. О.  

66510000-8 Страхові послуги (Страхування 

орендованого майна: приміщення за адресою: 

Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 

1)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

листопад
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Лизун Н. М.

66510000-8 Страхові послуги (Страхування 

орендованого майна: приміщення за адресою: м. 

Харків, майдан Свободи, 6)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

листопад
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Лизун Н. М.

66510000-8 Страхові послуги (страхування 

орендованого майна: приміщення за адресою: 

Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 

1)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ



29 960,03 грн

(двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят грн.03 коп.)

130 000,00 грн.

(сто тридцять тисяч грн. 00 коп.)

35 750,00 грн.

(тридцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

140 000,00 грн.

(сто сорок тисяч грн. 00 коп.)

19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для 

сміття (мішки для сміття )

2210

(з/ф)

7 180,00 грн. 

(сім тисяч сто вісімдесят грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ - 1 196,67 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

травень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Лизун Н.М.

30230000-0 Комп’ютерне обладнання

(запчастини для ПК)

2210

(з/ф)

200 000,00  грн.

(двісті тисяч грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 33 333,33 грн.
Відкриті торги квітень

Постанова 1178 від 

12.10.2022
Забудько М.О.

48730000-4 Пакети програмного забезпечення для 

забезпечення безпеки (примірники програмної 

продукції для забезпечення безпеки)

2240 

(з/ф)
Відкриті торги січень

Постанова 1178 від 

12.10.2022

Забудько М.О.

2240 

(з/ф)
Відкриті торги лютий

Постанова 1178 від 

12.10.2022
Забудько М.О.

серпень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Забудько М.О.

66510000-8 Страхові послуги (Страхування 

орендованого майна: приміщення за адресою: м. 

Харків, майдан Свободи, 6)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

листопад
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Лизун Н. М.

66510000-8 Страхові послуги (страхування 

орендованого майна: приміщення за адресою: м. 

Київ, вул. В. Винниченка, 5)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

грудень
Постанова 1178 від 

12.10.2022

Забудько М.О.

48760000-3 Пакети програмного забезпечення для 

захисту від вірусів (примірники програмного 

забезпечення для захисту від вірусів)

2240 

(з/ф)
Відкриті торги вересень

Постанова 1178 від 

12.10.2022
Лизун Н.М.

48730000-4 Пакети програмного забезпечення для 

забезпечення безпеки (примірники програмної 

продукції для забезпечення безпеки)

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку

(картриджі для БФП)

2210

(з/ф)

80 000,00 грн.                                                                                 

(вісімдесят тисяч грн. 00 коп.)

  у т.ч. ПДВ - 13 333,33 грн.
Відкриті торги



31530000-0 Частини до світильників та 

освітлювального обладнання (лампи )

2210

(з/ф)

9 230,00 грн. 

(дев'ять тисяч двісті тридцять грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ - 1 583,33 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

червень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Забудько М.О.

49 500,00 грн.    

 (сорок дев'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 8 250,00 грн.

39830000-9 Продукція для чищення (мийні засоби )
2210

(з/ф)

16 575,00 грн. 

(шістнадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ - 2 762,50 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

вересень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Запека С.В.

Постанова 1178 від 

12.10.2022
Забудько М.О.

50320000-4 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування персональних комп’ютерів 

(технічне обслуговування та ремонт ПК та 

ноутбуків )

2240

(з/ф)

100 000,00 грн.  

 (сто тисяч  грн. 00 коп.)  

 у т.ч. ПДВ: 16 666,67 грн.  
Відкриті торги

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі 

сміттям (Послуги щодо перевезення безпечних 

відходів, які накопичуються у Споживача )

2275

(з/ф)

0,00 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

50730000-1 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування охолоджувальних установок 

(послуги з ремонту і технічного обслуговування 

кондиціонерів )

2240

(з/ф)

квітень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Лизун Н.М.

30230000-0 Комп’ютерне обладнання

(монітори для ПК)

2210

(з/ф)

50 000,00  грн.

(п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 33 333,33 грн.
Відкриті торги квітень

Постанова 1178 від 

12.10.2022
Забудько М.О.

січень
Постанова 1178

від 12.10.2022
Забудько М.О.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

червень



33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, 

рушники для рук і серветки (паперові рушники та 

туалетний папір )

2210

(з/ф)

31 824,00 грн. 

(тридцять одна тисяча вісімсот двадцять чотири грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ - 5 304,00 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

березень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Забудько М.О.

31410000-3 Гальванічні елементи (батарейки)
2210

(з/ф)

4 249,44 грн. 

(чотири тисячі двісті сорок дев'ять грн.44 коп.)

у т. ч. ПДВ - 708,24 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

травень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Запека С.В.

31120000-3 Генератори (бензиновий генератор)
3110

(с/ф)

97 780,00 грн. 

(дев’яносто сім тисяч сімсот вісімдесят грн. 00 коп.)

без ПДВ

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

січень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Запека С.В.

31430000-9 Електричні акумулятори 

(комплектувальні вироби і деталі для ремонту 

обладнання (акумуляторні батареї для ДБЖ)

2210

(з/ф)

80 000,00 грн.                                                                                 

(вісімдесят тисяч грн. 00 коп.)

  у т.ч. ПДВ - 13 333,33 грн.

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

березень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Душина С.О.

1 560,00 грн.

(одна тисяча п'ятсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.)

у т.ч. ПДВ: 260,00 грн.

280 281,60 грн

(двісті вісімдесят тисяч двісті вісімдемят одна грн. 60 коп.)

у т. ч. ПДВ : 46 713,60 грн.

4 745,00 грн

(чотири тисячі сімсот сорок п'ять грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ: 790,83 грн.

20 000,00 грн

Душина С.О.

90520000-8 Послуги у сфері поводження з 

радіоактивними, токсичними, медичними та 

небезпечними відходами (послуги з утилізації 

ламп)

2240 

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

березень
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Душина С.О.

70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу 

нежитлової нерухомості (оренда складських 

приміщень)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

лютий
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Душина С.О.

63110000-3 Послуги з обробки вантажів 

(вантажно-розвантажувальні послуги)

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

лютий
Постанова 1178 від 

12.10.2022
Душина С.О.

32580000-2 Інформаційне обладнання (технічне 

обслуговування криптографічних засобів захисту 

інформації мережного криптомодуля "Гряда-301" 

та шлюза захисту "Бар'єр-301")

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

лютий
Постанова 1178 від 

12.10.2022



(двадцять тисяч грн. 00 коп.)

у т. ч. ПДВ: 3 333,33 грн.

Уповноважена особа     ______________     

Уповноважена особа     ______________     

Уповноважена особа     ______________     

Уповноважена особа     ______________     Надія ЛИЗУН

Cергій ЗАПЕКА

Затверджено рішенням УО від 25.01.2023 № 12

Марина ЗАБУДЬКО

Світлана ДУШИНА

Душина С.О.

32420000-3 – Мережеве обладнання 

(комплектувальні вироби і деталі для ремонту 

системи відеонагляду (комутатор))
2210

(з/ф)

5 000,00 грн.

 (п'ять тисяч грн. 00 коп.)

 у т.ч. ПДВ - 833,33 грн.

Електронний 

каталог
лютий

Постанова 1178

від 12.10.2022
Душина С.О.

32580000-2 Інформаційне обладнання (технічне 

обслуговування криптографічних засобів захисту 

інформації мережного криптомодуля "Гряда-301" 

та шлюза захисту "Бар'єр-301")

2240

(з/ф)

Договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

ЕСЗ

лютий
Постанова 1178 від 

12.10.2022


