Д о д а т о к до річного плану закупівель,
щ о здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік (із змінами)
Харківський апеляційний адміністративний суд, 3 4 3 3 1 1 7 3
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
Код КЕКВ

Очікувана вартість предмета закупівлі

(ДЛЯ

бюджетних
коштів)
1
код ДК 016:2010-13.20.3 Тканини із синтетичних штапельних волокон ( Текстильні вироби та супутні товари, код ДК 021:2015-192000008; Текстильні вироби та супутні товари)
код ДК 016:2010-14.12.3 Одяг робочий, інший (Формений одяг, код ДК 021:2015-18110000-3; Формений одяг,мантії)

2
2210

3
3600,00
15300,00

(три тисячі шістсот грн)
(п'ятнадцять тисяч триста грн)

82596,00

(вісімдесят дві тисячі п'ятсот
дев'яносто шість грн.)

44657,00

(сорок чотири тисячі шістсот
п'ятдесят сім грн.)

1030,00

(одна тисяча тридцять грн.)

Процедура
Орієнтовний
закупівлі початок проведення
процедури закупівлі
4

5

_

_

_

_

_

_

Примітки

6

2210
код ДК 016:2010-16.23.1 Вироби столярні та теслярські, з деревини (Вікна, двері та супутні вироби, код ДК 021:2015-44221000-5; Вікна,
двері та супутні вироби)
2210
код ДК 016:2010-17.23 1 Вироби канцелярські, паперові -папки (Паперові чи картонні реєстраційні журнали, код ДК 021:2015- 22810000-1;
Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, бланки та інші паперові канцелярські вироби)
код ДК 016:2010-17.23 1 Вироби канцелярські, паперові -папки (Швидкозшивачі та супутнє приладдя, код ДК 021:2015- 22850000-3;
Швидкозшивачі та супутнє приладдя)
код ДК 016:2010- 17.23 1 Вироби канцелярські, паперові (Дрібне канцелярське приладдя, код ДК 021:2015- 30197000-6; Папір А4)
код ДК 016:2010-17.23.1 Вироби канцелярські, паперові -конверти (Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби, код ДК
021:2015- 30199000-0; Конверти)
код ДК 016:2010- 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Бензин, код ДК 021:2015- 09132000-3; Бензин А-95 у талонах)

2210
2210
2210

66000,00

(шістдесят шість тисяч грн.)

43300,00

(сорок три тисячі триста грн.)

60000,00

(шістдесят тисяч грн.)

4350,00
100,00

(чотири тисячі триста п'ятдесят
грн.)
(сто грн.)

500,00

(п'ятсот грн.)

700,00

(сімсот грн.)

2210
2210

код ДК 016:2010- 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Мастильні оливи та мастильні матеріали, код ДК 021:2015-09211000-1;
Мастильні оливи та мастильні матеріали)
код ДК 016:2010-20.13.2 Солі інших металі в,зокрема вода дистильована, амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів (Дистильована
вода, код ДК 021:2015-24316000-2; Дистильована вода)
код ДК 016:2010-20.30.2 <>арби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила (Офісне приладдя,
код ДК 021:2015-30192003-1; Чорнила для друкарського обладнання)
код ДК 016:2010-20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Мило, код ДК 021:2015-3371 1900-6; Мило)

2210
2210
2210
2210

код ДК 016:2010-20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Поліролі та креми, код ДК 021:2015-39812000-7; Поліролі та креми)

2345,00

500,00
5000,00

(дві тисячі триста сорок п'ять
грн.)
(п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот
грн.)
(п'ятсот грн.)
(п'ять тисяч грн.)

1000,00

(однатисяча грн.)

500,00

( п'ятсот грн.)

2210
код ДК 016:2010-20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби для прання і миття, код ДК 021 2015-39831000-6; Засоби для
прання і миття)
код ДК 016:2010-20.52.1 Клеї (Клеї, код ДК 021:2015-24910000-6; Клеї)
код ДК 016:2010-20.60.1 Волокна синтетичні та штучні (Синтетичні нитки, код ДК 021:2015-19442000-6; Синтетичні нитки)
код ДК 016:2010-21.20.1 Ліки, з умістом пеніциліну та інших антибіотиків (Лікарські засоби різні, код ДК 021:2015-33690000-3; Лікарські
засоби різні)
код ДК 016:2010-21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код
ДК 021:2015-33141000-0; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування)

58500,00
2210
2210
2210
2210
2210

код ДК 016:2010-22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (Рукавички, код ДК 021 2015-18424000-7; Рукавички)

2020,00

(дві тисячі двадцять грн.)

2400,00

(дві тисячі чотириста грн.)

210,00

(двісті десять грн.)

900,00

(дев'ятсот грн.)

2210
код ДК 016:2010-22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (Гумові вироби, код ДК 021:2015-19510000-4; штампи)
2210
код ДК 016:2010-22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.; гума тверда; вироби з твердої гуми ( Офісне приладдя, код ДК 021:201530192000-1; Штампи)
код ДК 016:2010-22.22.1 Тара пластмасова (Поліетиленові мішки та пакети для сміття, код ДК 021:2015-19640000-4; пакети для сміття)

2210
2210

_

код ДК 016:2010-22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (код ДК 021:201539515000-5; Штори, портьєри, кухонні штори та тканинні жалюзі)

52000,00

(п'ятдесят дві тисячі грн.)

2210

код ДК 016:2010-22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.(Пластмасові вироби, код ДК 021:2015-19520000-7; таблички )

1000,00

(одна тисяча грн.)

230,00

(двісті тридцять грн.)

2210
код ДК 016:2010-22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (Офісне устаткування, крім меблів, код ДК 021:2015-30191000-4; планшет)
2210
код ДК 016:2010-22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (Офісне приладдя, код ДК 021:2015-30192000-1; ручки,маркери,коректори,
оснастки для штампу)
код ДК 016:2010-22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби, код ДК 021:201530199000-0; скотч)
код ДК 016:2010-22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (ДК 021:2015-39260000-2,Секційні лотки та канцелярське приладдя,таблички )

14990,00
2210
730,00

(чотирнадцять тисяч дев'ятсот
дев'яносто грн.)
(сімсот тридцять грн.)

_
_

2210
2300,00

(дві тисячі триста грн.)

4000,00

(чотири тисячі грн.)

2210
код ДК 016:2010-22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (Статуетки, оздоби; рамки для фотографій і картин та дзеркала, код ДК
021:2015-39298000-7; Статуетки, оздоби; рамки для фотографій і картин та дзеркала)
код ДК 016:2010-25.71.1 Вироби ножові та столові прибориі (Офісне приладдя, код ДК 021:2015-30192000-1; точило)

2210

код ДК 016:2010-25.71.1 Вироби ножові та столові прибориі (Різальні інструменти, код ДК 021:2015-39240000-6; ножиці)

2210

код ДК 016:2010-25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві Раковини, мийки, ванни та інші санітарно-технічні вироби та їхні частини
(Крани, вентилі та клапани, код ДК 021:2015-42131000-6; Крани, вентилі та клапани)
код ДК 016:2010-25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (Дрібне канцелярське приладдя, код ДК 021:2015-30197000-6;
скріпка,затискач)
код ДК 016:2010-25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (Швейні голки, в'язальні спиці та наперстки, код ДК 021:2015-392270009; ігла, шило)
код ДК 016:2010-25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (Вироби різні, код ДК 021:2015-44423000-1; нагрудний знак
судді,вішалки,підставка під прапор)
код ДК 016:2010-26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин(Частини та приладдя до фотокопіювальних апаратів, код ДК
021:2015-30125000-1; Картриджі з тонером )
код ДК 016:2010-26.30.1 Апаратура радіо-та телепередавальна; камери телевізійні(Системи та пристрої нагляду та охорони, код ДК
021:2015-35120000-1; Система сигналізації,відеорегістратор)
код ДК 016:2010-26.30.2 Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони(Обладнання для
відеоконференцій, код ДК 021:2015-32232000-8; Обладнання для відеоконференцій)
код ДК 016:2010-26.30.2 Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони(Радіотелефони, код ДК
021:2015-32236000-6; Радіотелефони)
код ДК 016:2010-26.40.3 Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення (Апаратура для відеозапису та відео
відтворення, код ДК 021.2015-32333000-6; Апаратура для відеозапису та відео відтворення)
код ДК 016:2010-26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (Гідромеханічне обладнання, код ДК 021:201538425000-0; Манометри)
код ДК 016:2010-27.11.5 Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші
(Джерела безперебійного живлення, код ДК 021:2015-31154000-0; Джерела безперебійного живлення)
код ДК 016:2010-27.20 2 Акумулятори електричні та частини до них (Електричні акумулятори, код ДК 021:2015-31430000-9; Електричні
акумулятори)
код ДК 016:2010-27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (Електричні проводи, код ДК 021:2015-44318000-2; Електричні
проводи)
код ДК 016:2010-27.40 1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (Електричні лампи розжарення, код ДК 021:201531510000-4; Лампи розжарювання до автомобілів)
код ДК 016:2010-28.11.4 Частини двигунів (Частини двиїунів, код ДК 021:2015-34312000-7; Частини двигунів)

2210

(сто дванадцять грн.)
(двісті грн.)

2000,00

(дві тисяча грн.)

710,00

(сімсотдесять грн.)

110,00

(сто десять грн.)

-

-

-

-

-

2210
2210
2210
13400,00

4000,00

(три надцять тисяч чотириста
грн.)
(тридцять чотири тисячі
п'ятсот грн.)
(чотири тисячі грн.)

14000,00

(чотирнадцять тисяч грн.)

1000,00

(одна тисяча грн.)

14200,00

(чотирнадцять тисяч двісті
грн.)
(одна тисяча грн.)

2210
34500,00
2210
2210
2210
2210
2210
1000,00
2210
45000,00

(сорок п'ять тисяч грн. )

17500,00
1500,00

(Сімнадцять тисяч п'ятсот
грн.)
(одна тисяча п'ятсот грн.)

1800,00

(одна тисяча вісімсот грн.)

2210
2210
2210
2210
2210

код ДК 016:2010-28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них (Лічильні машини, код ДК 021:2015-30141000-9; Настільні
калькулятори)

2210

код ДК 016:2010-28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них (Дрібне канцелярське приладдя, код ДК 021:2015-30197000-6;
Степлер, діркопробивач)

2210

код ДК 016:2010-28 29.1 Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні повітряні до двигунів внутрішнього згоряння (Оливні, бензинові та
повітрозабірні фільтри, код ДК 021:2015-42913000-9, Оливні, бензинові та повітрозабірні фільтри)

2210

код ДК 016:2010-29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. (Запасні частини до вантажних транспортних
засобів, фургонів та легкових автомобілів, код ДК 021:2015-34330000-9; Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та
легкових автомобілів)

112,00
200,00

2210

390,00

(триста дев'яносто грн.)

2000,00

(дві тисячі грн.)

1000,00

(одна тисяча грн.)

2500,00

(дві тисячі п'ятсот грн.)

5000,00

(п'ять тисяч грн.)

-

код ДК 016:2010-31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі (Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи,
код ДК 021:2015-39120000-9; Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи)
код ДК 016:2010-31.09.1 Меблі металеві, н. в. і. у.(Броньовані чи армовані сейфи, банківські сейфи та двері, код ДК 021:2015-44421000-7;
Броньовані чи армовані сейфи, банківські сейфи та двері)
код ДК 016:2010-32.91.1 Мітли та щітки (Мітли, щітки та інше господарське приладдя, код ДК 021:2015-39224000-8; щітки автомобільні
склоочисні)
код ДК 016:2010-32.99 1 Вироби, інші, н.в.і.у. (Офісне приладдя, код ДК021:2015-30192000-1; Кліше)

112200,00
1600,00

(сто дванадцять тисяч двісті
грн.)
(одна тисяча шістсот грн.)

696,00

(шістсот дев'яносто шість грн.)

2268,00
6000,00

(дві тисячі двісті шістдесят
вісім грн.)
(шість тисяч грн.)

18000,00

(вісімнадцять тисяч грн.)

9000,00

(дев'ять тисяч грн.)

10600,00

(десять тисяч шістсот грн.)

4000,00

(чотири тисячі грн.)

1756,00

(одна тисяча сімсот п'ятдесят
шість грн.)

2210
2210
2210
2210

код ДК 016:2010-58.11.1 Книжки друковані (Друковані книги, брошури та проспекти, код ДК 021:2015-22100000-1; Друковані книги,
брошури та проспекти)
код ДК 016:2010-58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані (Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і
журнали, код ДК 021:2015-22200000-2; Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали)
код ДК 016:2010-58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (Вітальні листівки, код ДК 021:2015-22320000-9; Вітальні
листівки)
код ДК 016:2010-58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (Марки, код ДК 021:2015-22410000-7; Марки)

2210
2210
2210
2210

код ДК 016:2010-58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (Друкована продукція з елементами захисту, код ДК
021:2015-22450000-9, Посвідчення)
код ДК 016:2010-58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (Паперові чи картонні реєстраційні журнали, код ДК
021:2015- 22810000-1; Книги обліку особових справ суддів, особові картки суддів)
РАЗОМ ПО КЕКВ 2210
код ДК 016:2010-26.51.8 Частини та приладдя до вимірювального, випробовувального та навігаційного устатковання (Послуги зі
встановлення вимірювального обладнання, код ДК 021:2015-51210000-7; Послуги зі встановлення терморегуляторів на опалювальних
приладах систем опалення)
код ДК 016:2010-33 .12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з ремонту і технічного
обслуговування техніки, код ДК 021:2015-50530000-9; Ремонт машини спеціального призначення-маркувальна машинка)

2210
2210
2210
2240

798800,00
10000,00

(десять тисяч грн.)

2240

5000,00

(п'ять тисяч грн.)

код ДК 016:2010- 38.11.2 Відходи безпечні, послуги щодо збирання безпечних відходів, твердих побутових і промислових відходів у
місцях їх накопичення, сміттєвих контейнерах (Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх утилізація, код ДК 021 201590513000-6; Послуги з збирання,завантаження та вивезення твердих побутових відходів)

2240

10080,00

(десять тисяч вісімдесят грн.)

код ДК 016 2010-38.12.1 Збирання небезпечних відходів (Послуги у сфері поводження з радіоактивними відходами, код ДК 021:201590521000-5; Утилізація, знищення ртуть вміщуючих ламп)
код ДК 016:2010-43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (Встановлення
опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря, код ДК 021:2015-45331000-6; Встановлення систем
кондиціонування повітря)
код ДК 016:2010-43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (Послуги з
чищення каналізаційних колекторів, код ДК 021:2015-90470000-2; Послуги з чищення каналізаційних колекторів)
код ДК 016:2010-45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маповантажних автотранспортних засобів (Послуги з
ремонту і технічного обслуговування автомобілів, код ДК 021:2015-50112000-3; Послуги з ремонту і технічного обслуговування
автомобілів)
код ДК 016:2010- 53 10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг (Поштові послуги, код ДК 021:2015641 10000-0; Поштові послуги )

2240

4000,00

(чотири тисячі грн.)

2240

25392,00

(двадцять п'ять тисяч триста
дев'яносто дві грн.)

2240

10000,00

(десять тисяч грн.)

2240

13600,00

(тринадцять тисяч шістсот грн.)

2240

100000,00

(сто тисяч грн.)

код ДК 016:2010- 53.20.1 Послуги поштові та кур'єрські, інші (Кур'єрські послуги за мультимодальною системою, код ДК 64121000-0;
Кур'єрські послуги)

2240

6000,00

код ДК 016:2010-58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли (Пакети програмного забезпечення для роботи з документами,
графікою, зображеннями, планування часу та офісного програмного забезпечення, код ДК 021 2015-48300000-1; Пакети програмного
забезпечення для роботи з документами, графікою, зображеннями, планування часу та офісного програмного забезпечення)

2240

125000,00

(сто двадцять п'ять тисяч грн.)

код ДК 016:2010-58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (код ДК 021:2015-72268000-1;
Послуги з постачання програмного забезпечення)
код ДК 016:2010-61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і
користування, код ДК 021:2015- 64210000-1; Послуги телефонного зв'язку та передачі даних)

2240

141800,00

2240

30000,00

(сто сорок одна тисяча вісімсот
грн.)
(тридцять тисяч гри.)

-

(шість тисяч грн.)

-

-

Дод уг.від 30.12.15р.(згідно ч.б
ст. 40 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель» від 10.04.2014 №
1197-УІІ)

код ДК 016:2010-62.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (розроблення, модифікацію,
тестування та технічну підтримку програмного забезпечення, задач бухгалтерського обліку на ПЕВМ) (Послуги з розробки прикладного
програмного забезпечення, код ДК 021:2015-72212000-4; Послуги з розробки прикладного програмного забезпечення)

2240

13920,00

(тринадцять тисяч дев'ятсот
двадцять грн.)

код ДК 016:2010-62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (Послуги з програмування та
консультаційні послуги з питань програмного забезпечення, код ДК 021:2015-72200000-7; Послуги з програмування та консультаційні
послуги з питань програмного забезпечення)
код ДК 016:2010-62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (Послуги з обслуговування
програмного забезпечення, код ДК 021:2015-72261000-2; Послуги з обслуговування програмного забезпечення)

2240

37000,00

(тридцять сім тисяч грн.)

2240

50000,00

(п'ятдесят тисяч грн.)

код ДК 016:2010-62.09.1 Послуги щодо встановлювання комп'ютерів та периферійного устатковання (Послуги зі встановлення
комп'ютерної техніки та обладнання для обробки інформації, код ДК 021:2015-51610000-1; Послуги зі встановлення комп'ютерної техніки
та обладнання для обробки інформації)
код ДК 016:2010-62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у. (Послуги, пов'язані з
комп'ютерними технологіями, код ДК 021:2015- 72500000-0; Послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями)

2240

19980,00

(Дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот
вісімдесят грн.)

2240

85700,00

(вісімдесят п'ять тисяч сімсот
грн )

код ДК 016:2010-63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та
інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою (Послуги систем електронної передачі електронних
повідомлень та інформації, код ДК 021:2015-64216000-3; Використання платного сервісу "Кабінет замовника" на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань державних закупівель)

2240

1080,00

(одна тисяча вісімдесят грн.)

код ДК 016:2010-65.12.1 Послуги щодо страхування здоров'я (Послуги зі страхування життя, код ДК 021:2015-66511000-5; Послуги зі
страхування життя)

2240

200,00

(двісті грн.)

код ДК 016:2010-65.12.2 Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (Послуги зі страхування
цивільної відповідальності, код ДК 021:2015-66516000-0; Страхування цівільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів)
код ДК 016:2010-65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек (Послуги зі страхування від шкоди чи збитків,
код ДК 021:2015- 66515000-3; Послуги зі страхування майна)

2240

1100,00

(одна тисяча сто грн.)

2240

4700,00

(чотири тисячі п'ятсот грн.)

код ДК 016:2010-68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості (Послуги з надання в оренду чи
лізингу нежитлової нерухомості, код ДК 021:2015-70220000-9; Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості)

2240

1,00

код ДК 016:2010-70.22.3 Послуги консультаційні щодо господарської діяльності, інші (Консультаційні послуги з питань аналізу
господарської діяльності, код ДК 021:2015-72221000-0; Консультаційні послуги з питань аналізу господарської діяльності)

2240

5000,00

(п'ять тисяч грн)

код ДК 016:2010-71.12.1 Послуги інженерні (Енергетичні та супутні послуги, код ДК 021:2015-71314000-2; Отримання енергетичного
паспорту)

2240

29800,00

(двадцять дев'ять тисяч вісімсот
грн.)

код ДК 016:2010-71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування, інші (Послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних приладів, код ДК 021:2015-50411000-9; Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів)

2240

1124,00

код ДК 016:2010-71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування, інші (Послуги з технічних випробувань, аналізу та
консультування, код ДК 021:2015-71600000-4; Послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування )

2240

30000,00

(тридцять тисяч грн.)

код ДК 016:2010-73.11.1 Послуги рекламних агентств (створення та розміщення оголошень в газетах, у періодичних виданнях, створення
стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів) (Рекламні послуги, код ДК 021 2015-79341000-6; Рекламні послуги)

2240

2400,00

(дві тисячі чотириста грн.)

код ДК 016:2010-74.30.1 Послуги щодо письмового та усного перекладів (Послуги з письмового перекладу, код ДК 021:2015-79530000-8;
Послуги письмового перекладу)
код ДК 016:2010-74.90.1 Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у. (Юридичні послуги,
пов'язані з оформленням і засвідченням документів, код ДК 021:2015-79130000-4,Юридичні послуги, пов'язані з оформленням і
засвгдченням документів)
код ДК 016:2010 — 74.90.1 Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у. (Експертні послуги, код
ДК 021 2015 — 71319000-7; Експертні послуги)
код ДК 016:2010- 80.20.1 Послуги систем безпеки (Пристрої охоронної та пожежної сигналізації, код ДК 021:2015-31625000-3; послуги з
монтажу і обслуговування пристроїв охоронної та пожежної сигналізації)
код ДК 016:2010- 80.20.1 Послуги систем безпеки(Послуги з ремонту і технічного обслуговування відеообладнання, код ДК 021:201550343000-1; Послуги з ремонту і технічного обслуговування відеообладнання)

2240

21234,00

2240

100,00

(двадцять одна тисяча двісті
тридцять чотири грн.)
(сто грн.)

2240

1200,00

(одна тисяча двісті грн.)

2240

15985,00

(п'ятнадцять тисяч дев'ятсот
вісімдесят п'ять грн.)

2240

24900,00

(двадцять чотири тисячі
дев'ятсот грн.)

2240

46580,00

(сорок шість тисяч п'ятсот
вісімдесят грн.)

код ДК 016:2010- 80.20.1 Послуги систем безпеки (Послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів, код ДК
021:2015-50413000-3; Послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів)

(одна грн)

(одна тисяча сто двадцять
чотири грн.)

код ДК 016:2010- 80.20.1 Послуги систем безпеки (Послуги зі встановлення вимірювального, контрольного, випробувального і
навігаційного обладнання, код ДК 021:2015- 51200000-4; послуги зі створення системи безпеки щодо обмеження допуску осіб до
приміщень першого поверху)
код ДК 016:2010- 80.20.1 Послуги систем безпеки (Послуги з оцінювання та аналізу ефективності забезпечення якості систем, код ДК
021:2015-72225000-8; Послуги з оцінювання захищеності інформації, роботи перевірки систем)

2240

17015,00

( сімнадцять тисяч п'ятнадцять
грн.)

2240

31000,00

(тридцять одна тисяча грн.)

код ДК 016:2010- 80.20.1 Послуги систем безпеки (Послуги пожежних служб, код ДК 021:2015-75251000-0; Послуги пожежних служб)

2240

40000,00

(сороктисяч грн.)

код ДК 016:2010- 80.20.1 Послуги систем безпеки (Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної
сигналізації, код ДК 021:2015-79711000-1; Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації)

2240

15500,00

(п'ятнадцять тисяч п'ятсот грн.)

код ДК 016:2015-81.29.1 Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників (Послуги з дезінфікування та дератизування міських і
сільських територій, код ДК 021:2015-90670000-4; Послуги з дезінфікування та дератизування міських і сільських територій)

2240

9151,00

(дев'ять тисяч сто п'ятдесят
одна грн.)

код ДК 016:2010-95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (Послуги з ремонту персональних комп'ютерів, код ДК
021:2015-50321000-1; Послуги з ремонту персональних комп'ютерів )

2240

116600,00

(сто шистнадцять тисяч шістсот
грн.)

код ДК 016:2010-95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерних
периферійних пристроїв, код ДК 021:2015-50323000-5; Ремонт та технічне обслуговування копіювальної, комп'ютерної техніки)

2240

70000,00

(сімдесят тисяч грн.)

код ДК 016:2010-95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (Технічне обслуговування і ремонт копіювальнорозмножувальної техніки ДК 021:2015 — 50313000-2, Ремонт копіювального апарату)

2240

15000,00

(п'ятнадцять тисяч грн.)

код ДК 016:2010-95.21.1 Ремонтування побутової електронної техніки (Послуги з ремонту і технічниго обслуговування охолоджувальних
установок, ДК 021:2015 —98514000-9; Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів)

2240

3420,00

(три тисячі чотириста двадцять
грн.)

ДБН А.2.2-3:2014 Послуги з поточного ремонту (поточний ремонт системи опалення)

2240

РАЗОМ ПО КЕКВ 224С
Видатки на відрядження в межах України

2240
2250

РАЗОМ ПО КЕКВ 2250
Код ДК 016:2010 - 35.12.1 Передавання електричної енергії (Розподіл електричної енергії та супутні послуги, код ДК 021:2015 - 653000006; Послуги з постачання електричної енергії)

2250
2273

Код ДК 016:2010 - 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара,гаряча вода та пов'язана продукція, код ДК
021:2015-09320000-8; Постачання теплової енергії)

2271

100600,00

(сто тисяч шістсот грн.)

Код ДК 016:2010-36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (Послуги з розподілу води та супутні послуги, код ДК
021:2015-65100000-4; Послуги централізованого водопостачання)

2272

11600,00

(одинадцять тисяч шістсот
грн.)

Код ДК 016:2010-37.00.1 Послуги каналізаційні (Послуги каналізаційні, код ДК 021:2015-90400000-1; Послуги централізованого
водовідведення)
РАЗОМ по КЕКВ 2270
код ДК 016:2010-85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. (Послуги у сфері освіти для дорослих та інші освітні послуги, код ДК 021:201580400000-8; Послуги у сфері освіти для дорослих та інші освітні послуги)
РАЗОМ по КЕКВ 2282
Інші виплати населенню,видатки на переїзд, у разі переведення до іншого суду
РАЗОМ по КЕКВ 2730
Інші поточні видатки -Пеня, судовий збір

2272

7500,00

(сім тисч п'ятсот грн.)

2270
2282

183100,00
16400,00

2282
2730
2730
2800

16400,00
5000,00
5000,00
81800,00

РАЗОМ по КЕКВ 2800
код ДК 016:2010-27.11.5 Елементи баластні до розрядних ламп або трубок, перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші
(Джерела безперебійного живлення, код ДК 021:2015-31154000-0; Джерела безперебійного живлення)
код ДК 016:2010-31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частинні (Сидіння та стільці різні, код ДК 021:2015 -39113000-7; Сидіння та стільці
різні)
Код ДК 016:2010-31.09.1 Меблі, інші (Меблі різні, код ДК 021:2015-39151000-5; Меблі різні)

2800
3110

81800,00
18500,00

3110

145500,00

3110

45000,00

98538,00 (дев'яносто вісім тисяч п'ятсот
тридцять вісім грн.)
1289100,00
83700,00 (вісімдесят три тисячі сімсот
грн.)
83700,00
63400,00 (шістдесят три тисячі чотириста
грн)

-

-

-

-

-

-

Дод.уг.від ЗО. 12.15р.(згідно ч.б
ст. 40 Закону України«Про
здійснення державних
закупівель» від 10.04.2014 №
1197-VII)
Дод.уг.від ЗО. 12.15р.(згідно ч.б
ст. 40 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель» від 10.04.2014 №
1197-УІІ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(шістнадцять тисяч чотириста
грн.)
(п'ять тисяч грн.)
(вісімдесят одна тисяча вісімсот
грн.)
(вісімнадцять тисячі п'ятсот
грн.)
(сто сорок п'ять тисяч п'ятсот
грн.)
(сорок п'ять тисяч гри. )

РАЗОМ по КЕКВ 3110
ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва; Капітальний ремонт

3110
3132

22000,00

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги, код ДК
021:2015-71000000-8; Архітектурні послуги, технічний наглід за будівництвом об'єкта архітектури)
РАЗОМ по КЕКВ 3132

всього

209000,00
978000,00

3132

1000000,00
3666900,00

-

-

(дев'ятсот сімдесят вісім тисяч
грн.)

-

Дог№102 від 16.12.15 діє до
31.12.17

(двадцять дві тисячі грн.)

-

-

-

-

-

-

