
Додаток до річного плану закупівель на 2015 року (зі змінами від 23.12.2015р.)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних установ Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура

закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

13.93.1 "Килими та  килимові покріви" 2210 372,52 гр н . (Триста сім десят дві грн.52 коп.) (з ПДВ) ТО В "Будмен" дог.№ 16 від 
17.03.2015р.

13.93.1 "Килими та  килимові покріви" 2210 24000,00 грн . (Д вадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Д урнєв Ю .М . дог № 39 від 
20.11.2015р.

14.19.1."Одяг, дитячий,спортивні костю ми та інш ий одяг, 
аксесуари та деталі одягу, трикотажні"

2210 31500,00 грн . (Тридцять одна тисяча п ’ятсот грн. 00 коп) (без ПДВ)
Д овідка № 93 від 23.12.2015р. 

Ф О П -Л анчев А .В. дог.№ 56 від 
24.12.2015р.

14.19.12 "Костю ми спортивні, лижні, купальні та інш ий 
одяг, трикотажні"

2210 25000,00 грн. (Д вадцять п'ять тисяч грн. 00  коп.) (без ПДВ) Ф О-П Є влан В.М . Д ог.№ 43/В Н від 
” " 06.2015р.

14.19.12 "Костю ми спортивні, лижні, купальні та інший 
одяг, трикотажні"

2210 70000,00грн. (сімдесят тисяч грн.00 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Євлан В.М . Дог.№ 54/1 від 
" " 09.2015р.

14.19.2."Одяг, дитячий,одяг інш ий та  аксесуари одягу інші, з 
текстильного полотна, крім трикотажних"

2210 14000,00 грн. (Чотирнадцять тисяч грн. 00  коп.) (без ПДВ)
Д овідка № 93 від  23.12.2015р Ф О- 
П М акаруш енко А.М . дог.№ 52 від 

24;12.2015р.

14.19.2."Одяг, дитячий,одяг інш ий та аксесуари одягу інші, з 
текстильного полотна, крім трикотажних"

2210 19972,01 грн . (Дев'ятнадцять тисяч дев 'ятсот сімдесят дві грн. 01 коп.) 
(без ПДВ)

Д овідка № 93 від 23 .12 .2015р Ф О- 
П О леш ко І.В. дог.№ 66 в і д  

24.12.2015р.

14.19.2."Одяг, дитячий,одяг інш ий та  аксесуари одягу інш і, з 
текстильного полотна, крім  трикотажних"

2210 77168,00 грн. (С імдесят сім  тисяч сто ш істдесят вісім грн. 00 коп.) 
(без П ДВ)

Д овідка № 93 від 23.12.2015р. Ф О- 
Пш ереметьєва О.В. дог.№ 65 від 

24.12.2015р.

15.20.2 "Взуття спортивне" (кросівки) 2210 50000,00 г рн. (П’я тд ес я т  тисяч грн. 00 коп) (без ПДВ)
Д овідка № 93 від 23.12.2015р. Ф О- 

П Стерін М .Б. дог.№ 65 від 
24.12.2015р.

15.20.2 "Взуття спортивне" (взуття для важкої атлетики) 2210 9390,55 грн . (Д ев'ятнадцять тисяч триста дев'яносто грн. 55 коп.) 
без ПДВ)

Д овідка № 93 від 23.12.2015р. Ф О- 
П О леш ко І.В. дог.№ 67 в і д  

24.12.2015р.

15.20.2 "Взуття спортивне" (для боротьби вільної) 2210 5750,00 грн. (Вісім тисяч сім сот п’ятдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Д овідка № 93 від 23.12.2015р. ФО- 
П Л авриненко О.В. дог.№ 63 від 

24.12.2015р.

16.21.1 "Фанера клеєна, фанерові панелі й подібні вироби з 
ш аруватої деревини; плити деревностружкові й  подібні плти 
з деревини чи  з інш итх здерев’янілих матеріалів

2210 2625,00 грн . (Дві тисячі ш істсот двадцять п'ять грн. 00 коп.) (без 
ПДВ)

Ф О-П Ш елетицька В.В. дог. 
№ В В -4811
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16.29.11 "Інструменти, оправи та ручки до інструментів, 
частини та ручки ддо метел або щіток"

2210 234 ,50грн. (двісті тридцять чотири грн. 50 коп) (без ПДВ) Ф О -П  М асалов О.Г1. Дог.№ 15 від 
21.05.2015р.

16.29.1 "вироби з деревини, інші" 2210 961 ,60грн. (Д ев'ятсот ш істдесят одна грн. 60 коп.) (без ПДВ) ФО-ГІ Хрянін  В.В. Дог. 
№ ХВ-4895

16.29.1 "вироби з деревини, інші" 2210 144,00 грн . (Сто сорок чотири  грн. 00 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Ш елетицька В.В. дог. 
№ В В -4 8 11

17.12.7 "Папір і картон оброблені" (папір А-4) 2210 1995,00 грн. (Одна тисяча дев 'ятсот дев'яносто п'ять грн. 00 коп.) (без 
ПДВ)

Ф ОП Задорож ня Н.Д. Д ог.№  НД- 
0000003 віід 04.02.2015р.

17.12.02"Папір офісний" (папір А-4) 2210 1738,00 гр н . (Одна тисяча сім сот тридцять вісім грн. 00 коп) (без 
ПДВ)

Ф ОП Брагінський А.М. Дог.№ 4 від 
05.05.2015р.

17.12.02"Папір офісний" (папір А-4) 2210 1972,00 грн . (Одна тисяча дев'ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.) (без 
ПДВ) Ф ОП Брагінський А.М. Дог.№ 6

17.12.02"Папір офісний" (папір А-4) 2210 229,30 грн . (Двісті двадцять дев'ять грн. 30 коп.) (без ПДВ) Річний кош торис

17.12.7 " Папір і картон оброблені" 2210 1020,00 гр н . (Одна тисяча двадцять грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Ф О П  Брагінський А.М. Дог.№ 12 

в ід  2 0 .11.2015р.

17.22.1 "Папір побутовий і туалетний та поперова 
продукція"

2210 312,19 грн . (Триста дванадцять грн. 19 коп.) (з ПДВ) ТО В  "Будмен" дог.№ 16 від 
17.03.2015р.

17.22.1 "Папір побутовий і туалетний та поперова 
продукція"

2210 243,84 грн. (Двісті сорок три  грн. 84 коп.) (без ПДВ) ФО-П Ш елетицький Я.В. дог.№ 52 
від 20.08.2015р.
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17.23.1 "Вироби канцелярські, паперові" 2210 204,00 грн. (Двісті чотири грн. 00 коп.) (з ПДВ)
ПП "М агнат-трейд" дог. 

№ 5 7  від 29.10.2015р.

19.20.2 "Паливо рідинне та  газ; оливи мастильні" (ПМ М ) 2210
7524,00 грн . (Сім тисяч п"ятсот двадцять чотири грн. 00 коп.) (з 
ПДВ)

ТОВ "Аграр" дог.№ 12/01/2015-1 від 
12.01.2015р. А-92 Євро 440 л.

19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" (ПМ М ) 2210
9329,50 грн. (Дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять грн. 50 коп.) (з 
ПДВ)

ГОВ "Аграр" дог.№01/04/2015-1 від 
01.04.2015р.А-92 Євро 470 л.

19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" (ПМ М ) 2210
9329,50 грн . (Дев'ять тисяч триста двадцять дев’ять грн. 50 коп.) (з 
ПДВ)

ТОВ "Аграр" дог.№ 15/05/2015-1 .А-92 
Євро 470 л.

19.20.2 "Паливо рідинне та  газ; оливи м астильні" (ПМ М ) 2210
9329,50 грн. (Дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять грн. 50 коп.) (з 
ПДВ)

ТОВ "Аграр" дог.№07/07/2015-4 А-92 
Євро 470 л.

19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи м астильні" (ПМ М ) 2210 5036,50 грн . (П'ять тисяч тридцять ш ість грн. 50 коп.) (з ПДВ) Річний кош торис

19.20.2 "Паливо рідинне та  газ; оливи м астильні" (ПМ М ) 2210 9252,00 грн . (Дев'ять тисяч двісті п’ятдесят дві грн. 00 коп.) (з ПДВ)
ТО В "БАЛПОЛ" дог.№ 44 від  

14.12.2015р.

20.16.1 "Полімери етилену у  первинних формах" (ізолог- 
блок)

2210 50000,00 грн . (П 'ятдесят  тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Д овідка № 93 від 23.12.2015р. ТОВ 

"ЕХОКОР" дог.№ 53 від 
24.12.2015р.

20.30.1 "Фарби та лаки на основі полімерів" 2210 8139,50 грн . (вісім тисяч сто тридцять дев'ять грн. 50 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П М асалов О.П. Д ог.№ 15 від 

21.05.2015р.

20.30.2 "Фарби та лаки, інш і, пов'язані з ним и продукція; 
барвники художні та друкарські чорнила"

2210 212,18 грн . (Двісті дванадцять грн. 18 коп.) (з ПДВ)
ТОВ "Будмен" дог.№ 16 від 

17.03.2015р.

20.30.2 "Фарби та лаки, інші, пов'язані з ними продукція; 
барвники художні та друкарські чорнила"

2210 972,30 грн . (Дев'ятсот сімдесят дві грн. 30  коп.) (з ПДВ)
Ф О -П  М адаянц А.В.Дог.№ А Р- 

000004334 від 19.03.15р

20.30.2 "Фарби та лаки, інш і, пов'язані з ними продукція; 
барвники худож ні та друкарські чорнила"

2210 2336,82 грн. (Дві тисячі триста тридцять ш ість грн. 82 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Ш елетицька В.В. дог. 

№ ВВ-4811

20.41.2 "Речовини поверхнево-активні, органічні, крім мила 
(порош ок)

2210 443,04 гр н . (Чотириста сорок три грн. 04 коп.) (з ПДВ)
ТОВ "Будмен" дог.№ 16 від 

17.03.2015р.

20.41.2 "Речовини поверхнево-активні, органічні, крім мила 
(порош ок)

2210 1024,00 грн . (Одна тисяча двадцять чотири грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Ф О -П  Ш елетицький Я В. дог.№ 52 

від 20.08.2015р.

20.41.4 "Препарати похучі, воски та інши засоби для 
чищення"

2210 89,52 грн. (вісімдесят дев'ять грн. 52 коп.) (з ПДВ)
ТОВ "Будмен" дог.№ 16 від 

17.03.2015р.

20.41.3 "М ило, засоби мийні та засоби для чищ ення (мило, 
білізна)"

2210 381,12 грн . (Триста вісімдесгг одна грн. 12 коп.) (з ПДВ)
ТОВ "Будмен" дог.№ 16 від 

17.03.2015р.

20.41.3 "М ило, засоби мийні та засоби для чищ ення (мило, 
білізна)"

2210 746,32 грн. (Сімсот сорок ш ість грн. 32 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Ш елетицький Я.В. дог.№ 52 

від 20.08.2015р.

20.41.3 "М ило, засоби мийні та засоби для чищ ення (мило, 
білізна)"

2210 347,54 гр н . (Триста сорок сім грн. 54 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Хрянін В. В. дог.№ ХВ- 

000005161 від 14.12.2015р.



Предмет закупівлі Кол КЕКВ (для 
бюджетних установ Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура

закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

20.59.41 "Засоби змащувальні" 2210 1298,40 грн . (Одна тисяча двісті дев'яносто вісім грн. 40  коп.) (з ПДВ) ТО В "ТІТОС" Д ог.№ 54 
від 14.12.2015р.

20.59.43 "Рідини до гідровлічних гальм; засоби антифрізні 
та  готові засоби проти обледеніння" 2210 1029,00 грн. (Одна тисяча двадцять дев'ять грн. 00 коп.) (з ПДВ) ТО В "ТІТОС" Д ог.№ 54 

від 14.12.2015р.

20.59.43 "Рідини до гідровлічних гальм; засоби антифрізні 
та готові засоби проти обледеніння" 2210 75,00 гр н . (Сімдесят п 'ять грн. 00  коп.) (з ПДВ) ТО В "ТІТОС" Д ог.№ 54 .

20.59.59-30.00 "Розчинники та роздріджувачі складні 
неорганічні для лаків ві подібних речовин" 2210 127,50 грн .(сто  двадцять сім грн. 50 коп.) (без ПДВ) Ф О -П  М асалов О.П. Д ог.№ 15 від 

21.05.2015р.

22.11.1 "Ш ини та камери гумові нові" 2210 2280,00 грн. (Дві тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) (з ПДВ) ТО В "ТІТОС" Д ог.№ 54

22.19.6 "Вироби гумові" 2210 224,40грн. (Двісти двадцять чотири грн. 40 коп.) (без ПДВ) Ф О -П  Ш елетицький Я.В. дог.№ 52 
від 20.08.2015р.

22.19.30-59.00 "Ш ланги гумові, армовані або з'єднані з 
інш ими матеріалами (крім ш лангів гумових, армованих 
металом або текстилем)

2210 1680,00 гр н . (Одна тисяча ш істсот вісімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ) Ф О -П  М асалов О.П. Дог. 
№ 62

22.19.6 "Вироби гігієнічні та  фармацевтичні з вулканізованої 
гуми" 2210 369,60грн. (Триста ш істдесят дев'ять грн.60 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Х рянін В.В. дог.№ ХВ- 

000005161 від 14.12.2015р.

22.21.4 "Пластмаси, листи,плівка, фольга та  стрічки з 
пластмас, інші 2210 550.00 грн . (П 'ятсот п 'ятдесят грн. 00 коп) (без ПДВ) Ф О -П  Х рянін  В.В. Дог. 

№ ХВ-4895

22.21.4 "Пластмаси, листи, плівка, фольга та  стрічки з 
пластмас,інші 2210 370,24 гр н . (Триста сім десят грн. 24 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Ш елетицька В.В. дог. 

№ В В -4811

22.23.1 "Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і 
покриви на підлогу, тверді, не пластикові" 2210 4702,50 грн. (Чотири тисячі сімсот дві грн. 50 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Ш елетицька В.В. дог. 

№ В В -4811

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 1100,00 гр н . (Одна тисяча сто грн. 00 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Воскобойник Д ог.№ 12 від 
16.03.15р

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 646,38 грн . (Ш істсот сорок ш ість грн. 38 коп.) (з ПДВ) ТО В "Будмен" дог.№ 16 від 
17.03.2015р.

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 2201,60грн. (дві тисяч двісті одна грн. 60 коп.) (без ПДВ) Ф О -П  М асалов О.П. Д ог.№ 15 від 
21.05.2015р.

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 644,62 грн . (Ш істсот сорок чотири грн. 62 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Ш елетицький Я В. дог.№ 52 
від 20.08.2015р.

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 2818,80 грн . (Дві тисгячі в ісімсот вісімнадцять грн. 80 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Х рянін В.В. Дог. 
№ Х В -000005150 від 20.11.2015

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 147,40 грн  (Триста сорок сім грн. 40 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Хрянін В.В. дог.№ ХВ- 
000005161 від 14.12.2015р.
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23.20.1 "Вироби вогнетривкі" 2210 2981,68 грн. (дві тисячі дев'ятсот вісімдесят одна грн. 68 коп.) (без 
ПДВ)

ФО-П Ш елетицька В.В. дог. 
№ В В -4811

23.51.1 "Цемент" 2210 639,45 грн , (Ш істсот тридцять дев'ять грн. 45 коп) (без ПДВ)
Ф О-П М адаянц А.В.Дог.№ А Р- 

000004334 від 19.03.15р

23.64.1 "Розчини будівельні" 2210 1080,30 грн . (Одна тисяча вісімдесят грн. 30 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Ш елетицька В.В. дог. 

№ ВВ-4811

23.64.1 "Розчини будівельні" 2210 95,00 грн . (Дев'яносто п 'ять грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Хрянін В.В. Дог. 

№ ХВ-4895

23.99.1 "Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у." 2210
4860,00 грн. (Чотири тисячі в ісімсот ш істдесят грн. 00 коп.) (без 
ПДВ)

Ф О-П Бєседін С.О. дог.№ 43 від 
14.12.2015р.

24.31.2 "Бруски та суцільні холодноволочильні профілі з 
легованої сталі, крім нержавію чої сталі

2210 5372,30 грн. (П 'ять тисяч триста сімдесят дві грн. 30 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Х рянін В.В. Дог. 

№ ХВ-4895

24.42.2 "Напівфабрикати з алюмінію та алюмінієвих 
сплавів"

2210 7028,08 грн . (Сім тисяч двадцять вісім грн. 08 коп) (з ПДВ)
ТОВ "Модус" до.№ 119 від 

25.02.2015р.

25.11.2 "Вироби конструкційні металеві та їхні частини" 2210 650,00 г рн. (Ш істсот п 'ятдесят грн. 00  коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Бєсєдін С.О. дог.№ 43 від 

14.12.2015р.

25.73.3 "Інструменти ручні, інші" 2210 300,43 гр н . (Триста грн.00 коп.) (без ПДВ)
ФО-П Ш елетицька В.В. дог. 

№ ВВ-4811

25.93.1 "Вироби з дроту, ланцю ги та пружини" 2210
47926,88 грн . (Сорок сім тисяч дев'ятсот двадцять шість грн. 88 коп.) 
(без ПДВ)

Довідка № 93 від 23.12.2015р. 
Ф ОП -Ш уйська Т В. дог.№ 60 від 

24.12.2015р.

25.94.1 "Вироби кріпильні та гвинтонарізні" 2210 1030,23 грн. (Одна тисяча тридцять грн. 23 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Ш елетицька В.В. дог. 

№ В В -4811

25.94.1 "Вироби кріпильні та гвинтонарізні" 2210 212,50 грн . (Двісті дванадцять грн. 50 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Хрянін В.В. Дог. 

№ ХВ-4895

25.99.2 "Вироби з недорогоцінних металів, інші" 2210 2896,80 грн. (Дві тисячі вісімсотдев'яносто ш ість рн. 80 коп.) (без 
ПДВ)

Ф О-П Ш елетицька В.В. дог. 
№ В В -4811

26.20.1 "М аш ини обчислю вальні, частини та приладдя до 
них"

2210
4800,00 грн . (Сім тисяч ш істсот грн.00 коп.) (без ПДВ)

Ф О-П Брагинський А.М. дог.№ 8

27.20.2 "А кумулятори електричні та частини до них" 2210 3150,00 грн . (Три тисячі сто п 'ятдесят грн. 00 коп.) (з ГІДВ) TOB "ТІТОС" Д ог.№ 54

27.32.1 "Проводи та кабелі електричні, інші" 2210 699,00 грн . (Ш істсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.) (без ПДВ)
ФО-П Ш елетицький Я.В. дог.№ 52 

від 20.08.2015р.

27.32.1 "Проводи та  кабелі електричні, інші" 2210 725,00 грн . (Сімсот двадцять п'ять грн. 00 коп.) (без ПДВ)
ФО-П Ш елетицька В.В. дог. 

№ В В -4811

27.33.1 "Пристрої електромонтажні" 2210 364,00 грн. (Триста ш істдесят чотири ірн. 00 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Ш елетицька В.В. дог. 

№ ВВ-4811

27.33.14 "Арматура електроізоляційна з пластмаси" 2210 3234,00г рн.(Три тисячі двісті тридцять чотири грн. 00 коп.) (без ПДВ)
ФО-П Ш елетицький Я В. дог.№ 52 

від 20.08.2015р.
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27.40.2 "Лампи та  світильники" 2210 3288,00 гр и . (Три тисячі двісті вісімдесят вісім  грн. 00 коп.) (без 
ПДВ)

Ф О -П  Х рянін В.В. дог№ Х В - 
000005117 від 20.11.2015

27.40.2 "Лампи та  світильники" 2210 7823,60 грн . (Сім тисяч вісімсот двадцять три грн. 60 коп.) (без ПДВ) Ф О -П  Х рянін  В.В. дог.№ ХВ- 
000005161 від  14.12.2015р.

28.29.2 "Устаткування для миття, наповню вання, пакування 
та обгортання пляшок або інш ої тари: вогнегасники, 
пульверизатори, пароструминні; прокладки"

2210 4400,00 грн . (Чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.) (без ПДВ) Д П "Х арківспецоб’єкт" КП "ХСС" 
дог.№ 760/1 від 18.11.2015р.

29.31.2 "Устаткування електричне, інше, д о  м оорних 
транспортних засобів і його частини" 2210 1236,00 гр н . (Одна тисяча двісті тридцять ш ість грн. 00 коп.) (з ПДВ) TO B  "ТІТОС" дог.№41 від 

14.12.2015р.

29.32.3 "Частини та  приладдя до моторних транспортних 
засобів, н.в.і.у." 2210 3252,00 грн . (три тисячі двісті п 'ятдесят дві грн. 00 коп.) (без ПДВ) TOB "ТІТОС" Дог.359

29.32.3 "Частини та приладдя до моторних транспортних 
засобів, н.в.і.у." 2210 4089,00 грн. (Чотири тисячі вісімдесят дев’ять грн. 00 коп.) (з ПДВ) ТО В "ТІТОС" дог.№41 від 

14.12.2015р.

32.30.1 "Вироби спортивні" (взуття) 2210 7500,00 гр н . (Сім тисяч п 'ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) Ф О-П К ондратенко Л .І. дог.32 від 
19.03.2015р.

32.30.1 "Вироби спортивні" (мати, манекени) 2210 37200,00 грн . (Тридцять сім  тисяч двісті грн. 00 коп) (без ПДВ)
Д овідка № 93 від  23.12.2015р. 

Ф О П -Ш вачко О.Г. дог.№ 50 від 
24.12.2015р.

32.30.1 "Вироби спортивні" (перчатки боксерські, шоломи) 2210 8500,00 гр н . (Вісім тисяч п 'ятсот грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Д о в ід ка№ 93 від 23 .12 .2015р ФО- 
П Ш аповалова О .С.. дог.№ 51 від 

24.12.2015р.

32.30.1 "Вироби спортивні" ( інвентар для стрільби з луку) 2210 30000,00 грн . (Тридцять тисяч грн.00 коп.) (без ПДВ)
Д овідка № 93 від 23.12.2015р. 

ТзОВ "Автоматика С ервіс "АСК" 
дог.№ 57 від 23.12.2015р.

32.30.1 "Вироби спортивні" (окуляри для плавання) 2210 5000,00 грн . (П 'ять тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Д овідка № 93 від  23.12.2015р. 

Ф ОП -Л анчев А.В. дог.№ 56 від 
24.12.2015р.

32.30.1 "Вироби спортивні" (для настільного тенісу) 2210 20470,00 грн . (Двадцять тисяч чотириста сім десят грн. 00 коп.) (без 
ПДВ)

Д овідка № 93 від 23.12.2015р. 
Ф О П -Д убровик І.К. дог.№ 58 від 

24.12.2015р.

32.30.14 "Інвентар і устаткування для гімнастичних залів, 
фітнес центрів і атлетичних залів" 2210 1650,00 гр н . (Одна тисяча ш істсот п 'ятдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ) ФО-ГІ Старченко О .П  Д ог.№ 0610- 

3/П4-15 від 19.10.2015р.

32.91.11 "М ітли та щітки" 2210 246,00 грн . (Двісті сорок ш ість грн. 00  коп.) (без ПДВ) Ф О-П Хрянін  В.В. дог.№ ХВ- 
000005161 від 14.12.2015р.

32.91.11 М ітли та щітки для домаш нього прибирання 2210 225,00 грн . (Двісті двадцять п’ять грн. 00  коп.) (без ПДВ) Ф О-П Ш елетицький Я.В. дог.№ 52 
від 20.08.2015р.

32.91.19 "Щ ітки та пензлі, інші, н.в.у.і." 2210 15,40 грн . (тридцять п 'ять грн. 40 коп.) (без ПДВ) Ф О-П М асалов О.П. Дог.№ 15 від 
21.05.2015р.

46.51.1 "Оптова торгівля комп'ютерами, комп'ютерним 
переферійним устаткуванням і програмними засобами" 2210 810,00 г рн. (Одна тисяча вісімсот десять грн. 00 коп ) (без ПДВ) ЕЮ-П Брагінський А.М. Д ог.№ 10 

від 2 0 .1 1.2 0 15р.
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58.14.1 "Ж урнали та періодичні видання друковані" 2210 1257,40 грн.(О дна тисяча двісті п 'ятдесят сім грн. 40  коп.) (без ПДВ) ХДП поштового зв"язку "Укрпошта" дог. 
№46\16 від 04.02.15р

58.14.1 "Ж урнали та періодичні видання друковані" 2210
1788,00 грн.(Одна тисяча сім сот вісімдесят вісім грн. 00 коп.) (без 
ПДВ)

ТОВ "Науково-виробниче підприємство 
"Фактор" дог.№ТМ20/515 від 14.12.15р

Разом  по К Е К В  2210 714 607,38

21.20.1 "Ліки" 2220 824,67 грн. (вісімсот двадцят чотири грн.67 коп.) (з ПДВ)
Ф ірома "Гандбольний клуб 

"Панацея"Дог.№ 52 від 05.05.2015р.

21.20.1 "Ліки" 2220 1337,32 грн. (Одна тисяча триста тридцятьсім грн. 32 коп) (з ПДВ)
Ф ірома "Гандбольний клуб 

"Панацея"Дог.№ 55 від  09.2015р.

21.20.2 "Препарати фармацевтичні, інші" 2220 586,91 грн. (п'ятсот вісмдесят шість грн. 91 коп.) (з ПДВ)
Ф ірома "Гандбольний клуб 

"Панацея"Дог.№ 52 від 05.05.2015р.

21.20.2 "Препарати фармацевтичні, інші" 2220 662,68 гр н . (Ш істсот ш істдесят дві грн 68 коп.) (з ПДВ)
Ф ірома "Гандбольний клуб 

"Панацея"Дог.№ 55 від 09.2015р.
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21.20.2 "Препарати фармацевтичні, інші" 2220 88,42 грн . (вісімдесят в ісім  грн. 42 коп.) (з ПДВ) Річний кош торис

Р азом  по К Е К В  2220 3 500,00

31.20.9 "Послуги з монтажу, технічного обслуговування і 
ремонту апаратури електророзподільної та контрольної

2240

1500,00 грн. (Одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.) (без ПДВ)

ТО В "Діметрел" дог.№ 55/15

33.12.1 "Ремонтування та технічне обслуговування машин 
загальної призначеності" 2240

360,00 гр н . (Триста ш істдесят грн. 00 коп.) (з ПДВ)
П П  "М агнат-трейд" дог.№ 55 

від  19.10.2015р.

33.12.1 "Ремонтування та  технічне обслуговування маш ин 
загальної призначеності"

2240

714,00 грн . (Сімсот чотирнадцять грн. 00 коп.) (з ПДВ)
ПП "М агнат-трейд" дог. 

№ 56від 29.10.2015р.

38.11.2 "Збирання безпечних промислових відходів" 2240 4745,52 грн . (Чотири тисячі сімсот сорок п'ять грн. 52 коп.) (з ПДВ) X КП "КВПВ" №122 від 16.01.15р.

58.29.1 "Програмне забезпечення системне на фізичних 
носіях"

2240 1502,00 гр н . (Одна тисяча п'ятсот дві грн. 00 коп) (без ПДВ) "Восток-Софт-Сервіс" Філія ПП "Софт- 
Сервіс" дог.№ВСС 140671 від 12.06.2015р.

58.29.2 "Програмне забезпечення прикладне на фізичних 
носіях" *

2240 8616,00 грн. (Вісім тисяч ш істсот ш істнадцять грн. 00 коп.) (без ПДВ) ТО В "Харків-Бю джет" дог.№ 6654 
від 30.01.15р.

58.29.3 "Програмне забезпечення як завантажені файли" 2240 249,00 гр н . (Двісті сорок дев'ять грн. 00 коп) (без ПДВ)
ПП"Науково-виробнича компанія 

"Інтелек5т-Проект" дог № ВИП 
141200

58.29.3 "Програмне забезпечення як завантажені файли" 2240 120,00 гр н . (Сто двадцять грн. 00 коп) (без ПДВ) "Восток-Софт-Сервіс" Філія ПП "Софт- 
Сервіс" дог.№ВСС142177

61.01.1 "Послуги щ одо проектування та розробляння у  сфері 
інформаційних технологій" (програмування) 2240 1600,00 грн. (Одна тисяча ш істсот грн. 00 коп.) (без ПДВ) ФО-П Яклбовський В.В. Дог.№2\1 від 

15.01.15р

61.10.1 "Послуги щ одо передавання даних і повідомлень" 
(послуги "Укртелекому")

2240 1500,00 грн . (Одна тисяча п"ятсот грн. 00 коп) (з ПДВ) "Укртелеком" дог.№057302658\1669 від 
28.012009р.

61.10.1 "Послуги щ одо передавання даних і повідомлень" 
(послуги "Укртелекому") 2240 4500,00 грн. (Чотири тисячі п"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) "Укртелеком" дог.№0573026584669 від 

28.012009р.

62.02.2 "Послуги щ одо консультування стосовно систем і 
програмного зебезпечення" 2240 7068,00 грн . (Сім тисяч ш істдесят вісім грн. 00  коп) (без ПДВ) ТОВ "Харків-Бю джет" дог.№ 6654 

від 30.01.15р.

62.02.2 "Послуги щ одо консультування стосовно систем і 
програмного зебезпечення" 2240 2800,00 грн . (Дві тисячі в ісімсот грн. 00 коп) (без ПДВ) ТО В "Парус-Харків" дог 

№ 9664-С від 24.09.2015р.

62.09.2 "Послуги у сфері інформаційних технологій  і 
стосовно комп'ю терної техніки, інші, н. в. і. у." (ремонт 
принтерів)

2240 3090,00 грн . (Три тисячі дев'яносто грн. 00 коп.) (з ПДВ) ЧП "Оргтехсервіс-"" дог №2 від 
19.03.2015р.

62.09.2 "Послуги у  сфері інформаційних технологій і 
стосовно комп'ю терної техніки, інші. н. в. і. у." (ремонт 
принтерів)

2240 860,00 грн. (Одна тисяча вісімсот ш істдесят грн. 00 коп.) (з ПДВ) ЧП "Оргтехсервіс-2" дог .7 від
02.06.2015р.
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62.09.2 "Послуги у сфері інформаційних технологій і 
стосовно комп'ю терної техніки, інші, н. в. і. у." (ремонт 
принтерів)

2240 1860,00 грн. (Одна тисяча вісімсот ш істдесят грн. 00 коп.) (з ПДВ) ЧП "Оргтехсервіс-2" дог .9

62.09.2 "Послуги у сфері інф ормаційних технологій і 
стосовно комп'ю терної техніки, інші, н. в. і. у." (ремонт 
принтерів)

2240 1860,00 грн . (Одна тисяча вісімсот ш істдесят ірн. 00 коп.) (з ПДВ) ЧП "Оргтехссрвіс-2" дог . 11

62.09.2 "Послуги у  сфері інф ормаційних технологій і 
стосовно комп'ю терної техніки, інші, н. в. і. у." (заправка та 
рем онт принтерів)

2240 1752,00 гр н . (Одна тисяча сім сот п 'ятдесят дві ірн. 00 коп.) (з ПДВ)
Ч П  "Оргтехсервіс-2" Дог. 

№ 14 від 20.11.2015р.

62.09.2 "Послуги у сфері інформаційних технологій і 
стосовно комп'ю терної техніки, інш і, н. в. і. у." (заправка та 
рем он т принтерів)

2240 2670,00 гр н . (Дві тисячі ш істсот сімдесят грн. 00 коп) (без ПДВ)
ЧП  "Оргтехсервіс-2" Дог. 

№ 42 від 14.12 2015р.

64.99.1 "Послуги фінансові, крім  страхування та пенсійного 
забезпечення, інші, н. в. і. у." (М егабанк)

2240 1200,00 грн. (Одна тисяча двісті грн. 00 коп.) (без ПДВ) "Мегабанк” дод.угода №431 від 
24.02.15р.

65.11.1 "Послуги щ одо страхування ж иття" 2240 102,00 грн. (Сто двадцять грн. 00 коп.) (без ПДВ)
ПАТ СК "Провідна2 дог. 

№36/3622365/2115/15

65.12.2 "Послуги щ одо страхування автотранспорту 2240 1310,90 гри. (Одна тисяча триста десять грн. 90 коп.) (без ПДВ)
ПАТ СК "Провідна2 дог. 

№39/3929680/2115/15

65.12.2 "Послуги щ одо страхування автотранспорту 2240 763,78 грн. (Сімсот ш істдесят три грн. 78 коп.) (без ПДВ) ПАТ СК "Провідна2 дог. 
№39/3929679/2115/15

71.12.1 "Послуги інженерні" 2240 9311,50 гр н . (Десять тисяч триста одинадцять грн. 50 коп) (з  ПДВ)
КГ1 "ХМ БТІ" дог.№ 1690045 від 

25.05.2015р.

71.12.1 "Послуги інженерні" 2240
8666,68 грн . (Вісім ти сяч  ш істсот ш істдесят шість грн. 66 коп.) (без 
ПДВ)

ТОВ "Енергосинтез" Д ог.№  04/15ю  
від 22.07.2015р.

71.12.1 "Послуги інженерні" 2240
9234,54 гр н . (Дев'ять тисяч двісті тридцять чотири грн. 54 коп.) (без 
ПДВ)

Д овідка №  11 від 17.11.2015р.

74.90.1 "Послуги щ одо надання професійної та технічної 
допомоги та консультаційні, н.в.і.у.

2240 5100,00 грн. (П 'ять тисяч сто грн, 00 коп.) (без ПДВ)
Ф О-П Кіреєв В.В. Дог 

№ 65 від " 09 " червня 2015р.

74.90.2 "Послуги професійні, технічні та комерційні, 
інші,н.в.і.у.

2240 1620,00 гр н . (Одна тисяча ш істсот двадцять грн. 00 коп) (з ПДВ) ДП "Зовнішторгвидав України" дог. 
№00000198\КЗ від 12.01 15р.

80.10.1 "Послуги, пов'язані з особистою  безпекою " 2240 2400,00 гр н . (Дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) (без ПДВ)
"Харківспецохорона"КП 

"Харківспецссрвіс" дог.№2091 від 
02.02.15р.

85.59.1 "Послуги освітянські, інші, н.в.і.у" 2240 120,00 грн. (Сто двадцять грн. 00 коп) (без ПДВ)
ПП "М агнат-трейд" дог.№ 59 

від 29.10.2015р.

93.19.1 "Послуги у сфері спорту, інші (компенсація за 
витрати на НТЗ та відрядж ення-проїзд, добові, харчування, 
м еш к ан н я)"

2240 313700,00 гр н . (Триста тринадцять тисяч сімсот грн. 00 коп) (без 
ПДВ)

Кошторис 1 квартала

93.19.1 "Послуги у сфері спорту, інші (компенсація за 
витрати на НТЗ та відрядж ення-проїзд, добові, харчування, 
м еш к ан н я)"

2240
593585,18 гр н . (П 'ятсот дев'яносто три тисячі п 'ятсот вісімдесят п'ять 
р н . 00 коп.) (без ПДВ)

Річний кошторис



Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних установ) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура

закупівлі
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проведення
процедури
закупівлі

Примітка

93.19.1 "Послуги у  сфері спорту, інші (компенсація за 
витрати на НТЗ та відрядження-проїзд, добові, харчування, 
м еш кан н я)"

2240 200 000,00 гри. (Двісті тисяч гривень 00 коп.) (без ПДВ) Довідка №7 від 10.03.2015р.



Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних установ' Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура

закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

93.19.1 "Послуги у  сфері спорту, інші (компенсація за 
витрати на Н ТЗ та відрядження-проїзд, добові, харчування, 
меш кання )"

2240 26012,17 гр н . (Д вадцять ш ість тисяч дванадцять грн. 17 коп) (без 
ПДВ)

Доп.угоди№ 1 ,2 ,  договорів № 1 4 , 1 5

93.11.1 "Послуги, пов'язані з використанням спортивних 
споруд" ("Акварена")

2240 149105,60 грн. (Сто сорок дев'ять тисяч сто п 'ять грн. 60 коп) (з ПДВ) Д о д .у г о д а  № 3  в ід  3 1  1 2 .2 0 1 4 р . Д о г .№  6  в ід  
2 6 .0 2 .2 0 1 4 р .

93.11.1 "Послуги, пов'язані з використанням спортивних 
споруд" (КЗ "ХМ СДЮ СШ  Олімпійського резерву зі 
стрільби з лука "Комунар")

2240 25987,94 грн . (Д вадцять п'ять тисяч дев 'ятсот вісімдесят сім грн. 94 
коп.) (без ПДВ)

Д о д .у г о д а  № 3  в ід  3 1 .1 2 .2 0 1 4 р . Д о г .№ 3 6  в ід  
3 1 .1 2 .2 0 1 3 р .

95.29.14 "Ремонтування та  технічне обслуговування 
спортивного устаткування"

2240 4800,00 грн  (Чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп.) (з  П ДВ) Г О В  " К о р т е с - А "  д о г .№  5 6  в ід  2 0 .1 1 .2 0 1 5 р .

Поточний ремонт внутріш ньої стіни та частини стелі 
гімнастичної зали учбово-спортивної будівлі КЗ "Ш ВСМ"

2240 79272,00 грн . (С імдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят дві грн. 00 коп.) 
(без ПДВ)

ПП "Харківремсервіс" Дог. 
№ 3 6

Поточний ремонт сантехніки тренувального залу учбово- 
спортивної будівлі КЗ "Ш ВСМ"

2240 5075,00 грн . (П 'ять тисяч сімдемят п 'ять грн.00 коп.) без ПДВ ПП "Харківремсервіс" Дог. 
№ 38 від 2 1 .12.2015р.

Разом  по К Е К В  2240 1 485 687,56

93.19.1 "Послуги у  сфері спорту, інші (видатки на в ідряд
ж ення згідно з наказами і кош торисами (у т.ч. проїзду, 
добових тощ о) тренерів, інш их учасників спортивного 
заходу; тренерів на курси підвищення кваліфікації)"

2250 50000,00 гр н . (П 'ятд есят  тисяч грн. 00 коп) (без ПДВ) Кош торис 1 кварталу

93.19.1 "Послуги у  сфері спорту, інші (видатки на в ідряд
ж ення згідно з наказами і кош торисами (у т.ч. проїзду, 
добових тощ о) тренерів, інш их учасників спортивного 
заходу; тренерів на курси підвищення кваліфікації)"

2250 51400,00 гр н . (П 'ятд есят  одна тисяча чотириста грн. 00  коп.) (без 
ПДВ) Річний кош торис

93.19.1 "Послуги у сфері спорту, інші (видатки на відряд
ження згідно з наказами і кошторисами (у т.ч. проїзду, 
добових тощ о) тренерів, інш их учасників спортивного 
заходу; тренерів на курси підвищення кваліфікації)"

2250 15000,00 грн. (П 'ятнадц ять  тисяч грн. 00  коп.) (без ПДВ) Д овідка № 40 від  20.08.2015р.

Разом  по К Е К В  2250 116 400,00

35.30.1 "Пара та  гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (постачання теплової енергії) (35.30.12-00,00 
"Постачання пари та гарячої води трубопроводами")

2271 55000,00 грн . (П’ятдесят п'ять тисяч грн. 00 коп) (з Г1ДВ)
КП "Харківські теплові мережі" 
дог.№  11528/58 від 03.12.2015р.

Разом  по КЕКВ 2271 55 000,00

36.00.2 "Обробляння та  розподіляння води трубопроводами" 2272 1533,80 грн . (Вісім тисяч п"ятсот тридцять три грн. 80 коп.) (з ПДВ) К о ш т о р и с  1 к в а р т а л \ '



Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
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36.00.2 "Обробляння та розподіляння води трубопроводами" 2272
16291,80 грн . (Ш істнадцять тисяч двісті д ев 'ян осто  одна грн. 80 коп.) 
(з ПДВ)

Р іч н и й  к о ш т о р и с



Предмет закупівлі Кол КЕКВ (для 
бюджетних установ Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура
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закупівлі
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37.00.1 "Послуги каналізаційні" 2272 5228,20 грн. (П"ять тисяч двісті двадцять вісім грн. 20 коп) (з ПДВ) К о ш т о р и с  1 к в а р т а л у

37.00.1 "Послуги каналізаційні" 2272 14975,20 грн. (Чотирнадцять тисяч д ев 'ятсо т  сімдесят п"ять грн. 20 
коп.) (з ПДВ) Р іч н и й  к о ш т о р и с

Разом по КЕКВ 2272 45 029,00

85.59.1 "Послуги освітянські, інші, н.в.і.у" 2282 1550,00 грн. (Одна тисяча п'ятсот п 'ятдесят грн. 00 коп) (без ПДВ) Д овідка №1 від 16.02.2015р.

85.59.13-00.00 "Послуги у  сфері професійної освіти, н.в.і.у." 2282 540,00 грн. (П 'ятсот сорок грн. 00  коп.) ( з ПДВ) Х арківська торгово-промислова 
палата Д ог.№ 333-4/2/15

Разом по КЕКВ 2282 2 090,00

"Податок на землю" 2800 8418,00 грн. (вісім тисяч чотириста вісімнадцять грн. 00 коп.) (без 
ПДВ) Д овідка № 2 від 24.02.2015р.

Разом по КЕКВ 2800 8 418,00

15.12.1 "Вироби дорож ні, ш орно-сидельні та  упряжні і 
подібні вироби; вироби ш кіряні інші" 3110 5900,00 грн. (П 'ять тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) (без ПДВ)

Д овідка № 95 від 2 3 .12.2015р. Ф О- 
П М акарущ енко А.М . дог.№ 54 від 

24.12.2015р.

26.20.1 "М ашини обчислю вальні, частини та  приладдя до 
них" 3110

7600,00 грн. (Сім тисяч ш істсот грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Ф О -П  Брагинський А.М. дог.№ 8

27.51.15 "Вентилятори, вентиляційні чи рециркуляційні 
витяжні" 3110 15500,00 грн. (П 'ятнадцять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) ТО В "Спецтехклімат" дог.№ 53 від 

14.09.15р.

27.51.25 "Водонагрівачі електричні надшвиткого нагрівання 
чи акумулювальні, нагрівані електричні занурю вальні"
( бойлер води)

3110 8950,72 грн. (Вісім тисяч дев'ятсот п 'ятдесят грн. 72 коп.) (з ПДВ) ФО-Г1 Ботнарь К.Л. дог.№ 20 від 
18.03.2015р.

28.23.1 "М ашини друкарські, машини для обробляння 
текстів і лічільні машини" 3110 4950,00 грн. (Чотири тисячі дев'ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.) (з ПДВ) ПП "М агнат-трейд" дог. 

№ 5 8  від 29.10.2015р.

30.12.1 "Човни прогулянкові та спортивні" 3110 199950,00 грн. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п 'ятдесят 
грн.00  коп.) (без ПДВ)

Д овідка № 95 від 23.12.2015. ФО-П 
Самусь С .Є.. дог.№ 47 від 

24.12.2015р.

30.92.1 "Велосипед доколісні та інши види велосипедів, без 
двигуна" 3110 183600,00 грн. (Сто вісімдесят три тисячі ш істсот грн. 00 коп.) (без 

ПДВ)

Довідка № 95 від 23.12.2015. Ф О-П 
Ж данов В.ї. дог.№ 62 в і д  

24.12.2015р.

30.92.1 "Велосипед доколісні та інши види велосипедів, без 
двигуна" 3110 6000,00 грн. (Ш істнадцять тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ)

Д овідка № 95 від 23.12.2015р. Ф О- 
П Пятенко А.М .дог.№ 55 від 

24.12.2015р.
30.92.3 "Частини та приладдя до двоколісних велосипедів та 
інш их видів велосипедів, без двигуна; частини та приладдя 
до інвалідних колясок"

3110 50000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Д овідка № 95 від 23.12.2015р . Ф О- 

П Ш евченко І.В. дог.№ 64 від 
24.12.2015р.

30.92.3 "Частини та приладдя до двоколісних велосипедів та 
інш их видів велосипедів, без двигуна; частини та приладдя 
до інвалідних колясок"

3110 70000,00 грн . (Сімдесят тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Д овідка № 95 від 2 3 .12 .2015р . Ф О- 

П Ш евченко І.В. дог.№ 59 від 
24.12.2015р.
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30.92.3 "Частини та  приладдя до двоколісних велосипедів та 
інш их видів велосипедів, без двигуна; частини та приладдя 
до інвалідних колясок"

3110 99000,00 грн . (Дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ)
Д овідка № 95 від 23 .12 .2015р . Ф О- 

П  Ж данов В.І. дог.№ 62 від 
24.12.2015р.

32.30.1 "Вироби спортивні" (для фехтування) 3110
15844,00 грн . (П 'ятнадцять тисяч вісімсот сорок чотири грн. 00 коп.) 
(без ПДВ)

Д овідка № 95 від 23.12.2015р . Ф О- 
П М акарущ енко А.М. дог.№ 54 від 

24.12.2015р.

32.30.1 "Вироби спортивні" (для фехтування) 3110
73896,56 грн . (Сімдесят три  тисячі вісімсот дев'яносто ш ість грн. 56 
коп.) (без ПДВ)

Д овідка № 95 від 23 .12 .2015р . Ф О- 
П Ш уйська Т.В. дог.№ 61 від 

24.12.2015р.

32.30.14 "Інвентар і устаткування для гімнастичних залів, 
ф ітнес центрів і атлетичних залів"

3110 7200,00 гр н . (Сім тисяч двісті грн. 00 коп.) (без ПДВ) Ф О-П Копичко В.П. Дог. 
№ 0110/2015 від 19.10.2015р.

Р азом  по К Е К В 3 1 1 0 738 391,28

К а п іт а л ь н и й  р е м о н т  ін ш и х  о б 'є к т ів  ( К а п іт а л ь н и й  
р е м о н т  п о к р ів л і  а д м ін іс т р а т и в н о г о  к о р п у с у  у ч б о в о -  
с п о р т и в н о ї  б у д ів л і  К З  " Ш В С М " )

3132
132225,00 грн . (сто тридцять дві тисячі двісті двадцять п'ять грн. 00 
коп) (без ПДВ)

П П  "Харківремсервіс" дог.№ 37

Р азом  по К Е К В  3132 132 225,00

В С Ь О Г О 3 301 348,22

Затвердж ений ріш енням ком іт ет у з  конкурсних т оргів від 23.12.2015 р. №  52  / ]
/ /

Голова комітету і конкурсних торгів заступник директора С.М.Приз


