ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами)
на 2015 рік
Відділ освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, Код ЄДРПОУ – 02146436
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
Очікувана вартість предмета
бюджетни закупівлі
х коштів)

1
2
Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до
транспортних засобів підкатегорій 29.10.21, 29.10.22,
29.10.23, 29.10.24, 29.10.30 та категорій 29.10.4,
29.10.5; їхні частини 29.32.30-90.00
Продукція друкована, інша ( Свідоцтва та атестати)
58.19.19-00.00
Папір крейдований каоліном або іншими
неорганічними речовинами, для писання,
друкування, графічних робіт легкий, з часткою
волокон, одержаних механічним способом, більше
ніж 10 мас. %17.12.73-60.00
Папір крейдований каоліном або іншими
неорганічними речовинами, для писання,
друкування, графічних робіт в аркушах, з часткою
волокон, одержаних механічним способом, більше
ніж 10 мас. %17.12.73-79.00
Конверти паперові чи картонні 17.23.12-30.00

Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги

3
2210

2210

Орієнтовний
Процеду
початок
ра
проведення
закупівл
процедури
і
закупівлі
4
5

69930,00 грн. (Шістдесят дев’ять
тисяч дев’ятсот тридцять грн. 00
коп.)

Лютий 2015

3661,00 грн.(Три тисячі шістсот
шістдесят одна грн. 00 коп.)

Лютий 2015

1400,00 грн. (Одна тисяча чотириста
грн. 00 коп.)

Лютий 2015

2210

2210
23390,00 грн. (Двадцять три тисячі
триста дев’яносто грн. 00 коп.)
2210

2210

Лютий 2015
Листопад2015

420,00 грн. (чотириста двадцять грн.
00 коп.)

Лютий 2015

3219,00 грн. (Три тисячі двісті

Лютий 2015

Примітки

6

бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні
17.23.13-13.00
Книжки записні, блокноти для записів, блокнотипам'ятки, паперові чи картонні 17.23.13-15.00
Зошити, паперові чи картонні 17.23.13-30.00

дев’ятнадцять грн. 00 коп.)
2210
2210

Швидкозшивачі, папки та папки на "справи",
паперові чи картонні (крім книжкових обкладинок)
17.23.13-50.00
Клеї готові та інші готові адгезиви, н. в. і. у.
20.52.10-80.00

2210

Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила:
20.59.30-00.00
Нитки високої міцності з віскози 20.70.22-00.00

2210

2210

2210

Ножиці звичайні, кравецькі та подібні ножиці й леза
до них (зокрема леза до звичайних ножиць) 25.71.1190.00
Скоби у блоках для канцелярських потреб,
оббивання та пакування, з недорогоцінних металів
25.99.23-50.00
Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі,
скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів
25.99.23-70.00
Ручки кулькові 32.99.12-10.00

2210

Ручки та маркери з наконечником з повсті чи іншого
поруватого матеріалу 32.99.12-30.00
Олівці прості та кольорові, з грифелями у твердій
оболонці (крім олівців для медичних, косметичних
або гігієнічних цілей) 32.99.15-10.00
Схеми інтегровані електронні (крім схем
багатокристальних): постійні запам'ятовувальні
перепрограмовувані пристрої, з електричним
стиранням інформації, зокрема флеш-пам'ять

2210

3570,00 грн (Три тисячі п’ятсот
сімдесят грн. 00 коп.)

Лютий 2015

165,00 грн. (сто шістдесят п’ять
грн. 00 коп.)

Лютий 2015

3865,00 грн. ( три тисячі вісімсот
шістдесят п’ять грн.00 коп.)

Лютий 2015

313,00 грн. (триста тринадцять грн.
00 коп.)

Лютий 2015

7,00 грн. (Сім грн. 00 коп.)

Лютий 2015

175,00 грн. (Сто сімдесят п’ять грн.
00 коп.)

Лютий 2015

20,00 грн. (Двадцять грн. 00 коп.)

Лютий 2015

400,00 грн. (Чотириста грн. 00 коп.)

Лютий 2015

628,00 грн. (Шістсот двадцять вісім
грн. 00 коп.)

Лютий 2015

2210

2210

2210

2210

2210

468,00 грн. (чотириста шістдесят
вісім грн. 00 коп.)
343,00 грн. (Триста сорок три грн.
00 коп.)
1733,00 грн. (одна тисяча сімсот
тридцять три грн. 00 коп.)
1208,00 грн. (одна тисяча двісті
вісім грн. 00 коп.)

Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015

Лютий 2015

26.11.30-65.00
Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове
22.29.25-00.00
26.20.1
Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них (принтери, тонер-картридж)
Калькулятори електронні, кишенькові машинки для
записування, відтворювання й візуального подання
даних з обчислювальними функціями 28.23.12-00.00
Шафи та корпуси для передавальної та приймальної
апаратури для радіомовлення й телебачення,
телевізійними камерами; частини, призначені
винятково або переважно для використання з
апаратурою з телевізійними камерами, приймальною
апаратурою для радіомовлення та телебачення,
монітори та проектори (крім антен, електронних
модулів і частин до моніторів і проекторів,
призначених винятково або переважно для
використання в автоматичних машинах для
обробляння даних), н. в. і. у. 26.30.40-70.00
Меблі конторські/офісні, дерев'яні
31.01.12-00.00

2210
2210
2210

466,00 грн. (Чотириста шістдесят
шість грн.00коп.)
7575,00 грн. (Сім тисяч п’ятсот
сімдесят п’ять грн. 00 коп.)

Лютий 2015
Вересень 2015

173,00 грн. (Сто сімдесят три грн. 00
коп.)

Лютий 2015

4700,00 грн.(Чотири тисячі сімсот
грн. 00 коп.)

Лютий 2015

7600,00 грн. (Сім тисяч шістсот грн.
00 коп.)

Лютий 2015

750,00 грн. (Сімсот п’ятдесят грн. 00
коп.)

Лютий 2015

11040,00 грн. (Одинадцять тисяч
сорок грн. 00 коп.)

Лютий 2015

2210

2210

Апарати телефонні (зокрема телефонні проводові
апарати з безпроводовими слухавками,
відеотелефони), крім телефонних автовідповідачів,
не об'єднаних з телефоном в єдиний пристрій
26.30.23-30.00

2210

Апаратура для захисту електричних кіл, на напругу
не більше ніж 1000 В, н. в. і. у. (безперебійними)
27.12.23-00.00
Кабелі коаксіальні та інші коаксіальні електричні
провідники (подовжувачі) 27.32.12-00.00
Рамки дерев'яні до картин, фотографій, дзеркал або
подібних предметів 16.29.14-20.00
Фотопапір, фотокартон і фототканини;
сенсибілізовані та неекспоновані
20.59.11-70.00

2210

2210
2210
2210

53,00 грн. (П’ятдесят три грн. 00
коп.)
10800,00 грн. (Десять тисяч вісімсот
грн. 00 коп.)
250,00 грн. (Двісті п’ятдесят грн. 00
коп.)

Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015

Фарби художні для навчання чи живопису,
оформлення вивісок, фарби для розваг і
модифіковані тональні фарби в наборах таблеток,
тюбиків, баночок, флаконів або лотків 20.30.23-50.00
Альбоми для зразків, колекцій, марок або
фотографій, паперові чи картонні
17.23.13-80.00

2210

Папір і картон, інші, для писання, друкування чи
іншої графічної призначеності, віддруковані, тиснені
або перфоровані (Грамоти,подяки) 17.23.14-00.00
Папір туалетний 17.22.11-20.00

2210

Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або
без умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі
(зокрема допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх
використовують як мило, та поверхнево-активних
засобів 20.41.32-50.00
Мітли та щітки з лозин чи інших рослинних
матеріалів, зв'язаних у жмути 32.91.11-10.00
Вапно гашене 23.52.10-35.00

2210

Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних
полімерів, н. в. і. у. 20.30.12-90.00
Лампи газорозрядні люмінесцентні з термокатодом
двоцокольні (крім ультрафіолетових ламп) 27.40.1510.00

2210

Лампи розжарювання, інші, н. в. і. у. 27.40.14-90.00
Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів
22.29.29-10.00

2210
2210

Журнали та періодичні видання, друковані, інші
58.14.19-0.00
Цибуля
01.13.43-00.00

2210

Морква та ріпа

01.13.41-00.00

Овочі коренеплідні, цибулинні та буль оплідні,
інші (з низьким умістом крохмалю та інуліну)
01.13.49-00.00

1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00
коп.)

Лютий 2015

3625,00 грн. (Три тисячі шістсот
двадцять п’ять грн. 00 коп.)

Лютий 2015

1957,00 грн. (Одна тисяча дев‘ятсот
п’ятдесят сім грн. 00 коп.)

Лютий 2015

141,50грн. (Сто сорок одна грн. 50
коп.)

Лютий 2015

411,00 грн. (Чотириста одинадцять
грн. 00 коп.)

Лютий 2015

2210

50,00 грн. (П’ятдесят грн. 00 коп. )

Лютий 2015

2210

18,00 грн. (Вісімнадцять грн. 00 коп.
)
405,00 грн. (Чотириста п’ять грн. 00
коп. )

2210

2210

2210

2230
2230
2230

440,00 грн. (Чотириста сорок грн. 00
коп. )
15,00 грн. (П’ятнадцять грн. 00 коп.)
1201,00грн (Одна тисяча двісті
одна грн. 00 коп.)
14849,00 грн. (Чотирнадцять тисяч
вісімсот сорок дев’ять грн. 00 коп.)
35000,00 грн. (Тридцять п’ять тисяч
грн. 00 коп.)
35000,00 грн. (Тридцять п’ять тисяч
грн. 00 коп.)
20000,00 грн. (Двадцять тисяч грн.
00 коп.)

Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015

Цикорій смажений та інші смажені замінники кави,
екстракти, есенції та концентрати з них 10.83.1270.00
Чай зелений (неферментований), чай чорний
(ферментований) і чай частково ферментований, у
первинних пакованнях масою не більше ніж 3 кг
10.83.13-00.00
Борошно пшеничне чи меслинове 10.61.21-00.00

2230

Олія соняшникова та її фракції, рафінована, хімічно
незмодифікована 10.41.54-00.00
Капуста 01.13.12-00.00

2230

Лимони та лайми 01.23.12-00.00

2230

Апельсини 01.23.13-00.00

2230

Банани, плантайни й подібні плоди

01.22.12-00.00

21142,22 грн. (Двадцять одна тисяча
сто сорок дві грн. 22 коп.)

Лютий 2015

37235,44 грн.(Тридцять сім тисяч
двісті тридцять п’ять грн. 44 коп.)

Лютий 2015

2230

2230

2230

2230

Плоди, засушені (крім бананів, фініків, інжиру,
ананасів, авокадо, гуаяви, манго, мангостанів,
цитрусових плодів і винограду); суміші горіхів або
сушених плодів 10.39.25-20.00
Яблука 01.24.10-00.00

2230

Крохмаль картопляний 10.62.11-15.00

2230

Вироби макаронні, неварені, з умістом яєць (крім
виробів з начинкою чи приготованих іншим
способом) 10.73.11-30.00
Сіль харчова 10.84.30-00.00

2230

Дріжджі, пекарські10.89.13-34.00

2230

Какао-порошок, без додання цукру чи інших
підсолоджувачів10.82.13-00.00
Маргарин інший10.42.10-30.90

2230

Горох сушений 01.11.75-00.00

2230

75000,00 грн (Сімдесят п’ять тисяч
грн. 00 коп.)
75000,00 грн. (Сімдесят п’ять тисяч
грн. 00 коп.)
71201,65 грн.(Сімдесятодна тисяча
двісті одна грн. 65 коп.)
25000,00 грн (Двадцять п’ять тисяч
грн. 00 коп.)
35914,04 грн (Тридцять п’ять тисяч
де’ятсот чотирнадцять грн. 00 коп.)
50000,00 грн (П’ятдесят тисяч грн.
00 коп.)
65000,00 грн. (Шістдесят п’ять тисяч
00 коп.)

2230

2230

2230

55000,00 грн (П’ятдесят п’ять тисяч
грн. 00 коп.)
5366,10грн(П’ять тисяч триста
шістдесят шість грн 00коп)
55000,00 грн (П’ятдесят п’ять тисяч
грн. 00 коп.)
4408,02 грн (Чотири тисячі
чотириста вісім грн. 02 коп.)
8023,00 грн. (Вісім тисяч двадцять
три грн. 00 коп.)
28982,52 грн. (Двадцять вісім тисяч
дев’ятсот вісімдесят дві грн. 00 коп.)
10170,00 грн. (Десять тисяч сто
сімдесят грн. 00 коп.)
14375,00 грн. (Чотирнадцять тисяч

Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015

триста сімдесят п’ять грн. 00 коп.)
Субпродукти свійської птиці, свіжі чи охолоджені (
печінка куряча) 10.12.40-20.00

2230

10.11.1 М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець,
кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи
охолоджене (м’ясо яловичини б/к охолоджене)
Рис напівобрушений чи повністю обрушений
(вибілений) (зокрема рис камоліно)
10.61.1230.00
Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ
і користування (послуги зв’язку) 61.10.11-00.00
Друкування поштових марок, фіскальних марок,
товаророзпорядчих документів, кредитних карток з
мікрочіпами, чеків та інших документів із захистом і
подібних матеріалів (виготовлення свідоцтв ,
атестатів) 18.12.11-00.00
Послуги центрального банку 64.11.10-00.00

2230

Послуги телекомунікаційні, інші

2230

2240

56000,00 грн.(П’ятдесят шість тисяч
грн. 00 коп.)

Лютий 2015

99875,00грн. (Де’яносто дев’ять
тисяч вісімсот сімдесят п’ять грн. 00
коп.)

Вересень 2015

45000,00 грн.(Сорок п’ять тисяч грн.
00 коп.)

Лютий 2015

67537,00 грн. (Шістдесят сім тисяч
п’ятсот тридцять сім грн. 00 коп.)

Лютий 2015

21899,00 грн. (Двадцять одна тисяча
вісімсот дев’яносто дев’ять грн. 00
коп.)

Лютий 2015

2240

2240

46955,41 грн.(Сорок шість тисяч
дев’ятсот п’ятдесят п’ять грн 00
коп.)
1620,00. (Одна тисяча шістсот
двадцять грн. 00 коп.)

Лютий 2015

61.90.10-00.00

2240

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші
58.19.10-00.00
(доставка підручників)

2240

25000,00 грн. (Двадцять п’ять тисяч
грн. 00 коп.)

Лютий 2015

Послуги щодо страхування автотранспорту, інші
65.12.29-00.00
Технічне обслуговування та ремонтування інших
автотранспортних засобів (крім ремонтування
електричної системи та кузова), звичайне 45.20.2100.00
Послуги юридичні, інші 69.10.19-00.00

2240

18700,00 грн. (Вісімнадцять тисяч
сімсот грн. 00 коп. )

Лютий 2015

60235,00 грн .(Шістдесят тисяч
двісті тридцять п’ять грн. 00 коп.)

Лютий 2015

2240

72000,00 грн. (сімдесят дві тисячи
грн. 00 коп.)

Лютий 2015

Ремонтування комп'ютерів і периферійного
устаткування (Відновлення картриджів та ремонт
комп’ютерної техніки) 95.11.10-00.00
Збирання комунальних безпечних відходів,
непридатних для вторинного використовування
вивіз ТПВ) 38.11.21-00.00
Ремонтування та технічне обслуговування інших

2240

22520,00 грн. (Двадцять дві тисячі
п’ятсот двадцять грн. 00 коп.)

Лютий 2015

2240

2240

2240

59619,00 грн. (П’ятдесят дев’ять
тисяч шістсот дев’ятнадцять грн. 00
коп.)
18580,00 грн. (вісімнадцять тисяч

Лютий 2015
Лютий 2015

машин і устатковання спеціальної призначеності, н.
в. і. у. 33.12.29-90.00
Послуги щодо очищування інші, н. в. і. у.
(дератизація) 81.29.19-00.00
Програмне забезпечення керування базами даних, на
фізичних носіях 58.29.13-00.00
Вода питна 36.00.11-00.00

п’ятсот вісімдесят грн. 00 коп.)
2240
2240
2272

Обробляння та розподіляння води трубопроводами
36.00.20-00.00
Мул каналізаційний 37.00.20-00.00

2272

Вугілля кам'яне 05.10.10-00.00

2275

2272

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері
інформаційних технологій для прикладних завдань
62.01.11-00.00
Плоди, приготовані чи законсервовані, н. в. і. у.
(крім "мюслі") (повидло)10.39.25-50.00
Прянощі необроблені, інші (лавровий лист)
01.28.19-00.00
Огірки та корнішони 01.13.32-00.00

2240

Віконні конструкції з металопластику
22.23.10-00.00

2210

Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів
22.29.29-10.00
Елементи первинні та первинні батареї 27.20.1100.00
Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. 63.99.10-00.00

2210

42.21.24-00.00
Буріння водних свердловин і
встановлювання системи відстійників
(Відкачування води із свердловин з метою
визначення оптимальних технологічних параметрів
роботи насосного обладнання.Пневмоімпульсна
обробка стовбура свердловини )

2230
2230
2230

2210
2240

1784,00 грн. (Одна тисяча сімсот
вісімдесят чотири грн. 00 коп. )
19880,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч
вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.)
13085,00 грн.( тринадцять тисяч
вісімдесят п’ять грн. 00 коп.)
89232,00 грн. (вісімдесят дев’ять
тисяч двісті тридцять дві грн.00коп.)
68297,00 грн. (шістдесят вісім тисяч
двісті дев’яносто сім грн. 00 коп.)
85325,00 грн. (Вісімдесят п’ять
тисяч триста двадцять п’ять грн. 00
коп.)
16800,00 грн. (Шістнадцять тисяч
вісімсот грн. 00 коп.)
25000,00 грн. Двадцять п’ять тисяч
грн. 00 коп.)
2200,00 грн (Дві тисячі двісті грн. 00
коп.)
20730,00 грн (Двадцять тисяч сімсот
тридцять грн. 00 коп.)
85225,50 грн. (Вісімдесят п’ять
тисяч двісті двадцять п’ять грн. 50
коп.)
9300,00 грн. (Дев’ять тисяч триста
грн. 00 коп.)
54,00 грн.(П’ятдесят чотири грн. 00
коп.)
5700,00 грн. (П’ять тисяч сімсот
грн. 00 коп.)

Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Лютий 2015
Березень 2015р
Березень 2015 р
Березень 2015 р
Березень 2015 р
Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
Березень 2015 р від 24 лютого 2015р. Довідка№16
від 02.03.2015р.
Квітень 2015р.
Квітень 2015
Квітень 2015р

2240
17116,70 грн. (Сімнадцять тисяч
сто шістнадцять грн. 70 коп.)

Квітень 2015р.

Поточний ремонт по заміні віконних блоків
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

2240

Замки до дверей будинків циліндрові з
недорогоцінних металів 25.72.12-30.00
Лампи розжарювання, інші, н. в. і. у.
27.40.14-90.00
Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів
22.29.29-10.00
Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або
без умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі
(зокрема допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх
використовують як мило, та поверхнево-активних
засобів 20.41.32-50.00
Кабелі коаксіальні та інші коаксіальні електричні
провідники (подовжувач) 27.32.12-00.00
Мішки та пакети, зокрема конусоподібні, з інших
пластмас (крім виготовлених з полімерів етилену)
22.22.12-00.00

2210

Послуги різні, інші, н. в. і. у. 96.09.19-00.00

2240

Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних
полімерів, н. в. і. у. 20.30.12-90.00
Послуги щодо технічного випробування й
аналізування, інші, н. в. і. у. 71.20.19-99.00
Подрібнювачі харчових продуктів, міксери,
соковижималки для фруктів або овочів, з
умонтованим електродвигуном 27.51.21-70.00
Роботи покрівельні, інші
43.91.19-00.00
Монтаж водопровідних і каналізаційних систем
43.22.11-00.00 ( Поточний ремонт трубопроводу
водопостачання Солоницівського НВК «Перлина»
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)
Папір і картон, інші, для писання, друкування чи

2210
2210

79980,76 грн. (Сімдесят дев’ять
тисяч дев’ятсот вісімдесят грн. 76
коп.)
350,00 грн. (Триста п’ятдесят грн.
00 коп.)
195,00грн. (Сто де’яносто п’ять
грн.00 коп.)

Квітень 2015р.
Квітень 2015р
Квітень 2015р

8,00 грн.( Вісім грн. 00 коп.)

Квітень 2015р

374,00 грн.(Триста сімдесят чотири
грн. 00 коп.)

Квітень 2015р

2210

55,00 грн. (П’ятдесят п’ять грн. 00
коп.)

Квітень 2015р

2210

18,00 грн. (Вісімнадцять грн. 00
коп.)

Квітень 2015р

2210

563,59 грн. (П’ятсот шістдесят три
грн. 59 коп.)

2210

1930,00 грн. ( Одна тисяча дев’ятсот
тридцять грн. 00 коп.)

2240

95727,95 грн. (дев’яносто п’ять
тисяч сімсот двадцять сім грн. 00
коп.)

3110
2240

Травень 2015
Травень 2015
Травень 2015

7500,00 грн. (Сім тисяч п’ятсот грн.
00 коп.)

Травень 2015

17095,49 грн. (Сімнадцять тисяч
дев’яносто п’ять грн. 49 коп.)

Травень 2015

8056,64 грн. (Вісім тисяч п’ятдесят
шість грн. 64 коп.)

Травень 2015

Рішення XLІV сесії VI
скликання від 28 квітня 2015р.
Довідка №22 від 06.05.2015р.
Рішення XLІV сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №28
від 06.05.2015р.
Рішення XLІV сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06.05.2015р.

2240

2282

474,00 грн. (Чотириста сімдесят

Травень 2015,

Рішення XLІV сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06.05.2015р.

іншої графічної призначеності, віддруковані, тиснені
або перфоровані (Грамоти,подяки) 17.23.14-00.00
Рамки дерев'яні до картин, фотографій, дзеркал або
подібних предметів 16.29.14-20.00
Книжки записні, блокноти для записів, блокнотипам'ятки, паперові чи картонні 17.23.13-15.00
Олівці прості та кольорові, з грифелями у твердій
оболонці (крім олівців для медичних, косметичних
або гігієнічних цілей)
32.99.15-10.00

чотири грн. 00 коп.)

жовтень 2015

3161,00 грн.(Три тисячі сто
шістдесят одна грн. 00 коп.)
3043,55грн. (Три тисячі сорок три
грн. 55 коп.)

Травень 2015,
жовтень 2015
Травень 2015,
жовтень 2015

2282

313,75 грн. (Триста тринадцять грн.
75 коп.)

Травень 2015,
жовтень 2015

Зошити, паперові чи картонні 17.23.13-30.00

2282

75,00 грн.(Сімдесят п’ять грн. 00
коп.)

Травень 2015

Папір крейдований каоліном або іншими
неорганічними речовинами, для писання,
друкування, графічних робіт в аркушах, з часткою
волокон, одержаних механічним способом, більше
ніж 10 мас. %17.12.73-79.00

2282

60,00 грн. (Шістдесят грн. 00 коп.)

Травень 2015

Ручки кулькові 32.99.12-10.00

2282

193,75 грн. (Сто дев’яносто три грн.
00 коп.)

Травень 2015,
жовтень 2015

2282

480,00 грн.(Чотириста вісімдесят
грн. 00 коп.)

Травень 2015

2282

300,00 грн. (Триста грн. 00 коп.)

Травень 2015

2210

4060,00 грн. (Чотири тисячі
шістдесят грн. 00 коп.)
150,00 грн. (Сто п’ятдесят грн. 00
коп.)

Фарби художні для навчання чи живопису,
оформлення вивісок, фарби для розваг і
модифіковані тональні фарби в наборах таблеток,
тюбиків, баночок, флаконів або лотків 20.30.23-50.00
Пасти для виготовлення моделей; віск
стоматологічний та інші засоби, що їх
використовують у стоматології, виготовлені на
основі гіпсу (зокрема пасти для дитячого ліплення)
20.59.52-30.00
Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних
полімерів, н. в. і. у. 20.30.12-90.00
Портландцемент 23.51.12-10.00
Послуги щодо обробляння даних (виготовлення
документів про освіту)
63.11.1100.00
Будування нежитлових будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний і поточні ремонти)
41.00.40-00.00
(Поточний ремонт спортивної зали Ветеринарного
НВК)
Сир свіжий (без визрівання), зокрема сир

2282
2282

2210
2240

17565,00 грн (Сімнадцять тисяч
п’ятсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

Травень 2015
Травень 2015
Травень 2015

2240

2230

99000,00 грн. (Дев’яносто дев’ять
тисяч 00 коп.)

Рішення XLІV сесії VI
Червень 2015 скликання від 28 квітня 2015р.
Довідка №24 від 06.05.2015р.

43400,00 грн. (Сорок три тисячі

Червень 2015

альбумінний і кисломолочний 10.51.40-30.00
Сир сичужний тертий, у порошку, блакитний та
інший неперероблений (крім свіжого сиру) 10.51.4050.00
Вугілля кам'яне 05.10.10-00.00

Послуги щодо очищування печей і димарів 81.22.1300.00
Послуги щодо консультування стосовне систем і
програмного забезпечення 62.02.20-00.00
Капітальний ремонт покрівлі Малоданилівського
ліцею
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

чотириста грн. 00 коп.)
2230

20000,00 грн. (Двадцять тисяч грн.
00 коп.)

2275

32925,00 грн. (Тридцять дві тисячі
дев’ятсот двадцять п’ять грн. 00
коп.)

2240

10400,00 грн. (Десять тисяч
чотириста грн. 00 коп.)

2240

1502,00 грн. (Одна тисяча п’ятсот
дві грн. 00 коп.)

Червень 2015
Рішення XLІV сесії VI скликання
Червень 2015 від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06.05.2015р.
Рішення XLІV сесії VI скликання
Червень 2015 від 28 квітня 2015р. Довідка№22 від
06 .05.2015р
Червень 2015

3132

Капітальний ремонт Спортивної зали Вільшанської
ЗОШ
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

3132

Роботи покрівельні, інші
43.91.19-00.00 (Поточний ремонт покрівлі
Солоницівської гімназії № 3)
Ремонтування та технічне обслуговування іншого
електронного устатковання професійної
призначеності 33.13.19-00.00
Монтування машин і устатковання загальної
призначеності 33.20.2 (Поточний ремонт рамки
теплового вводу з встановленням лічильника
теплової енергії на індик.тепловому пункті
Безруківського НВК)
Роботи електромонтажні, інші 43.21.10-00.90
(Поточний ремонт електромережі внутрішнього
освітлення Солоницівський колегіум )

2240

2240

Рішення XLVІІІ сесії VI
скликання від 24 лютого 2015р.
Довідка№18 від 02.03.2015р.,
Рішення XLІХ сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №29
від 06 .05.2015р
Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка№18
від 02.03.2015р., Рішення XLІХ сесії
VI скликання від 28 квітня 2015р.
Довідка №25,26,27 від 06 .05.2015р
Рішення XLІХ сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06 .05.2015р
Рішення XLІХ сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06 .05.2015р

271737,60 грн. (Двісті сімдесят одна
тисяча сімсот тридцять сім грн. 60
коп.)

Червень 2015

522402,00 грн. (П’ятсот двадцять дві
тисячі чотириста дві грн. 00 коп.)

Червень 2015

49937,27 грн. (Сорок дев’ять тисяч
дев’ятсот тридцять сім грн. 27 коп.)

Червень 2015

27443,00 грн (Двадцять сім тисяч
чотириста сорок три грн. 00 коп.)

Червень 2015

33023,31 грн. (Тридцять три тисячі
двадцять три грн. 31 коп.)

Рішення XLІХ сесії VI скликання
Червень 2015 від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06 .05.2015р

2240

2240
24980,51 грн. (Двадцять чотири
тисячі дев’ятсот вісімдесят грн. 51
коп.)

Червень 2015 Рішення XLІХ сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06 .05.2015р

Папір крейдований каоліном або іншими
неорганічними речовинами, для писання,
друкування, графічних робіт в аркушах, з часткою
волокон, одержаних механічним способом, більше
ніж 10 мас. %17.12.73-79.00
Швидкозшивачі, папки та папки на "справи",
паперові чи картонні (крім книжкових обкладинок)
17.23.13-50.00
Віконні конструкції з металопластику
22.23.10-00.00

Червень 2015

2210
350,00 грн. (Триста п’ятдесят грн. 00
коп.)

Червень 2015

2210
110,00 грн. (Сто десять грн. 00 коп.)
2210
14000,00 грн (чотирнадцять тисяч
грн 00 коп )

Послуги інженерні 71.12.1 (розробка норм питомих
витрат ПЕР, оформ.енергетичн. паспорта)

2240

6000,00 грн. (Шість тисяч грн. 00
коп.)

Технічне обслуговування та ремонтування інших
автотранспортних засобів (крім ремонтування
електричної системи та кузова), звичайне 45.20.2100.00

2240

39655,00 грн. (Тридцять де’ять
тисяч шістсот п’ятдесят п’ять грн.
00 коп.)

Поточний ремонт приміщень Полівського НВК
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013
Експертиза кошторисної частини проекту
будівництва - капітальний ремонт покрівлі
Дергачівської гімназії №3, вул..Петровського 79
ДСТУ Б Д.1.1-7-2013
Експертиза кошторисної частини проекту
будівництва - капітальний ремонт покрівлі
Малоданилівського ліцею смт.Мала Данилівка,
вул..Ювілейна 3
ДСТУ Б Д.1.1-7-2013

Липень 2015

Рішення XLІХ сесії VI скликання
Липень 2015 від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06 .05.2015р
Липень 2015
Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р Довідка № 16
від 02.03 .2015р

2240

119838,00 грн.(Сто дев’ятнадцять
тисяч вісімсот тридцять вісім грн. 00
коп.)

Липень 2015

3132

1320,00 грн. ( Одна тисяча триста
двадцять грн. 00 коп.)

Липень 2015

3132

Експертиза кошторисної частини проекту
будівництва - капітальний ремонт спортивної зали
Вільшанської ЗОШ смт.Вільшани, вул..Радянська,23
ДСТУ Б Д.1.1-7-2013

3132

Капітальний ремонт покрівлі Дергачівської гімназії

3132

1320,00 грн. ( Одна тисяча триста
двадцять грн. 00 коп.)

Липень 2015

1320,00 грн. ( Одна тисяча триста
двадцять грн. 00 коп.)

Липень 2015

299118,00 грн (Двісті дев’яносто

Липень 2015

Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка№18
від 02.03.2015р.,
Рішення XLVІІІ сесії VI
скликання від 24 лютого 2015р.
Довідка№18 від 02.03.2015р.,
Рішення XLІХ сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №29
від 06 .05.2015р
Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка№18
від 02.03.2015р., Рішення XLІХ сесії
VI скликання від 28 квітня 2015р.
Довідка №25,26,27 від 06 .05.2015р
Рішення XLVІІІ сесії VI скликання

№ 3 м. Дергачі вул.. Петровського 79
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

дев’ять тисяч сто вісімнадцять грн.
00 коп.)

84.25.19-00.00
Послуги пожежних служб,
інші
(технічне обслуговування вогнегасників перезарядка вогнегасників)

2240

Ремонтування та технічне обслуговування машин
загальної призначеності 33.12.1

2240

Експертиза кошторисної частини проекту
будівництва - капітальний ремонт туалетів
Руськолозівського НВК «ЗШ-ДЗ» с.Руська Лозова,
вул.Матюшенка,74
ДСТУ Б Д.1.1-7-2013
Роботи покрівельні, інші
(Поточний ремонт покрівлі Солоницівської ЗОШ
№2)
43.91.19-00.00
Монтаж водопровідних і каналізаційних систем
43.22.11-00.00 ( Поточний ремонт трубопроводу
водопостачання Солоницівського НВК «Перлина»16269,00грн., поточний ремонт трубопроводу
водопостачання Солоницівського НВК «Перлина»13383,79грн.)
Технічний нагляд за виконанням робіт з
капітального ремонту спортивної зали Вільшанської
ЗОШ смт.Вільшани, вул..Радянська,23
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

3132

Технічний нагляд за виконанням робіт з
капітального ремонту покрівлі Малоданилівського
ліцею смт.Мала Данилівка, вул..Ювілейна 3
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

3132

2800,00 грн. (Дві тисячі вісімсот грн.
00 коп.)

2340,00 грн.(Дві тисячі триста сорок
грн.00 коп.)

від 24 лютого 2015р. Довідка№18
від 02.03.2015р.

Липень 2015

Рішення XLІХ сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06 .05.2015р

Рішення ХLVІІІ сесії VІ скликання
Липень 2015 від 24лютого 2015р. Довідка №16
від 02 .03.2015р.

1320,00 грн. ( Одна тисяча триста
двадцять грн. 00 коп.)

Липень 2015

Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка№18
від 02.03.2015р.

32750,50 грн.(Тридцять дві тисячі
сімсот п’ятдесят грн. 50 коп.)

Липень 2015

Рішення LІ сесії VI скликання від
21 липня 2015р.

16269,00грн.+13383,79грн.=29652,79
грн.(Двадцять дев’ять тисяч шістсот
п’ятдесят дві грн. 79 коп.)

Липень 2015

Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка №16
від 02.03.2015р.

2240

2240

3132
10319 грн. (Десять тисяч триста
дев’ятнадцять грн. 00 коп.)

Серпень 2015

5749,00 грн. ( П’ять тисяч сімсот
сорок дев’ять грн. 00 коп.)

Серпень 2015

Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка№18
від 02.03.2015р., Рішення XLІХ сесії
VI скликання від 28 квітня 2015р.
Довідка №25,26,27 від
06 .05.2015р
Рішення XLVІІІ сесії VI
скликання від 24 лютого 2015р.
Довідка№18 від 02.03.2015р.,
Рішення XLІХ сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №29

від 06 .05.2015р

Послуги у сфері професійної освіти (навчання за
програмою «Оператор котельні»)
85.59.13-00.00
Вироби з недорогоцінних металів, інші 25.99.2
(пожежні щити)

2282

3110

3232,00 грн. (Три тисячі двісті
тридцять дві грн.00 коп.)

27.51.1 Холодильники та морозильники; машини
пральні; електроковдри; вентилятори

3110

37550,00 грн. ( Тридцять сім тисяч
п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у.
( картоплечистка, електром»ясорубка,
електросковородка)
32.40.2 Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі,
інші, у зменшеному розмірі, чи набори для
складання та дитячі конструктори
(модульний комплекс )
31.09.1 Меблі, інші

3110

82200,00 грн. (Вісімдесят дві тисячі
двісті грн. 00 коп.)

3110

119190,00 грн. (Сто дев’ятнадцять
тисяч сто дев’яносто грн. 00 коп.)

32.30.1 Вироби спортивні
(Стіл тенісний ,
тренажерний комплекс,шведська стінка)

3110

118850,00 грн. (Сто вісімнадцять
тисяч вісімсот п’ятдесят грн. 00
коп.)

25.11.2
Вироби конструкційні металеві та їхні
частини
(Спортивна металева конструкція,
дитячий металевий комплекс)
84.25.1 Послуги пожежних служб
(Вогнезахисна обробка дерев’яних елементів
горищних приміщень та покрівель будівель
Дергачівський НВК , Дергачівський ліцей № 2)
31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини

3110

63200,00 грн. (Шістдесят три тисячі
двісті грн. 00 коп.)

2210

14771,00 грн.(Чотирнадцять тисяч
сімсот сімдесят одна грн. 00 коп.)

31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для
підприємств торгівлі

2210

14946,00 грн. (Чотирнадцять тисяч
дев’ятсот сорок шість грн. 00 коп.)

250,00грн. (двісті п’ятдесят гривень)

3110
28160,00 грн. (Двадцять вісім тисяч
сто шістдесят грн. 00 коп.)

Серпень 2015
Рішення XLІХ сесії VI скликання
Серпень 2015 від 28 квітня 2015р. Довідка №27
від 06 .05.2015р
Серпень 2015 Рішення XLVІII сесії VI скликання
від 06 березня 2015р. Довідка №19
від 12.03.2015р
Серпень 2015 Рішення XLVІII сесії VI скликання
від 06 березня 2015р. Довідка №19
від 12.03.2015р
Серпень 2015 Рішення XLVІII сесії VI скликання
від 06 березня 2015р. Довідка №19
від 12.03.2015р
Серпень 2015
Серпень 2015
Серпень 2015
Серпень 2015

2240
87504,00 грн. (Вісімдесят сім тисяч
п’ятсот чотири грн. 00 коп.)

Серпень 2015

Рішення XLVІII сесії VI скликання
від 06 березня 2015р. Довідка №19
від 12.03.2015р
Рішення XLVІII сесії VI скликання
від 06 березня 2015р. Довідка №19
від 12.03.2015р
Рішення XLVІII сесії VI скликання
від 06 березня 2015р. Довідка №19
від 12.03.2015р
Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка №16
від 02.03.2015р.

Рішення LI сесії VI скликання від
21.07.2015 Довідка №49 від
22.07.2015р.
Серпень 2015 Рішення Рішення LI сесії VI
скликання від 21.07.2015 Довідка
№49 від 22.07.2015р.

Поточний ремонт каналізаційної системи
Пересічанська ЗОШ
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013
Капітальний ремонт туалетів Руськолозівського НВК
«ЗШ-ДЗ» с.Руська Лозова, вул.Матюшенка,74
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них (26.20.16-50.00 Клавіатури)
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші
(пандус)

2240

Поточний ремонт системи опалення
Малоданилівського ліцею
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

2240

33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування
електронного й оптичного устатковання

2240

27.33.1 Пристрої електромонтажні

2210

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні,
інші
29.32.3 Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів, н. в. і. у.

2210

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші
(25.99.29-31.00Драбини та сходні/стрем'янки, із
заліза чи сталі (крім кованих і штампованих)
20.30.2
Фарби та лаки, інші, та пов'язана з
ними продукція; барвники художні та друкарські
чорнила (розчинник)
31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для
підприємств торгівлі
17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова
продукція
14.19.2 Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу
інші, з текстильного полотна, крім трикотажних
(Рукавиці робочі)

2210

79972,00 грн. (Сімдесят дев’ять
тисяч дев’ятсот сімдесят дві грн. 00
коп.)

3132

185012,40 грн. (Сто вісімдесят п’ять
тисяч дванадцять грн. 40 коп.)

2210

325,00 грн (Триста двадцять п’ять
грн. 00 коп.)

3110

99900,00 грн. (Дев’яносто дев’ять
тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.)
64338,00 грн. (Шістдесят чотири
тисячі триста тридцять вісім грн. 00
коп.)

2210

4895,62 грн. (Чотири тисячі вісімсот
дев’яносто п’ять грн. 62 коп.)
1301,00 грн. ( Одна тисяча триста
одна грн. 00 коп.)
877,50 грн. (Вісімсот сімдесят сім
грн. 00 коп.)
5170,60 грн. (П’ять тисяч сто
сімдесят грн. 60 коп.)
574,00грн. (П’ятсот сімдесят чотири
грн. 00 коп.)

2210
22,00 грн. (Двадцять дві грн. 00 коп.)
2210

11680,00 грн. (Одинадцять тисяч
шістсот вісімдесят грн. 00 коп.)
96,50 грн. (Дев’яносто шість грн.50
коп.)

2210
40,00 грн. (Сорок грн. 00 коп.)

Серпень 2015 Рішення XLVІІІ сесії VI

скликання від 24 лютого 2015р.
Довідка №16 від 02.03.2015р.
Серпень 2015 Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка №18
від 02.03.2015р

Серпень 2015
Вересень 2015 Рішення XLVІII сесії VI скликання
від 06 березня 2015р. Довідка №19
від 12.03.2015р
Вересень 2015 Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка№18
від 02.03.2015р, Рішення XLІV сесії
VI скликання від 28 квітня 2015р.
Довідка №23 від 06.05.2015р.

Вересень 2015 Рішення XLІХ сесії VI скликання
від 28 квітня 2015р. Довідка №22
від 06 .05.2015р
Вересень 2015 Довідка №62 від 10.09.2015р

Вересень 2015 Довідка №62 від 10.09.2015р
Вересень 2015 Рішення Рішення LI сесії VI
скликання від 21.07.2015 Довідка
№50, №56 від 22.07.2015р.

Вересень 2015
Вересень 2015
Вересень 2015 Спец.рахунок
Вересень 2015
Вересень 2015

17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова
продукція
25.72.1 Замки та завіси
22.22.1 Тара пластмасова (22.22.12-00.00 Мішки
та пакети, зокрема конусоподібні, з інших пластмас
(крім виготовлених з полімерів етилену)
14.19.2 Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу
інші, з текстильного полотна, крім трикотажних
(Рукавиці робочі)
26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні,
контрольні та випробовувальні, інші

2210

300,00 грн. (Триста грн. 00 коп.)

2210
2210

500,00 грн. (П’ятсот грн. 00 коп.)

Технічний нагляд за виконанням робіт з
капітального ремонту покрівлі Дергачівської
гімназії № 3 м. Дергачі вул.. Петровського 79
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013
Поточний ремонт системи водопостачання
Солоницівського НВК»Перлина»
ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

3132

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві (комплект
мийок,комплект витяжки)

3110

Поточний ремонт приміщення Солоницівського
колегіуму

2240

39975,00 грн. (Тридцять дев’ять
тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять грн.
00 коп.)

10.61.2
Борошно зернових і овочевих
культур; їхні суміші
10.41.5
Олії рафіновані

2230

10.61.1
Рис напівобрушений чи повністю
обрушений, або лущений чи дроблений
01.13.1 Овочі листкові (Капуста 01.13.12-00.00)

2230

10.84.3 Сіль харчова
10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання

2230
2230

22400,00 грн. (Двадцять дві тисячі
чотириста грн. 00 коп.)
21314,00грн. (Двадцять одна тисяча
триста чотирнадцять грн.00 коп.)
14868,00 грн. (Чотирнадцять тисяч
вісімсот шістдесят вісім грн. 00 коп.)
25900,00 грн. (Двадцять п’ять тисяч
дев’ятсот грн. 00 коп.)
4000,00 грн. (Чотири тисячі 00 коп.)
123489,40 грн.(Сто двадцять три
тисячі чотириста вісімдесят дев’ять
грн. 40 коп.)

180,00 грн. (Сто вісімдесят грн. 00
коп.)

2210
72,00 грн. (Сімдесят дві грн. 00 коп.)
2210

3600,00 грн. (Три тисячі шістсот грн.
00 коп.)
8283,00 грн. (Вісім тисяч двісті
вісімдесят три грн. 00 коп.)

2240

2230

2230

54992,00 грн. (П’ятдесят чотири
тисячі дев’ятсот дев’яносто дві грн.
00 коп.)
88998,62 грн. (Вісімдесят вісім тисяч
дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 62
коп.)

Вересень 2015 спец/рахунок.
Вересень 2015 Спец/рахунок
Вересень 2015 Спец/рахунок
Вересень 2015 Спец/рахунок
Вересень 2015 Рішення Рішення LI

сесії VI
скликання від 21.07.2015 Довідка
№50 від 22.07.2015р.
Вересень 2015 Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка№18
від 02.03.2015р.

Вересень 2015 Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка№16
від 02.03.2015р,

Вересень 2015 Рішення Рішення LI сесії VI
скликання від 21.07.2015 Довідка
№ 58 від 22.07.2015р
Жовтень 2015 Рішення XLVІІІ сесії VI скликання
від 24 лютого 2015р. Довідка№16
від 02.03.2015р,

Жовтень 2015 Спец.рах.
Жовтень 2015 Спец.рах.
Жовтень 2015 Спец.рах.
Жовтень 2015 Спец.рах.
Жовтень 2015 Спец.рах.
Жовтень 2015 Рішення LI сесії VI скликання від
21.07.2015 Довідка №49 від
22.07.2015р.

Жовтень 2015 Рішення LI сесії VI скликання від

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні (Морква )

2230

10.11.3
М'ясо заморожене та заморожені
харчові субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти,
інші
17.12.7
Папір і картон оброблені

2230

90000,00 грн. (Дев’яносто тисяч 00
коп.)

Жовтень 2015

2210

Жовтень 2015 Спец.рахунок

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (файли)

2210

408,00 грн. (чотириста вісім грн. 00
коп.)
51,00 грн. (П’ятдесят одна грн. 00
коп.)

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання
та олівці, дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування; стрічки до
друкарських машинок, штемпельні подушечки
(32.99.12-10.00Ручки кулькові)
25.99.2
Вироби з недорогоцінних металів,
інші (Скоби у блоках для канцелярських потреб,
оббивання та пакування, з недорогоцінних металів
25.99.23-50.00)
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для
миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні
незмішані речовини (Фотопапір, фотокартон і
фототканини; сенсибілізовані та неекспоновані
20.59.11-70.00)
20.52.1 Клеї

2282

2282

63,00 грн.(Шістдесят три грн. 00
коп.)

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі

2230

32413,00 грн. (Тридцять дві тисячі
чотириста тринадцять грн.00 коп.)

23700,00 грн. (Двадцять три тисячі
сімсот грн. 00 коп.)

21.07.2015 Довідка №49 від
22.07.2015р.

Жовтень 2015 Спец.рахунок
Жовтень 2015 Спец.рахунок

8,68 грн. (вісім грн. 68 коп.)

Жовтень 2015

2282
165,00 грн. (Сто шістдесят п’ять грн.
00 коп.)
2282

1040,00 грн. (одна тисяча сорок
грн.00 коп.)

,

Жовтень 2015
Жовтень 2015

193,00 грн. (Сто дев’яносто три грн.
00 коп.)

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних
субпродуктів чи крові

2230

10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та
кондитерські, борошняні, тривалого зберігання

2230

Жовтень 2015
Жовтень 2015 Рішення LI сесії VI скликання від
21.07.2015 Довідка №49 від
22.07.2015р.

99900,00 грн. (Дев’яносто дев’ять
тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.)

Жовтень 2015 Рішення LI сесії VI скликання
від 21.07.2015 Довідка №49 від
22.07.2015р.

27289,20 грн. (Двадцять сім тисяч
двісті вісімдесят дев’ять грн. 20
коп.)

Жовтень 2015 Рішення LI сесії VI скликання
від 21.07.2015 Довідка №49 від
22.07.2015р.

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та
бульбоплідні(буряк)

2230

27.51.1 Холодильники та морозильники; машини
пральні; електроковдри; вентилятори

3110

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

9087,00 грн. (Дев’ять тисяч
вісімдесят сім грн. 00 коп.)
29995,00 грн. (Двадцять дев’ять
тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять
грн.. 00 коп.)
9754,00 грн. (Дев’ять тисяч сімсот
п’ятдесят чотири грн. 00 коп.)

33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування
електронного й оптичного устатковання

2240

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й
аналізування
(гідравлічні випробування внутрішньо-будинкової
системи опалення Солоницівської ЗОШ №2,
Дергачівської гімназії №3, Дергачівського ліцею №2,
Черкаськолозівської ЗОШ,Малоданилівського ліцею

2240

29.32.3 Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів, н. в. і. у.

2210

28.93.1 Машини й устатковання для виробництва
харчових продуктів і напоїв, для переробляння
тютюну, крім частин до них (тістоміс)

3110

45.20.2 Технічне обслуговування та ремонтування
інших автотранспортних засобів

2240

4691,00 грн. (Чотири тисячі шістсот
дев’яносто одна грн. 00 коп.)

31348,00 грн. (Тридцять одна тисяча
триста сорок вісім грн. 00 коп.)

10000,00 грн. (Десять тисяч 00 коп.)

48300,00 грн. (сорок вісім тисяч
триста грн. 00 коп.)

Технічний нагляд за виконанням робіт з
3132
капітального ремонту туалетів Руськолозівського
НВК «ЗШ-ДЗ» с.Руська Лозова, вул.Матюшенка,74

3000,00 грн. (Три тисячі грн. 00 коп.)
3861,00 грн. (Три тисячі вісімсот
шістдесят одна грн. 00 коп.)

Жовтень 2015 Рішення LI сесії VI скликання
від 21.07.2015 Довідка №49 від
22.07.2015р.
Жовтень 2015 Рішення LIV сесії VI скликання
від 20.10.2015 Довідка №82 від
21.10.2015р.
Жовтень 2015 Рішення LIV сесії VI скликання
від 20.10.2015 Довідка №74 від
21.10.2015р., Довідка №79 від
21.10.2015р.
Жовтень 2015 Рішення LIV сесії VI скликання
від 20.10.2015 Довідка №74 від
21.10.2015р.,довідка №80 від
21.10.2015р.
Жовтень 2015 Рішення LIV сесії VI скликання
від 20.10.2015 Довідка № 74 від
21.10.2015р.

Жовтень 2015 Рішення LIV сесії VI скликання
від 20.10.2015 Довідка № 74 від
21.10.2015р
Жовтень 2015 Рішення LIV сесії VI скликання
від 20.10.2015 Довідка №82 від
21.10.2015р.,довідка №84 від
21.10.2015р.
Жовтень 2015 Рішення LIV сесії VI скликання
від 20.10.2015 Довідка №79 від
21.10.2015р.
Жовтень

Рішення XLVІІІ сесії VI
скликання від 24 лютого 2015р.
Довідка№18 від 02.03.2015р.

