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08.11.3 (44922000-9, крейда)
2210 100,00

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 07.04.2016

08.11.3 (44922000-9, крейда)
2210 75,00

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 16.05.2016

13.20.4 (30197000-6, фетр листовий) 2210 70,00 заг.фонд

13.91.1 (39563000-6, обивка, підкладка, 

тканина, бейка, канва) 2210 2015,00 спец.фонд

13.92.2 (39522000-7, намети)
2210 1000,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

13.92.2 (39522000-7, намети) 2210 1650,00 заг.фонд

13.92.2 (18937000-6, пакети) 2210 133,00 заг.фонд

13.96.1 (39525000-8, фільтр ниточний) 2210 168,00 заг.фонд

13.96.1 (19442000-6, леска для тримера)

2210 30,00 заг.фонд

13.96.1 (39561000-2, китиці) 2210 70,00 спец.фонд

13.99.1 (39561000-2, тюль) 2210 2380,00 спец.фонд

16.23.1 (44221000-5, вироби столярні та 

теслярські) 2210 580,00 заг.фонд

17.12.7 (30197000-6, папір) 2210 3000,00 заг.фонд

17.12.7 (30197000-6, папір) 2210 922,80 спец.фонд

17.23.1 (22800000-8 Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові 

канцелярські вироби) 2210 15000,00 заг.фонд

17.23.1 (22851000-0, канцелярські папки)

2210 63,18 спец.фонд

17.24.1 (39191000-7, шпалери) 2210 2610,00 спец.фонд

17.24.1 (39191000-7, шпалери) 2210 950,00 заг.фонд

19.20.2  (09100000-0, бензин, дизпаливо, 

мастильні матеріали) 2210 111452,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

19.20.2  (09100000-0, бензин, дизпаливо, 

мастильні матеріали) 2210 24500,00
заг.фонд дод.кошти довідка 

від 19.02.2016

20.20.1 (33631000-2, деззасоби) 2210 5090,00 заг.фонд

20.30.1 (44111000-1, фарби та лаки) 2210 3000,00 заг.фонд

20.30.1 (44111000-1, фарби та лаки) 2210 3938,32 спец.фонд

20.30.1 (44111000-1, фарби та лаки)
2210 2233,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

20.30.1 (44111000-1, фарби та лаки)
2210 1847,03

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 23.03.2016

20.30.1 (44111000-1, фарби та лаки)
2210 4934,07

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 24.03.2016

20.30.1 (44111000-1, фарби та лаки)
2210 4844,00

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 07.04.2016

20.30.1 (44111000-1, фарби та лаки)
2210 1434,04

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 16.05.2016
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20.30.2 (30192000-1, тонер,чорнила для 

принтера) 2210 2220,00 заг.фонд

20.30.2 (44831000-4, грунтовка, шпаклівка і 

т.п.) 2210 164,00 заг.фонд

20.30.2 (44831000-4, грунтовка, шпаклівка і 

т.п.) 2210 940,00
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

20.30.2 (44831000-4, грунтовка, шпаклівка і 

т.п.) 2210 202,00
спец.фонд дод. кошти 

довідка від 24.03.2016

20.30.2 (44831000-4, грунтовка, шпаклівка і 

т.п.) 2210 67,50
спец.фонд дод. кошти 

довідка від 16.05.2016

20.30.2 (44831000-4, розчинники) 2210 182,00 заг.фонд

20.30.2 (44831000-4, розчинники) 2210 566,60 спец.фонд

20.41.3 (39831000-6, мило, засоби мийні та 

засоби для чищення) 2210 42,36 спец.фонд

20.41.3 (39831000-6, мило, засоби мийні та 

засоби для чищення) 2210 714,65
спец.фонд дод. кошти 

довідка від 16.05.2016

20.52.1 (24910000-6, клей)
2210 324,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

20.52.1 (24910000-6, клей) 2210 300,00 спец.фонд

20.59.4 (09211000-1, мастило 

універсальне) 2210 95,00 заг.фонд

20.59.4 (09211000-1, олива) 2210 85,00 спец.фонд

21.20.1 (33600000-6, ліки) 2210 4000,00 заг.фонд

22.11.1 (34351000-2, камера УК) 2210 540,00 спец.фонд

22.19.5 (19513000-5, ізострічка) 2210 39,00 заг.фонд

22.19.5 (19513000-5, ізострічка) 2210 12,00 спец.фонд

22.19.7 (30197000-6, фоаміран) 2210 90,00 заг.фонд

22.11.1. (34350000-5, шини) 2210 15000,00 заг.фонд

22.23.1 (44221000-5, вікна 

металопластикові) 2210 21200,00 заг.фонд

22.23.1 (44221000-5, металопластикові 

конструкції) 2210 3000,00
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

22.29.2 (30192000-1, канц.файли) 2210 30,00 спец.фонд

22.29.2 (19521000-4, бордюр) 2210 202,00 спец.фонд

22.29.2 (19521000-4, кюветка для фарби, 

багети) 2210 211,50
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

22.29.2 (30197000-6, клеєвий пістолет, 

діроколи) 2210 158,00 заг.фонд

22.29.2 (39224000-8, відра пласт.) 2210 100,00 заг.фонд

22.29.2 (39298000-7, фоторами) 2210 1800,00 заг.фонд

23.14.1 (14830000-8, стрічка скловолокно)

2210 77,00
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

23.19.2 (39298000-7, вази) 2210 1052,00 заг.фонд

23.32.1 (44111000-1, цегла) 2210 1884,00 спец.фонд

23.51.1 (44111000-1, цемент) 2210 520,00 заг.фонд

23.51.1 (44111000-1, цемент)
2210 80,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

23.52.1 (44921000-2, вапно) 2210 100,00 заг.фонд

23.52.1 (44921000-2, вапно) 2210 710,10 спец.фонд

23.52.1 (44921000-2, вапно)
2210 95,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

23.52.2 (44921000-2, штукатурка) 2210 80,00 спец.фонд

23.52.2 (44921000-2, штукатурка)
2210 100,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

23.62.1 (44172000-6, гіпсокартон) 2210 112,00 заг.фонд

23.62.1 (44172000-6, гіпсокартон)
2210 1330,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

23.65.1 (44172000-6, шифер) 2210 120,00 заг.фонд



23.65.1 (44172000-6, шифер) 2210 390,00 спец.фонд

23.91.1 (14812000-6, терка, круг 

шліфувальний) 2210 64,00 заг.фонд

24.10.7 (44334000-0, профілі)
2210 1376,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

24.42.2 (44334000-0, дін-рейка) 2210 5,00 заг.фонд

25.30.1 (44621000-9, колосники) 2210 750,00 заг.фонд

25.72.1 (44521000-8, замки навісні) 2210 315,00 спец.фонд

25.72.1 (44521000-8, замки навісні) 2210 370,00 заг.фонд

25.72.1 (44521000-8, замки навісні)
2210 210,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

25.73.1 (44511000-5, лопати) 2210 230,00 заг.фонд

25.73.1 (44511000-5, лопати) 2210 134,00 спец.фонд

25.73.1 (44511000-5, лопати)
2210 1155,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

25.73.3 (44512000-2, ручні інструменти 

різні) 2210 150,00 спец.фонд

25.73.3 (44512000-2, випалювачі по дереву)

2210 1400,00
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

25.73.3 (44512000-2, викрутка, шпатель)

2210 125,00 заг.фонд

25.73.4 (44514000-6, деталі до 

інструментів) 2210 1012,00 спец.фонд

25.92.1 (39224000-8, відра оцинк) 2210 96,00 спец.фонд

25.93.1 (30197000-6, скоби, 

кнопки,папки,степлеридіроколи) 2210 150,00 заг.фонд

25.93.1 (30197000-6, скоби, 

кнопки,папки,степлери,діроколи) 2210 185,60 спец.фонд

25.94.1 (44531000-1, вироби гвинтонарізні)

2210 97,00 заг.фонд

25.94.1 (44531000-1, вироби гвинтонарізні)

2210 1233,00
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

25.99.1 (39221000-7, посуд металевий) 2210 2068,00 заг.фонд

25.99.1 (44411000-4, мийка, змішувач, 

сифон) 2210 1116,00 заг.фонд

25.99.2 (44523000-2, ручка)
2210 165,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

26.20.1 (30200000-1 Комп’ютерне 

обладнання та приладдя) 2210 1500,00 заг.фонд

26.20.4 (30125000-1, картридж) 2210 350,00 заг.фонд

26.30.1 (32270000-6, радіотермінал) 2210 6000,00 заг.фонд

26.40.3 (32332000-9, диктофон) 2210 1600,00 заг.фонд

26.51.3 (44512000-2, рулетка, рівень 

будівельний) 2210 168,00 заг.фонд

26.51.6 (38550000-5 Лічильники) 2210 500,00 заг.фонд

26.80.1 (30234000-8, компакт-диски 

(CD),універсальні цифрові диски 

(DVD),флеш-пам’ять) 2210 730,00 заг.фонд

27.20.2 (31431000-6, акумулятори 

електричні та частини до них) 2210 2000,00 заг.фонд

27.12.2 (31211000-8, автоматичний 

вимикач) 2210 986,00 заг.фонд

27.12.4 (31230000-7, бокс для 

автоматичного вимикача) 2210 50,00 заг.фонд

27.31.1 (32562000-0, кабель з пристроєм 

гальванічної розв'язки) 2210 1860,00 заг.фонд

27.32.1 (31224000-2, проводи та кабелі 

електричні) 2210 1383,00 заг.фонд

27.33.1 (31214000-9, вимикач електричний)

2210 108,00 заг.фонд



27.33.1 (31214000-9, вимикач електричний)

2210 33,00
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

27.33.1 (31214000-9, вимикач електричний)

2210 139,00 спец.фонд

27.33.1 (31224000-2, електротовари) 2210 506,00 заг.фонд

27.33.1 (31214000-9, вимикач електричний)

2210 40,00
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

27.33.1 (31214000-9, вимикач електричний)

2210 187,00 спец.фонд

27.40.1 (31519000-7, електролампочки) 2210 223,00 заг.фонд

27.40.1 (31519000-7, електролампочки) 2210 500,00 спец.фонд

28.13.1 (42122000-0, насоси) 2210 800,00 заг.фонд

28.14.1 (42131000-6, крани, вентилі, 

клапани та подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 2210 177,00 заг.фонд

28.14.1 (42131000-6, крани, вентилі, 

клапани та подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 2210 40,00 спец.фонд

28.14.2 (42132000-3, частини кранів) 2210 18,60 заг.фонд

28.24.1 (42652000-1, інструменти ручні 

електромеханічні) 2210 3250,00 заг.фонд

28.29.1 (42913000-9, оливні, бензинові та 

повітрозабірні фільтри) 2210 116,00 спец.фонд

28.29.3 (38311000-8, ваги) 2210 290,00 заг.фонд

29.31.2 (34312000-7, устаткування 

електричне до транспорт.з.) 2210 245,00 спец.фонд

29.31.2 (34312000-7, свічки запалювання) 2210 300,00 заг.фонд

29.32.3 (34320000-6,осі та коробки 

передач, гальма та частини гальм) 2210 1385,00 спец.фонд

29.32.3 (34320000-6,осі та коробки 

передач, гальма та частини гальм) 2210 965,00
спец.фонд дод. кошти 

довідка від 18.03.2016

29.32.3 (34320000-6,осі та коробки 

передач, гальма та частини гальм, 

радіатор) 2210 12040,00 заг.фонд

30.99.1 (34911000-6, тачка 2-х колісна)
2210 1115,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

31.00.1. (39112000-0, стільці) 2210 1500,00 заг.фонд

31.00.1. (39112000-0, стільці)
2210 3600,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 28.03.2016

31.02.1 (39141000-2, тумбочка) 2210 340,00 заг.фонд

31.02.1 (39141000-2, столешня, комплект 

спинки та сидіння) 2210 4536,00 спец.фонд

31.09.1 (39143000-6, шафа, вішалка)
2210 2112,00

заг.фонд дод. кошти довідка 

від 13.06.2016

32.30.1 (37400000-2, м'ячі, обручі для 

художньої гімнастики) 2210 1220,00 заг.фонд

32.30.1 (37400000-2, м'ячі, обручі для 

художньої гімнастики) 2210 20730,00
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

32.40.2 (37524000-7, іграшкові 

конструктори) 2210 1600,00
заг.фонд дод. кошти довідка 

від 16.03.2016

32.91.1 (39224000-8, щітки та валики) 2210 122,00 заг.фонд

32.91.1 (39224000-8, щітки та валики) 2210 804,00 спец.фонд

32.99.1 (30192000-1, ручки,олівці, точилки, 

штампи,коректори, гумки) 2210 1225,50 заг.фонд

32.99.1 (30192000-1, ручки,олівці, точилки, 

штампи,коректори, гумки,стрічки клейкі 

канцелярські,клей) 2210 378,59 спец.фонд

58.19.1 (22458000-5, атестати, свідоцтва) 2210 965,00 заг.фонд

01.13.1 (03221000-6, капуста) 2230 2000,00 заг.фонд

01.13.1 (03221000-6, капуста) 2230 400,00 спец.фонд



01.13.3 (03221000-6, помідори, огірки) 2230 7200,00 заг.фонд

01.13.3 (03221000-6, помідори, огірки) 2230 3000,00 спец.фонд

01.13.4 (03221000-6, морква, буряк, 

цибуля, редиска) 2230 1000,00 заг.фонд

01.13.4 (03221000-6, морква, буряк, 

цибуля, редиска) 2230 300,00 спец.фонд

01.13.5 (03212000-0, картопля) 2230 560,00 спец.фонд

01.22.1 (03222000-3, банани) 2230 10000,00 заг.фонд

01.22.1 (03222000-3, банани) 2230 3000,00 спец.фонд

01.23.1 (03222000-3, лимони, апельсини, 

мандарини) 2230 6036,00 заг.фонд

01.23.1 (03222000-3, лимони, апельсини, 

мандарини) 2230 3000,00 спец.фонд

01.24.1 (03222000-3, яблука) 2230 5933,00 заг.фонд

01.24.1 (03222000-3, яблука) 2230 600,00 спец.фонд

01.24.2 (03222000-3, груші, вишні, черешні, 

абрикоси, сливи, нектарин, персики) 2230 1000,00 заг.фонд

01.24.2 (03222000-3, груші, вишні, черешні, 

абрикоси, сливи, нектарин, персики) 2230 1000,00 спец.фонд

01.25.1 (03222000-3, полуниці, суниці, 

малина, ківі) 2230 600,00 заг.фонд

01.25.1 (03222000-3, полуниці, суниці, 

малина, ківі) 2230 700,00 спец.фонд

01.47.2 (03142000-8, яйця у шкаралупі, 

свіжі) 2230 4640,00 заг.фонд

10.11.3 (15110000-2, фарш, телятина, 

свинина, печінка) 2230 26123,00 заг.фонд

10.11.3 (15110000-2, фарш, телятина, 

свинина, печінка) 2230 1500,00 спец.фонд

10.12.2 (15112000-6, м’ясо свійської птиці) 2230 35000,00 заг.фонд

10.12.2 (15112000-6, м’ясо свійської птиці) 2230 4500,00 спец.фонд

10.13.1 (15131000-5, ковбасні вироби,  

м’ясні пресерви та вироби) 2230 62600,00 заг.фонд

10.13.1 (15131000-5, ковбасні вироби,  

м’ясні пресерви та вироби) 2230 3500,00 спец.фонд

10.20.1 (15221000-3, морожена риба) 2230 40915,00 заг.фонд

10.20.1 (15221000-3, морожена риба) 2230 1500,00 спец.фонд

10.20.2 (15241000-9, рибні консерви, риба, 

оброблена) 2230 3764,00 заг.фонд

10.32.1 (15321000-4, соки фруктові та 

овочеві) 2230 13200,00 заг.фонд

10.32.1 (15321000-4, соки фруктові та 

овочеві) 2230 3500,00 спец.фонд

10.39.1 (15331000-7, томатна паста, 

квашена капуста, законсервований горох, 

квасоля, цукрова кукурудза) 2230 6433,00 заг.фонд

10.39.1 (15331000-7, томатна паста, 

квашена капуста, законсервований горох, 

квасоля, цукрова кукурудза) 2230 200,00 спец.фонд

10.39.2 (15332000-4, повидло, родзинки, 

сухофрукти) 2230 1700,00 заг.фонд

10.39.2 (15332000-4, повидло, родзинки, 

сухофрукти) 2230 200,00 спец.фонд

10.41.2 (15411000-2, олія нерафінована) 2230 6500,00 заг.фонд

10.41.2 (15411000-2, олія нерафінована) 2230 350,00 спец.фонд

10.41.5 (15421000-5, рафінована олія) 2230 25840,00 заг.фонд

10.41.5 (15421000-5, рафінована олія) 2230 600,00 спец.фонд

10.42.1 (15431000-8, маргарин, спред) 2230 930,00 заг.фонд



10.51.1 (15510000-6, молоко) 2230 9000,00 заг.фонд

10.51.1 (15510000-6, молоко) 2230 3600,00 спец.фонд

10.51.3 (15530000-2 вершкове масло) 2230 35478,00 заг.фонд

10.51.3 (15530000-2, вершкове масло) 2230 2000,00 спец.фонд

10.51.4 (15540000-5, сир сичужний та 

кисломолочний сир) 2230 8500,00 заг.фонд

10.51.4 (15540000-5, сир сичужний та 

кисломолочний сир) 2230 1200,00 спец.фонд

10.51.5 (15510000-6, сметана, вершки, 

згущене молоко, кефір) 2230 10000,00 заг.фонд

10.51.5 (15510000-6, сметана, вершки, 

згущене молоко, кефір) 2230 900,00 спец.фонд

10.61.1 (15614000-5, рис) 2230 16264,00 заг.фонд

10.61.1 (15614000-5, рис) 2230 450,00 спец.фонд

10.61.2 (15612000-1, борошно) 2230 8625,00 заг.фонд

10.61.2 (15612000-1, борошно) 2230 350,00 спец.фонд

10.61.3 (15600000-4, крупи, кукурудзяні 

палички) 2230 30500,00 заг.фонд

10.61.3 (15600000-4, крупи, кукурудзяні 

палички) 2230 3000,00 спец.фонд

10.62.1 (15623000-1, крохмалі) 2230 200,00 заг.фонд

10.71.1 (15810000-9, хлібопродукти, вироби 

хлібобулочні та кондитерські) 2230 75400,00 заг.фонд

10.71.1 (15810000-9, хлібопродукти, вироби 

хлібобулочні та кондитерські) 2230 950,00 спец.фонд

10.72.1 (15821000-9, печиво, вафлі, сухарі і 

т.п.) 2230 23697,00 заг.фонд

10.72.1 (15821000-9, печиво, вафлі, сухарі і 

т.п.) 2230 2500,00 спец.фонд

10.73.1 (15851000-8, макаронні вироби, 

макаронні вироби з начинкою) 2230 17446,00 заг.фонд

10.73.1 (15851000-8, макаронні вироби, 

макаронні вироби з начинкою) 2230 450,00 спец.фонд

10.81.1 (15831000-2, цукор) 2230 21410,00 заг.фонд

10.81.1 (15831000-2, цукор) 2230 1000,00 спец.фонд

10.82.1 (15841000-5, какао) 2230 1988,00 заг.фонд

10.82.2 (15842000-2, шоколад та цукрові 

кондитерські вироби) 2230 12462,00 заг.фонд

10.82.2 (15842000-2, шоколад та цукрові 

кондитерські вироби) 2230 2500,00 спец.фонд

10.83.1 (15860000-4, чай і кава) 2230 9700,00 заг.фонд

10.83.1 (15860000-4, чай і кава) 2230 250,00 спец.фонд

10.84.1 (15871000-4, оцет; соуси; 

приготовані заправки; гірчичний порошок та 

гірчична макуха; столова гірчиця) 2230 4034,00 заг.фонд

10.84.1 (15871000-4, оцет; соуси; 

приготовані заправки; гірчичний порошок та 

гірчична макуха; столова гірчиця) 2230 200,00 спец.фонд

10.84.2 (15872000-1, перець, лавровий 

лист, лимонна кислота) 2230 1140,00 заг.фонд

10.84.2 (15872000-1, перець, лавровий 

лист, лимонна кислота) 2230 55,00 спец.фонд

10.84.3 (15872000-1, сіль харчова) 2230 1022,00 заг.фонд

10.84.3 (15872000-1, сіль харчова) 2230 50,00 спец.фонд

10.85.1 (15131000-5, напівфабрикати) 2230 4605,00 заг.фонд

10.85.1 (15131000-5, напівфабрикати) 2230 60,00 спец.фонд

10.89.1 (15898000-9, дріжджі) 2230 485,00 заг.фонд

10.89.1 (15898000-9, дріжджі) 2230 36,00 спец.фонд



11.07.1 (15981000-8, мінеральна вода) 2230 1100,00 заг.фонд

20.13.2 (15899000-6, сода) 2230 50,00 заг.фонд

18.12.1 (79811000-2, послуги з друкування 

атестатів, свідоцтв) 2240 1000,00 заг.фонд

33.11.1 (71631000-0, техобслуговування 

газопроводів) 2240 25685,00 заг.фонд

33.13.1 (50411000-9, техобслуговування, 

повірка та заміна лічильників) 2240 4600,00 заг.фонд

45.20.1 (50116000-1 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування окремих частин 

транспортних засобів) 2240 6000,00
заг.фонд дод.кошти довідка 

від 12.02.2016

45.20.1 (50116000-1 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування окремих частин 

транспортних засобів) 2240 2030,00 заг.фонд

45.20.1 (50116000-1 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування окремих частин 

транспортних засобів) 2240 235,00 спец.фонд

49.31.2 (60112000-6 послуги громадського 

автомобільного транспорту, підвіз учнів) 2240 35000,00 заг.фонд

49.41.1 (60161000-4, доставка підручників) 2240 6500,00 заг.фонд

61.10.1 (64200000-8, послуги громадського 

телефонного зв’язку, Інтернет) 2240 27600,00 заг.фонд

62.09.2 (72261000-2, послуги з 

обслуговування програмного 

забезпечення) 2240 5000,00 заг.фонд

64.11.1 (66111000-1, готівкове 

обслуговування Клієнта з оплати готівкою 

чеків органів Державної Казначейської 

служби) 2240 100,00 заг.фонд

65.11.1 (66511000-5, послуги щодо 

особистого страхування від нещасних 

випадків на транспорті) 2240 3165,60 заг.фонд

65.12.2 (66514000-6, страхування цивільно-

правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів

2240 21637,00 заг.фонд

68.20.1 (70220000-9, оренда їдальні) 2240 4500,00 заг.фонд

71.20.1 (71631000-0, послуги з технічного 

огляду) 2240 10000,00 заг.фонд

81.29.1 (90923000-3, послуги з дератизації, 

перевірка димоходів) 2240 2100,00 заг.фонд

95.11.1 (50313000-2, ремонт та заправка 

картриджів) 2240 350,00 заг.фонд

35.30.1 (09323000-9 (постачання теплової 

енергії))
2271 11852,00

ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

35.30.1 (09323000-9 (постачання теплової 

енергії)) 2271 3300,00 відшкодування ком.послуг

36.00.1 (65111000-4, послуги 

водопостачання) 2272 300,00 відшкодування ком.послуг

36.00.1 (65111000-4, послуги 

водопостачання) 2272 12800,00 заг.фонд

35.11.1 (09310000-5 Електрична енергія)

2273 2300,00 відшкодування ком.послуг

35.11.1 (09310000-5 Електрична енергія)

2273 84000,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

06.20.1 (09123000-7, природний газ)

2274 113578,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

06.20.1 (09123000-7, природний газ)
2274 135000,00

заг.фонд дод.кошти довідка 

від 22.02.2016

06.20.1 (09123000-7, природний газ)
2274 142000,00

заг.фонд дод.кошти довідка 

від 23.02.2016



06.20.1 (09123000-7, природний газ)
2274 50000,00

заг.фонд дод.кошти довідка 

від 04.03.2016

02.20.1 (03413000-8, дрова соснові)

2275 59200,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

02.20.1 (03413000-8, дрова соснові) 2275 140600,00 заг.фонд

19.20.1 (09112000-7, торфобрикет)

2275 57834,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

85.59.1 (80531000-5, навчання) 2282 7000,00 заг.фонд

26.20.1 (30232000-4 принтери)
3110 2599,00

спец.фонд дод.кошти 

довідка від 18.02.2016

26.20.1 (30232000-4 ноутбук, БФП)
3110 16242,00

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 19.04.2016

27.51.2 (39711000-9, електроплита)
3110 11718,00

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 19.04.2016

28.13.1 (42122000-0, насосна станція)
3110 3000,00

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 10.02.2016

31.09.1 (39161000-8, стінка дитяча)
3110 10558,00

спец.фонд дод. кошти 

довідка від 19.04.2016

58.11.1 (22113000-5, бібліотечні книжки)

3110 305,00
спец.фонд дод.кошти 

довідка від 01.06.2016

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Виготовлення 

кошторисної документації на капітальний 

ремонт, теплореновація (заміна вікон на 

металопластикові) Лосинівської ЗОШ І-ІІІ 

ст. та оплата послуги на проведення 

експертизи 3132 9800,00
спец.фонд дод.кошти 

довідка від 21.04.2016

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція 

приміщень Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(улаштування внутрішніх санвузлів) 3142 153000,00

бюджет розвитку               

додаткові кошти          

довідка від 10.02.2016

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Ремонт д/с 

Безуглівської ЗОШ І-ІІІ ст. 3142 30560,00
спец.фонд дод.кошти 

довідка від 21.04.2016

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 10% кошторисної 

вартості реконструкції будівлі Григоро-

Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. 3142 42642,00
спец.фонд дод.кошти 

довідка від 10.05.2016

Всього 2200081,04

Голова комітету з конкурсних торгів О.В. Обідейко


