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Код 

КЕКВ

Очікувана 

вартість 
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Примітки  

2 3 4 5 6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210

1 17.12.7. Папір і картон оброблені (папір в пачках) 2210 500,00 непотребує березень уклад.договорів 

2 17.23.1.

Вироби канцелярські,  паперові (папір, марки, конверти, марки, журнали, 

формуляри, зошити, папки, виготовлення, залікових книжок, витяг з 

реєстру, довідки і т.д.)

2210 5200,00 непотребує березень уклад.договорів 

3 20.30.2.
Фарби та лаки, інші, та повязана з ними продукція; барвники художні  та 

друкарські чорнила 
2210 200,00 непотребує березень уклад.договорів 

4 22.29.2 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.(пакети-файли) 2210 100,00 непотребує березень уклад.договорів 

5 18.12.1.
Послуги щодо друкування інші (студ. квитки, полігр. дод. до дипломів, 

друк. буклетів, обкладинок)
2210 30000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

6 20.11.1. Гази промислові (кисень, ацетилен ) 2210 600,00 непотребує березень уклад.договорів 

7 20.14.1 Вуглеводні та їх похідні (хлорантаин, дезактивин) 2210 100,00 непотребує березень уклад.договорів 

8 20.41.3. Мило засоби мийні та засоби для чищення 2210 100,00 непотребує березень уклад.договорів 

9 23.52.1. Вапно негашене, гашене та гідравлічне 2210 100,00 непотребує березень уклад.договорів 

10 27.32.1. Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 2210 100,00 непотребує березень уклад.договорів 

11 27.33.1. Пристрої електромонтажні (розетки, вимикачі) 2210 100,00 непотребує березень уклад.договорів 

12 32.91.1 Мітла та щітки (віники) 2210 100,00 непотребує березень уклад.договорів 
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13 19.20.2.
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні  (бензин моторний та 

диз/паливо)
2210 3300,00 непотребує квітень уклад.договорів 

14 20.59.4. Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові 2210 200,00 непотребує квітень уклад.договорів 

15 22.19.3.
Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з 

твердої ґуми)
2210 100,00 непотребує квітень уклад.договорів 

16 22.19.7.
Вироби з вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми 

(печатка з логотипом, прокладки, ремені )
2210 100,00 непотребує квітень уклад.договорів 

17 26.51.7
Термостати, маностати та інші прилади й апаратура для автоматичного 

регулювання чи контролювання
2210 100,00 непотребує квітень уклад.договорів 

18 27.20.2 Акумулятори електричні та та частини до них (для гаража) 2210 100,00 непотребує квітень уклад.договорів 

19 27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові 2210 200,00 непотребує квітень уклад.договорів 

20 28.1.

Машини і устаткування загального призначення (двигуни та їх частини, 

циліндри, помпи та системи гідравлічні, компресори, помпи для палива, 

крани, вентилі, клапани, підшипники, ланцюги, вали, коробки передач, 

муфти)

2210 300,00 непотребує квітень уклад.договорів 

21 28.29.1.
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати  (повітряні та 

масляні фільтри)
2210 500,00 непотребує квітень уклад.договорів 

22 29.3.

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів (свічки та 

котушки  запалювання, стартори, генератори, розподільники; комплекти 

проводів, бампери, гальма, коробки передач і їхні частини, мости, 

системи підвісок і їхні частини, глушники та вихлопні труби, зчеплення та 

їхні частини, колеса рульові, рульові колонки та картери рульових 

механізмів їхні частини та інше.) 

2210 512,00 непотребує квітень уклад.договорів 

ВСЬОГО ПО КЕКВу 2210, грн.: 42612,00

Оплата послуг (крім комунальних) 2240

1 33.11.1.
Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 

(рем.вогнегасників)
2240 1503,00 непотребує вересень уклад.договорів 

2 33.14.1
Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного 

устатковання (тех. обслуг. котелень, газотрансп.систем)
2240 50000,00 непотребує 21.01. уклад.договорів 

3 45.20.1
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і малован-тажних 

автотранспортних засобів
2240 5000,00 непотребує квітень уклад.договорів 
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4 95.11.1.
Ремонтування компютерів і періферійного устаткування  (касові апарати, 

комп'ютерна техніка, заправка картриджів, установка ремкомплекта)
2240 40000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

5 95.21.1. Ремонтування побутової електронної техніки (кондиціонери) 2240 1000,00 непотребує вересень уклад.договорів 

6 71.20.1.

Послуги з технічного випробування й аналізування (інспектування 

дорожно-транспортних засобів; калібрування; повірка засобів вимір. 

техніки; )

2240 40000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

7 58.29.4.
Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on - line) 

(програма "ВСТУП", надання ключів доступу)
2240 15000,00 непотребує січень, лютий уклад.договорів 

8 62.02.2.
Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 

забезпечення (по бухгалтерия)
2240 5000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

9 58.29.5
Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним 

забезпеченням (Касперского)
2240 30000,00 непотребує вересень уклад.договорів 

10 61.10.1.
Послуги щодо передавання  даних і повідомлень (послуги стаціонарного 

телефон. зв'язку доступ і користування)
2240 60000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

11 61.10.4. Постуги зв'язку інтернетом проводовими мережами 2240 24000,00 непотребує січень уклад.договорів 

12 61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші (кабельне  телебачення) 2240 1000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

13 80.20.1. Послуги систем безпеки (охорона складу №5 ) 2240 9000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

14 49.39.3.
Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом (оренда 

автобусу)
2240 1000,00 непотребує жовтень уклад.договорів 

15 65.12.1. 
Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров"я 

(страхув. водіїв)
2240 5000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

16 65.12.2. Послуги щодо страхування автотранспорту 2240 6000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

17 65.12.4.
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек 

(страх.укц)
2240 3000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

18 68.20.1.
Послуги щодо оренди й експлуатації власної чи взятої у лізинг 

нерухомості
2240 16000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

19 38.11.2.
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 

використування
2240 20000,00 непотребує січень уклад.договорів 

20 38.21.2 Розміщування безпечних відходів 2240 10000,00 непотребує січень уклад.договорів 

21 64.11.1. Послуги центрального банку 2240 1000,00 непотребує січень уклад.договорів 

22 84.22.1 Послуги в сфері оборони (послуги цивільної  оборони МНС) 2240 500,00 непотребує вересень уклад.договорів 

23 86.10.1. Послуги лікувальних закладів  (медогляд працівників) 2240 3000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

24 96.01.1
Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних 

виробів
2240 5000,00 непотребує лютий уклад.договорів 

ВСЬОГО ПО КЕКВу 2240, грн.: 352003,00
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Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270

1 35.30.1
Оплата теплопостачання: Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води 
2271 89275,78 непотребує січень * №1

2 36.00.2
Оплата водопостачання та водовідведення: Обробляння та 

розподіляння води трубопроводами
2272 23631,60 непотребує січень * №2

3 37.00.1 Послуги каналізаційні 2272 0,00

4 35.11.1. Оплата електроенергії: енергія електрична 2273 57807,00 непотребує січень * №3

5 06.20.1.
Оплата природного газу: Газ природний, скраплений або в газоподібному 

стані 
2274 52649,20 непотребує січень * №4

ВСЬОГО ПО КЕКВу 2270 грн.: 223363,58

Дослідження і розробки, видатки державного 

(регіонального) значення
2282

1 85.42.1. Послуги в сфері освіти університетського рівня (навчання) 2282 10803,00 непотребує лютий уклад.договорів 

ВСЬОГО ПО КЕКВу 2282, грн.: 10803,00

Інші видатки 2800

1 84.11.1
Послуги загальнодержавного характеру (сплата податків та зборів, 

обов"язкових платежів до бюджету, сплата штрафів, пені)
2800 140000,00 непотребує січень-грудень

2 77.40.1

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів 

інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених 

авторським правом (придбання патенту та плата за продовження строку 

дії патенту, плата за отримання ліцензії та акредитацію)

2800 10000,00 непотребує січень уклад.договорів 

ВСЬОГО ПО КЕКВу 2800, грн.: 150000

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування
3110

1 26.20.1
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп"ютери, 

принтери)
3110 40000,00 непотребує вересень уклад.договору 

2 58.11.1 Книжки друковані 3110 10000,00 непотребує вересень уклад.договору 

ВСЬОГО ПО КЕКВу 3110, грн.: 50000,00



2 3 4 5 6

 Капітальний ремонт 3132

1 08.11.2. Вапняк та гіпс 3132 3000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

2 08.11.30. Крейда та некальцинований доломіт 3132 3000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

3 08.12.1. Гравій та пісок  3132 3000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

4 17.24.1 Шпалери 3132 5000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

5 20.30.1. Фарби та лаки на основі полімерів 3132 3000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

6 20.30.2.
Фарби та лаки, інші, та повязана з ними продукція; барвники художні  та 

друкарські чорнила (шпаклівка малярна)
3132 3000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

7 20.52.1. Клеї 3132 2000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

8 23.32.1. Цегла, черепиця блоки та будівельні вироби з випаленої глини 3132 3000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

9 23.51.1 Цемент 3132 5000,00 непотребує квітень уклад.договорів 

ВСЬОГО ПО КЕКВу 3132, грн.: 30000,00

РАЗОМ ПО КЕКВам, грн.: 858781,58

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

                                                            м.п.

1

Сума  призначена на відшкодування витрат орендодавцю

Секретар комітету з конкурсних торгів      _________________                      Глушко О.І.

                                                                                                  (підпис)                               (ініціали та прізвище)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.02.2015 року № 1/6

Голова комітету з конкурсних торгів            _________________                          Карнаух С.Г.

                                                                                                  (підпис)                               (ініціали та прізвище)

* ПРИМІТКИ:

Сума  призначена на відшкодування витрат орендодавцю

Сума  призначена на відшкодування витрат орендодавцю

Сума  призначена на відшкодування витрат орендодавцю


