
Предмет закупівлі Код    

КЕКВ  

 (для 

бюджет-

них 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 3 4 5

32.99.1

(32.99.1) Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, 

дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; 

стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки  

(Печатки) 2210

4560,00грн. (чотири тисячі п"ятсот 

шістдесят 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 (печатки 

та штампи) 2210

520,00 грн. (п’ятсот двадцять грн., 

00  коп.) - -

32.99.1

(32.99.1) Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, 

дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; 

стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки  

(Товари канцелярські) 2210

263,40 грн. (двісті шістдесят три 

грн.,  40 коп.) - -

17.23.1(17.23.1) Вироби канцелярські, паперові (Товари канцелярські) 2210

3705,60 грн. (три тисячі сімсот п’ять 

грн., 60 коп.) - -

25.99.2

(25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші (Товари 

канцелярські) 2210

3868,32 грн.  (три тисячі вісімсот 

шістдесят вісім грн., 32 коп.) - -

ДОДАТОК  до  РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ із змінами № 17

на  2015 рік

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, 37371727 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



22.29.2(22.29.2) Вироби пластмасові інші (Товари канцелярські) 2210

3462,60 грн. (три тисячі чотириста 

шістдесят дві грн., 60 коп.) - -

17.23.1(17.23.1) Вироби канцелярські, паперові (Товари канцелярські) 2210

2271,86 грн. (дві тисячі двісті 

сімдесят одна грн., 86 коп.) - -

25.99.2

(25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші (Товари 

канцелярські) 2210

750,14 грн. сімсот п"ятдеся грн., 14 

коп.) - -

22.29.2(22.29.2) Вироби пластмасові інші (Товари канцелярські) 2210

378,00 грн. (триста сімдесят вісім 

грн., 00 коп.) - -

 (25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші  

(нагороджувальна продукція з логотипом Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації) 2210

50550,00 грн. (п’ятдесят тисяч 

п’ятсот п’ятдесят грн., 00 коп.) - -

17.23.1(17.23.1) Вироби канцелярські, паперові (Папір, папір рулонний) 2210

24997,20 грн.  (двадцять чотири 

тисячі дев’ятсот дев’яносто сім грн., 

20 коп.) - -

17.23.1(17.23.1) Вироби канцелярські, паперові (Папір, папір рулонний) 2210

6400,00 грн. 00 коп. (шість тисяч 

чотириста  грн., 00 коп.) - -

17.23.1(17.23.1.) Вироби канцелярські, паперові 2210

42806,46 грн. (сорок дві тисячі 

вісімсот шість грн., 46 коп.)  -  -

17.23.1(17.23.1.) Вироби канцелярські, паперові 2210

8700,00 грн. (вісім тисяч сімсот 

грн., 00 коп.)  -  -

17.23.1

(17.23.1.) Вироби канцелярські, паперові (папка-реєстратор, 

формату А4) 2210

1600,00 грн. (одна тисяча шістсот 

грн., 00 коп.)  -  - 

17.23.1

(17.23.1.) Вироби канцелярські, паперові (папір офісний формату 

А3) 2210

7800,00 грн. (сім тисяч вісімсот 

грн., 00 коп.)  -  - 

17.23.1

(17.23.1.) Вироби канцелярські, паперові (папір офісний формату 

А3) 2210

6831,00 грн. ( шість тисяч вісімсот  

тридцять одна грн., 00 коп.)  -  - 



27.40.1

(27.40.1) Лампи розржарювання та газорозрядні електричні; 

лампи дугові 2210

6800,00 грн. (шість тисяч вісімсот 

грн., 00 коп.)  -  - 

27.40.2(27.40.2) Лампи та світильники (Табло оператора (в комплекті)) 2210

7498,50 грн.  (сім тисяч чотириста 

дев’яносто вісім грн., 50 коп.) - -

58.13.1

(58.13.1; 58.14.1) Газети друковані. Журнали та періодичні 

видання друковані (газети, журнали) 2210

7317,21  грн. (сім тисяч триста 

сімнадцять грн., 21 коп.) - -

15.14.1

58.14.1) Журнали та періодичні видання друковані (підписка 

періодичних видань на І півріччя 2016 року) 2210

5250,00 грн. (п’ять тисяч двісті 

п’ятдесят грн. 00 коп.) - -

58.19.1

(58.19.1) Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 

(Марки поштові) 2210

3800,00 грн.  (три тисячі вісімсот 

грн., 00 коп.) - -

58.19.1

(58.19.1) Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 

(Марки поштові) 2210

7200,00 грн. (сім тисяч двісті грн., 

00 коп.) - -

58.19.1

(58.19.1) Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 

(Марки поштові) 2210

10600,00 грн. (десять тисяч шістсот 

грн., 00 коп.)

28.23.2

(28.23.2) Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 

(Витратні матеріали для оргтехніки (тонери, картриджі, 

термоплівки та т.ін.)) 2210

6070,00 грн. (шість тисяч сімдесят 

грн., 00 коп.) - -

28.23.2

(28.23.2) Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 

(Витратні матеріали для оргтехніки (тонери, картриджі, 

термоплівки та т.ін.)) 2210

33500,00 грн. (тридцять три тисячі 

пятсот грн., 00 коп.) - -

28.23.2

(28.23.2) Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 

(Витратні матеріали для оргтехніки) 2210

4330,00 грн. (чотири тисячі триста 

тридцять грн., 00 коп.) - -

 31.01.1(31.01.11) Меблі конторські/офісні металеві 2210

16108,00 грн. (шістнадцять тисяч 

сто вісім грн., 00 коп.) - -



31.00.1(31.00.1) Меблі для сидіння та їхні частини 2210

11294,00 грн. (одинадцять тисяч 

двісті дев’яносто чотири грн., 00 

коп.) - -

25.72.1(25.72.1) Замки та завіси  (Замки  до дверей та частини до замків) 2210

10600,00 грн. (десять тисяч шістсот  

грн., 00 коп.) - -

 26.11.3

(26.11.3) Схеми електронні інтегровані (Засіб криптографічного 

захисту інформації “Sekure Token-337” ) 2210

950,00 грн. (дев’ятсот п’ятдесят  

грн.) - -

53.20.1

(53.20.1) Послуги поштові та кур'єрські, інші (Доставка 

періодичних друкованих видань) 2240 41,55 грн. (сорок одна грн., 55 коп.) - -

49.32.1

(49.32.1)  Послуги щодо експлуатування таксі (Послуги з 

транспортного обслуговування Оболонської 

райдержадміністрації пасажирським автомобілем з водієм) 2240

18289,20 грн. (вісімнадцять тисяч 

двісті вісімдесят дев’ять грн., 20 

коп.) - -

49.39.3

(49.39.3) Перевезення пасажирів наземним транспортом поза 

розкладом  (послуги щодо оренди автобусів з водієм) 2240

1520,00 грн. (одна тисяча п"ятсот 

двадцять грн., 00 коп.) - -

49.39.3

(49.39.3) Перевезення пасажирів наземним транспортом поза 

розкладом  (послуги щодо оренди автобусів з водієм) 2240

1900,00 грн. (одна тисяча дев"ятсот 

грн., 00 коп.) - -

33.12.1

(33.12.1) Ремонтування та технічне обслуговування машин 

загальної призначеності ( ремонтування та технічне 

обслуговування систем кондиціонування ) 2240

9961,00 грн. (девять тисяч дев’ятсот 

шістдесят одна грн.., 00 коп.) - -

33.19.1

(33.19.1) Ремонтування та технічне обслуговування металевих 

виробів (Послуги з технічного обслуговування вузла обліку 

тепла, теплообмінного модуля ГВП та системи регулювання 

опалення в теплопункті за адресою: вул. Тимошенка, 16) 2240

9550,00 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот 

п’ятдесят грн. 00 коп.) - -



33.19.1

(33.19.1) Ремонтування та технічне обслуговування металевих 

виробів (Послуги з хімічного очищення теплообмінного модуля 

ГВП в теплопункті за адресою: вул. Тимошенка, 16) 2240

2997,82 грн. (дві тисячі дев"ятсот 

дев"яносто сім грн., 82 коп.)  -   -

37.00.1

(37.00.1) Послуги каналізаційні (прочистка каналізаційних мереж 

та аналіз стічних вод після прочистки каналізаційних мереж) 2240

4000,00 грн. (чотири тисячі грн., 00 

коп.) - -

38.11.2

(38.11.2) Збирання безпечних відходів, непридатних для 

вторинного використовування 2240

12087,09 грн. (дванадцять тисяч 

вісімдесят сім грн., 09 коп.) - -

58.29.5

(58.29.5) Послуги щодо видання ліцензії на право користування 

програмним забезпеченням (послуги з надання ліцензії на право 

користування програмним забезпеченням антивірусного захисту 

ESET Endpoint Protection Advanced, строк якої складає 1 рік) 2240

55000,00 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч 

грн., 00 коп.) - -

63.11.1

(63.11.1) Послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші 

послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною 

інфраструктурою (Послуги реєстрації (активації) платного 

сервісу «Кабінет замовника»)  на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань державних закупівель та використання платного 

сервісу «Кабінет замовника» на  веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань державних закупівель 2240

1530,00 грн. (одна тисяча п’ятсот 

тридцять грн. 00 коп.) - -



63.11.1

(63.11.1) Послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші 

послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною 

інфраструктурою (послуги з оприлюднення стандартного 

оголошення у терміновому порядку поза графіком протягом 

одного дня, а саме: повідомлення про акцепт пропозиції 

конкурсних торгів; оголошення про результати проведення 

торгів; звіт про результати проведення процедур відкритих і 

двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації). 2240

2160,00 грн. (дві тисячі сто 

шістдесят грн., 00 коп.) - -

63.11.1

(63.11.1) Послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші 

послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною 

інфраструктурою (Інформаційні послуги, які полягають в 

здійсненні абонентського обслуговування комп’ютерної 

програми «Ліга:ЗАКОН Преміум») 2240

24000,00 грн. (двадцять чотири 

тисячі грн., 00 коп.) - -

63.11.1

 (63.99.1) Послуги інформаційні, інші (Послуги шляхом 

виконання друку (розміщення) оголошення в газеті Київської 

міської Ради «Хрещатик») 2240

5044,42 грн. (п’ять тисяч сорок 

чотири грн., 42 коп.) - -

63.99.1

 (63.99.1) Послуги інформаційні, інші (Послуги шляхом 

виконання друку (розміщення) оголошення в газеті Київської 

міської Ради «Хрещатик») 2240

2595,60 грн. (дві тисячі п"ятсот 

дев"яносто п"ять грн., 60 коп.) - -

(63.99.1) Послуги інформаційні, інші (Послуги шляхом виконання 

друку (розміщення) оголошення в газеті Київської міської Ради 

«Хрещатик») 2240

4152,96 грн. (чотири тисячі сто 

п’ятдесят дві грн., 96 коп.) - -



(65.12.4) Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших 

небезпек 2240

9169,23 грн. (дев’ять тисяч сто 

шістдесят дев’ять тисяч грн., 23 

коп.) - -

61.10.1

(61.10.1)  Послуги щодо передавання даних і повідомлень 

(Послуги стаціонарного телефонного зв’язку на 2015 рік) 2240

115000,00 грн. (сто п'ятнадцять 

тисяч грн., 00 коп.) - -

61.10.4

(61.10.4) Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами 

(доступ до мережі Інтернет та передачі даних за адресою: 04205, 

м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16 для структурних підрозділів 

Замовника) 2240

19200,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч 

двісті грн., 00 коп.) - -

61.90.1

(61.90.1) Послуги телекомунікаційні, інші (Послуги з технічного 

обслуговування телефонних мереж, устаткування директорського 

зв’язку та обладнання озвучування) 2240

15000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч 

грн., 00 коп.) - -

 18.12.1

(18.12.1) Послуги щодо друкування, інші  (надання статистичної 

інформації у вигляді статистичних бюлетенів, статистичних 

збірників, комплексних збірників) 2240

1531,20 грн. ( одна тисяча п’ятсот 

тридцять одна грн., 20 коп.) - -

62.02.2

(62.02.2) Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення (Послуги з системно-технологічного 

супроводу бухгалтерської програми фінансової звітності  

"М.Е.док") 2240

8700,00 грн. (вісім тисяч сімсот 

грн., 00 коп.)   (без ПДВ) - -

62.02.2

(62.02.2)  Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення (Послуги з системно-технологічного 

супроводу програми фінансово - господарської діяльності "ІС-

ПРО") 2240

21418,00 грн.                          

(двадцять одна тисяча чотириста 

вісімнадцять грн.  00 коп.)   (без 

ПДВ) - -



62.02.2

(62.02.2)  Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення (Послуги з системно-технологічного 

супроводу програми фінансово - господарської діяльності "ІС-

ПРО") 2240

9550,00 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот 

п’ятдесят грн. 00 коп.) - -

62.03.1

(62.03.1) Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 

(Послуги з адміністрування 5 серверів та 140 ПЕОМ локальної 

комп’ютерної мережі Замовника; Адміністрування поштового 

серверу, серверу доступу до мережі Інтернет) 2240

38250,00 (тридцять вісім тисяч 

двісті п’ятдесят грн., 00 коп.) - -

62.03.1

(62.03.1) Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 

(Послуги з адміністрування 5 серверів та 140 ПЕОМ локальної 

комп’ютерної мережі Замовника; Адміністрування поштового 

серверу, серверу доступу до мережі Інтернет) 2240

38250,00 (тридцять вісім тисяч 

двісті п’ятдесят грн., 00 коп.) - -

62.03.1

(62.03.1) Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 

(послуги щодо керування комп'ютерними засобами згідно 

Додатку №2) 2240

71800,00 грн. (сімдесят одна тисяча 

вісімсот грн., 00 коп.) - -

(62.03.1) Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 

(послуги щодо керування комп'ютерними засобами згідно 

Додатку №2) 2240

26500,00 грн. (двадцять шість тисяч 

п’ятсот грн., 00 коп.)

62.09.2

(62.09.2) Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно 

комп'ютерної техніки, інші (Послуги щодо керування 

комп’ютерними засобами «Система керування  чергою Qmotion 

Suite) 2240

39990,00грн. (тридцять девять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто грн.,  00коп.) 

без ПДВ - -

80.10.1

(80.10.1) Послуги, пов’язані з особистою безпекою (Послуги з 

охорони службових приміщень Оболонської РДА) 2240

99864,00 грн. (дев’яносто дев’ять 

тисяч  вісімсот шістдесят чотири 

грн., 00 коп.) (без ПДВ) - -



(91.01.1) Послуги бібліотек і архівів, (послуги з упорядкування 

архівних документів Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації за 2010-2012 роки.) 2240

34000,00 грн. (тридцять чотири 

тисячі  грн., 00 коп.) - -

95.11.1

(95.11.1) Послуги із ремонтування комп’ютерів і периферійного 

устатковання (заправка та відновлення картриджів для друкуючої 

техніки) 2240

20000, 00 грн.(двадцять тисяч грн.,  

00 коп.) - -

95.11.1

(95.11.1) Послуги із ремонтування комп’ютерів і периферійного 

устаткування (заправка та відновлення картриджів для друкуючої 

техніки) 2240

15000,00 (п"ятнадцять тисяч грн., 00 

коп.) - -

95.11.1

(95.11.1) Послуги із ремонтування комп’ютерів і периферійного 

устатковання (обслуговування 6 серверів та 190 ПЕОМ) 2240

24700,00 грн. (двадцять чотири 

тисячі сімсот грн., 00 коп.) - -

(95.11.1) Послуги із ремонтування комп’ютерів і периферійного 

устатковання (обслуговування 6 серверів та 190 ПЕОМ) 2240

27927,00 грн. (двадцять сім тисяч  

дев"ятсот двадцять сім тисяч грн. , 

00 коп.) - -

96.09.1

(96.09.1) Послуги індивідуальні інші (пошиття фірмового одягу 

для працівників адміністративного центру Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації) 2240

189000,00 грн. (сто вісімдесят 

дев’ять тисяч грн., 00 коп.) - -

96.09.1

(96.09.1) Послуги індивідуальні інші (послуги з виготовлення 

стендів інформаційних, вивісок, табличок  для центру надання 

адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації) 2240

26000,0 грн. (двадцять шість тисяч 

грн. 00 коп.) - -

96.09.1

(96.09.1) Послуги індивідуальні інші (послуги з виготовлення 

вертикальних жалюзей  для Центру надання адміністративних 

послуг Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації) 2240

25490,00 грн. (двадцять п’ять тисяч 

чотириста дев’яносто грн., 00 коп.) - -



80.20.1

(80.20.1) Послуги систем безпеки (Послуги, що надаються за 

сигналом тривоги) 2240

13205,34 (тринадцять тисяч двісті 

п’ять грн., 34 коп.) - -

81.21.1

(81.21.1) Послуги щодо загального очищування будівель  

(Послуги з прибирання приміщень райдержадміністрації) 2240

92025,00 грн. (дев’яносто дві тисячі 

двадцять п’ять грн. 00 коп.) - -

82.11.1

(82.11.1) Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані 

(розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки) 2240

936,00 грн. (дев’ятсот тридцять 

шість грн., 00 коп.) - -

82.11.1

(82.11.1) Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані 

(послуги ЕЦП) 2240

288,00 грн. (двісті вісімдесят вісім 

грн., 00 коп.) - -

(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) поточний ремонт (монтаж, демонтаж 

віконних блоків) в адміністративній будівлі за адресою: вул. 

Маршала Тимошенка, 16 2240

55698,58 грн. (п"ятдесят п"ять тисяч 

шістсот дев"яносто вісім грн., 58 

коп.) - -

49.31.2

(49.31.2) Послуги міського та приміського пасажирського 

наземного транспорту, інші (Придбання місячних проїзних 

квитків) 2250

6090,00 грн. ( шість тисяч 

дев’яносто грн. 00 коп.) (без ПДВ) - -

35.30.1

(35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води  

(Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) 2271

51251,54 грн. (п"ятдесят одна 

тисяча двісті п"ятдесят одна грн., 54 

коп.)  -  -

(35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води  

(послуги з централізованого опалення та постачання гарячої 

води) 2271

42000,00 грн. (сорок дві тисячі грн., 

00 коп.)  -  -

36.00.2

(36.00.2) Обробляння та розподіляння води трубопроводами 

(Оплата водопостачання та водовідведення) 2272

20062,13 грн. (двадцять тисяч 

шістдесят дві грн., 13 коп.) - -

35.11.1

(35.11.1) Енергія електрична (відшкодування за електроенергію в 

орендованих приміщеннях) 2273

28775,00 грн. (двадцять вісім тисяч 

сімсот сімдесят п"ять грн., 00 коп.)  -  -



   Пеня за послуги стаціонарного телефонного зв’язку на 2015 рік  2800

3000,00 грн. (три тисячі грн., 00 

коп.) - -

14.14.3

(14.14.3) Теніски, майки та інші натільні фуфайки, трикотажні 

(Нагородна атрибутика) 2282

9984,00 (дев’ять тисяч дев’ятсот 

вісімдесят чотири грн., 00 коп.) - -

32.30.1(32.30.1) Вироби спортивні (Нагородна атрибутика) 2282

3213,00 (три тисячі двісті 

тринадцять грн., 00 коп.) - -

25.99.2

(25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші  (Нагородна 

атрибутика) 2282

12618,00 грн. (дванадцять тисяч 

шістсот вісімнадцять грн., 00 коп.) - -

14.14.3

(14.14.3) Теніски, майки та інші натільні фуфайки, трикотажні 

(Нагородна атрибутика) 2282

10816,00 грн. (десять тисяч вісімсот 

шістнадцять грн., 00 коп.) - -

25.29.2

(25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші  (Нагородна 

атрибутика) 2282

8640,00 грн. (вісім тисяч шістсот 

сорок грн., 00 коп.) - -

56.29.2

(56.29.2) Послуги їдалень (послуги громадського харчування по 

обслуговуванню заходів) 2282

25560,00 грн. (двадцять п’ять тисяч 

п’ятсот шістдесят грн., 00 коп.) - -

25.99.2

(25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші  (Кубки для 

нагородження переможців) 2282

876,00 грн. (вісімсот сімдесят шість 

грн., 00 коп.) - -

25.99.2

(25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші  (кубки та 

медалі) 2282

7440,00 грн. (сім тисяч чотириста 

сорок грн., 00 коп.) - -

49.39.3

(49.39.3) Перевезення пасажирів наземним транспортом поза 

розкладом (послуги щодо оренди автобусів для обслуговування 

заходів) 2282

5867,00 грн. (п’ять тисяч вісімсот 

шістдесят сім грн., 00 коп.)  -  - 

28.25.1

(28.25.1) Теплообмінники; установки для кондиціювання повітря 

непобутові, непобутове холодильне та морозильне устаткування 

(Система охолодження для серверної кімнати)  3110

20988,00 грн. (двадцять тисяч 

дев"ястот вісімдесят вісім грн.,00 

коп.) - -



26.40.2

(26.40.2) Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 

радіоприймачами або пристроями для записування та 

відтворення звуку й зображення (телевізор) 3110

10000,00 грн. (десять тисяч грн., 00 

коп.)  -  -

27.51.2

(27.51.2) Прилади електричні побутові , інші (кондиціонери 

настінні, кондиціонери касетні) 3110

199900,00 грн. (сто дев’яносто 

дев’ять тисяч дев’ятсот грн., 00 

коп.)  -  -

(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) Підрядні роботи з капітального ремонту 

адміністративної будівлі під розширення центру надання 

адміністративних послуг "І черга" 3110

955763,00 грн. (дев’ятсот п’ятдесят 

п’ять тисяч сімсот шістдесят три 

тисячі грн., 00 коп.) - -

(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) Проведення технічного нагляду за 

виконанням робіт капітальним ремонтом адміністративної 

будівлі під розширення центру надання адміністративних послуг 

– 1 черга  за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16. 3110

22783,20 грн.  (двадцять дві тисячі 

сімсот вісімдесят три грн., 20 коп.)  -  -

(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) роботи з технічного нагляду по 

капітальному ремонту адміністративної будівлі на вул. Маршала 

Тимошенка, 16 під розширення центру надання адміністративних 

послуг у Оболонському районі – ІІ черга (підрядні роботи та 

придбання обладнання) 3110

24154,18 (двадцять чотири тисячі 

сто п"ятдесят одна грн., 18 коп.)  -  -

26.20.1

(26.20.1)  Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

(сервер) 3110

107675,00 грн. (сто сім тисяч 

шістсот сімдесят п’ять грн., 00 коп.)  -  -

26.30.2

(26.30.2) Апаратура електрична для проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відеофони.                 (26.20.4) Частини та 

приладдя до обчислювальних машин 3110

30500,00 грн.( тридцять тисяч 

п’ятсот грн., 00 коп.)  -  -



31.00.1

(31.00.1) Меблі для сидіння та їхні частини (меблі для сидіння 

для відвідувачів Центру надання адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації) 3110

68910,00 (шістдесят вісім тисяч 

дев’ятсот десять грн., 00 коп.)  -  -

 31.01.1

(31.01.1) Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств 

торгівлі (меблі для облаштування Центру надання 

адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації) 3110

130430,00 грн. (сто тридцять тисяч 

чотириста тридцять грн., 00 коп.)  -  -

(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) Заміна труб опалення на технічному 

поверсі адміністративної будівлі, вул. Маршала Тимошенка, 16 3132

102000,00 грн. (сто дві тисячі грн., 

00 коп.)  -  -

(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) Капітальний ремонт головного 

розподільчого щита будівлі Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації за адресою м. Київ, вул. Маршала 

Тимошенка, буд.16 3132

50000,00 грн. (п’ятдесят тисяч грн., 

00 коп.)  -  -

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _17.12.2015р.___ №    1/17.

Голова комітету з конкурсних торгів

М. П. (підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів Г.І. Погребівська  .

(підпис)

П.О.Совенко
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



Примітки

6

4560,00

520,00

11299,92

ДОДАТОК  до  РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ із змінами № 17

на  2015 рік

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, 37371727 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



3400,00

50550,00

24997,20

6400,00

42806,46

8700,00

1600,00

7800,00

6831,00



6800,00

7498,50

7317,21

5250,00

3800,00

7200,00

6070,00

33500,00

4330,00

27402,00



10600,00

950,00

41,55

18289,20

1520,00

1900,00

9961,00

9550,00



2997,82

4000,00

12087,09

55000,00

1530,00



2160,00

24000,00

5044,42

2595,60

4152,96



9169,23

115000,00

19200,00

15000,00

1531,20

30118,00



9550,00

38250,00

38250,00

71800,00

26500,00

39990,00

99864,00



34000,00

20000,00

15000,00

24700,00

27927,00

189000,00

26000,00

25490,00



13205,34

92025,00

936,00

288,00

55698,58

6090,00

51251,54

42000,00

20062,13

28775,00



3000,00

9984,00

3213,00

12618,00

19456,00

25560,00

876,00

7440,00

5867,00

20988,00



10000,00

199900,00

955763,00

22783,20

24154,18

107675,00

30500,00



199340,00

102000,00

50000,00

Г.І. Погребівська  .


