
1 2 3 5 6 7

Папір, письмове та канцелярське приладдя, 

витратні матеріали для  оргтехніки 

ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 5034,00
Пять тисяч тридцять чотири грн 00 

коп.

звіт про дог. травень 

олімпіада астрономія 

Папір,ручки, маркери, олівці та інші 

канцелярські товари
ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 8560,00 вісім тисяч п'ятсот шістдесят грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р. Загальний фонд  

Папір
ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 4500,00 чотири тисячи  п'ятсот  грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

березень 

2019 р. Загальний фонд  

Папір,ручки, маркери, олівці та інші 

канцелярські товари
ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 4372,76 чотиритисячі триста сімдесят дві грн 76 коп 
Допорогові 

закупівлі

квітень  

2019 р. Загальний фонд  

Папір,ручки, маркери, олівці та інші 

канцелярські товари
ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 9809,50
дев’ять тисяч вісімсот дев’ять грн. 

50 коп.
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р.
Загальний фонд , 

олімпадний фонд 

Папір,ручки, маркери, файли,плівка для 

ламінування, олівці,обкладинка 

прозора та інші канцелярські товари
ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 9578,77
дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят вісім 

грн.77коп.
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Ручки
ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 3300,00 три тисячи триста грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Папір,папір білий цупкий, фотопапір
ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 5260,00 п'ять тисяч двісті шістдесят грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Папки, бейджики, конверти
ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 1591,00
одна тисяча п'ятсот дев'яносто одна грн. 

00 коп.
Допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Зошити ДК 021:2015    22830000-7 Зошити 2210 2640,00 дві тисячи шістсот сорок грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Дипломи, подяки
ДК 021:2015    22820000-4 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 7272,00 сім тисяч двісті сімдесят дві грн 00 коп
Допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Ножиці канцелярські
ДК 021:2015    39240000-6 Різальні 

інструменти 2210 268,50 двісті шістдесят вісім грн.50 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р. Загальний фонд 

Ножиці канцелярські, точилка 
ДК 021:2015    39240000-6 Різальні 

інструменти 2210 100,00 сто грн.00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р. Спеціальний фонд 

Бланки обкладинок свідоцтв ДК 021:2015    22820000-4      Бланки 2210 26250,00
двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят грн. 

00 коп.
Допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р. Спеціальний фонд 

Бланки обкладинок свідоцтв ДК 021:2015    22820000-4      Бланки 2210 26250,00
двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят грн. 

00 коп.
Допорогові 

закупівлі

квітень  

2019 р. Спеціальний фонд 

Папка-швидкошивач з пружинним механізмом, 

файли, папака на завязках, папка-сегрегатор, 

книги канцелярські

ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 10690,00 десять тисяч шістсот девяносто грн. 00 коп 
Допорогові 

закупівлі

червень 

2019 р. Спеціальний фонд  н/р

Бейдж, блок паперу, папір, ручка, папка, 

фломайстри, книпки

ДК 021:2015    30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 125575,00
Сто двадцять пять тисяч пятсот 

сімдесят пять грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

червень 

2019 р. НУШ

Пластикові контейнери та кошики для 

зберігання матеріалів 

ДК 021:2015 19520000-7 Пластмасові 

вироби 2210 12274,00
Дванадцять тисяч двісті сімдесят 

чотири грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

червень 

2019 р.

НУШ не відбулася 

дискваліфікація 

учасника

Пластикові контейнери та кошики для 

зберігання матеріалів 

ДК 021:2015 19520000-7 Пластмасові 

вироби 2210 12274,00
Дванадцять тисяч двісті сімдесят 

чотири грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

червень 

2019 р. НУШ повторно

Придбання сертифікатів для вчителів

ДК 021:2015 22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 12495,00
Дванадцять тисяч чотириста 

девяносто пять грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

червень 

2019 НУШ

Придбання методичного посібника для 

проведення тренінгів вчителів 

англійської мови ДК 021:2015 22470000-5 Посібники 2210 78042,00
Сімдесят вісім тисяч сорок дві грн. 00 

коп.

звіт про 

укладений 

договір 

червень 

2019 НУШ

Клей олівець ДК 021:2015    24910000-6   Клеї 2210 18400,00
Вісімнадцять тисяч чотириста грн. 

00 коп
Допорогові 

закупівлі

червень 

2019 НУШ

Клей олівець ДК 021:2015    24910000-6   Клеї 2210 16150,00
шістнадцять тисяч сто п'ятдесят  грн. 00 

коп.
Допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р. Спеціальний фонд 

Клей олівець ДК 021:2015    24910000-6   Клеї 2210 16150,00
шістнадцять тисяч сто п'ятдесят  грн. 00 

коп.
Допорогові 

закупівлі

жовтень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Калькулятор 
ДК 021:2015   30140000-2 Лічильна та 

обчислювальна техніка 2210 251,35 двісті п'ятдесят одна  грн. 35коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

квітень  

2019 р. Спеціальний фонд 

Книга для реєстрації
ДК 021:2015    22810000-1  Паперові чи 

картонні реєстраційні журнали 2210 675,00 шістсот сімдесят п'ять грн.00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

березень  

2019 р. Загальний фонд 

Книга для реєстрації
ДК 021:2015    22810000-1  Паперові чи 

картонні реєстраційні журнали 2210 300,00 триста грн.00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

березень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Придбання банера ДК 021:2015    39290000-1   Форнітура різна 2210 1000,00 одна тисяча грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Рамки для дипломів ДК 021:2015    39290000-1 Форнітура різна 2210 1200,00 одна тисяча двісті грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Друкована рекламна продукція на 

Міжнородну виставку (флаєр, блокноти) ДК 021:2015    22160000-9  Буклети 2210 1000,00 одна тисяча  грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Буклети ДК 021:2015    22160000-9  Буклети 2210 2870,00 Дві тисячі вісмсот сімдесят  грн. 00коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

квітень 

2019 р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Відзнака формату А-4 (друк на металі з 

деревяною підложкою)
ДК 021:2015     18530000-3  Подарунки та 

нагороди 2210 3600,00 три тисячі шістсот грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

квітень 

2019 р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Рюкзак молодіжний (підлітковий) з 

емблемою ДК 021:2015     18930000-7 Мішки та пакети 2210 20500,00 двадцять  тисяч п'ятсот грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

квітень 

2019 р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Чашка з емблемою  

ДК 021:2015     39220000-0  Кухонне 

приладдя, товари для дому та господарства 

і приладдя для закладів громадського 

харчування 2210 6630,00 шість тисяч шістсот тридцять  грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

квітень  

2019 р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Придбання матеріалів для практичних 

робіт (тканина)
ДК 021:2015    19210000-1 Натуральні 

тканини 2210 950,00 девятсот пятдесят грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

січень 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Орієнтовний 

початок 

процедури 

закупівлі Примітки

4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.03.2016  № 490

                           Додаток  до річного  плану закупівель зі змінами (12.12.2019) № 38
на 2019 рік

 Комунальний заклад "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"  Житомирської обласної ради,                                                                                               

Код ЄДРПОУ 02139713

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)

Коди 

згідно 

з 

КЕКВ

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана 

вартість предмета закупівлі
Процедура 

закупівлі             



Придбання матеріалів для практичних 

робіт (нитки)
ДК 021:2015    19430000-9 Пряжа та 

текстильні нитки з натуральних волокон 2210 360,00 Триста шістдесят грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

січень 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Придбання матеріалів для практичних 

робіт (бейки,нашівки,флізелін,стрічки)
ДК 021:2015   39560000-5 Текстильнві 

вироби різні 2210 310,00 триста десять грн.00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

січень 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Придбання матеріалів для практичних 

робіт(голки,булавки,розпорювач)

ДК 021:2015    39220000-0 Кухонне 

приладдя, товари для дому та господарства 

і приладдя для закладів громадського 

харчування 2210 200,00 двісті грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

січень 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Придбання матеріалів для практичних 

робіт (свердло,саморізи,гайка, шайба, 

шліфшкурка) ДК 021:2015    44530000-4 Кріпильні деталі 2210 2000,00 дві тисячи грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

січень 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Придбання матеріалів для практичних 

робіт(гудзики, кнопки, заклепки) ДК 021:2015    39290000-1 Фурнітура різна 2210 180,00 сто вісімдесят грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

січень 2019 

р.
Загальний фонд 

(олімпіада) 

Листівки без марок, конверти
ДК 021:2015    22310000-6    Поштові 

листівки 2210 279,00 двісті сімдесят дев'ять грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р. Загальний фонд 

Марки ДК 021:2015    22410000-7        Марки 2210 950,00 дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р. Загальний фонд 

Стільці аудиторні 
ДК 021:2015    39110000-6          Сидіння, 

стільці та супутні вироби і частини до них 2210 16110,00 шістнадцять тисяч сто десять  грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

квітень  

2019 р. Загальний фонд 

Монітори, клавіатура, маніпулятор, 

блок живлення, батарейка, 

маршрутизатор, конектор, БФП 

(принтер/копір,сканер)
ДК 021:2015    30230000-0 Комп'ютерне 

обладнання різне 2210 14000,00 чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р. Загальний фонд  

Монітори, клавіатура, маніпулятор, 

блок живлення, батарейка, 

маршрутизатор, конектор,комплект 
ДК 021:2015    30230000-0 Комп'ютерне 

обладнання різне 2210 15637,18
п'ятнадцять тисяч шістсот тридцять сім  

грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

квітень  

2019 р. Загальний фонд  

Монітори, клавіатура, маніпулятор, 

блок живлення
ДК 021:2015    30230000-0 Комп'ютерне 

обладнання різне 2210 11147,80 одинадцять тисяч сто сорок сім  грн.80 коп.
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р. Спеціальний фонд 

монітор 28дюймів
ДК 021:2015    30230000-0 Комп'ютерне 

обладнання різне 2210 7000,00 Сім тисяч грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р.
Спеціальний фонд н/р не 

відбулася

монітор 28дюймів
ДК 021:2015    30230000-0 Комп'ютерне 

обладнання різне 2210 7000,00 Сім тисяч грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р.

Спеціальний Фонд 

повторно                      не 

відбулася 

монітор 27 дюймів
ДК 021:2015    30230000-0 Комп'ютерне 

обладнання різне 2210 7200,00 Сім тисяч двісті грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

червень 

2019 р. Спеціальний Фонд 

Монітори, клавіатура, маніпулятор, 

килимки для маніпулаятора
ДК 021:2015    30230000-0 Комп'ютерне 

обладнання різне 2210 11391,00
Одинадцять тисяч триста девяносто одна 

грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

вересень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Системні блоки
ДК 021:2015 30210000-4 Машини для 

обробки даних (апаратна частина) 2210 55936,38
П’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот 

тридцять шість грн. 38 коп.
Допорогові 

закупівлі

жовтень 

2019 р

загальний фонд 

36183,60  спеціальний 

фонд 19752,78

Бездротова точка доступу
ДК 021:2015    32510000-1 Бездротові 

телекомунікаційні системи 2210 690,53 шістсот дев'яносто грн. 53 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

жовтень 

2019 р. Загальний фонд  

Фарби ДК 021:2015    44810000-1        Фарби 2210 3199,74
три тисячи сто дев'яносто дев'ять  грн.74 

коп.
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р. Загальний фонд 

Фарби ДК 021:2015    44810000-1        Фарби 2210 644,72 Шістсот сорок чотири грн 72 коп 

без 

використання 

електронної 

системи

липень 

2019 р.

Загальний фонд. Кошти 

зекономлені від 

допорогової закупівлі  

Лампи LED, електролампочки
ДК 021:2015    31510000-4      Електричні 

лампи розжарення 2210 6920,61
шість тисяч девятсот двадцять грн 

61 коп.
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р.
Загальний фонд , 

спеціальний фонд 

Стартери

ДК 021:2015    31530000-0   Частини до 

світильників та освітлювального 

обладнання   2210 322,00 триста двадцять дві грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

травень 

2019 р. Загальний фонд 

Порошок пральний, мило, білизна 

засоби мийні, дозатор для рідкого мила 

та засоби для чищення
ДК 021:2015    39830000-9     Продукція для 

чищення 2210 2589,08
дві тисячи п'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 

08 коп.

звіт про 

укладений 

договір

травень 

2019 р. Загальний фонд 

засіб миючий для унітазів
ДК 021:2015    39830000-9     Продукція для 

чищення 2210 1600,00 Одна тисяча шістсот грн. 00 коп 

звіт про 

укладений 

договір

травень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Пакет для сміття
ДК 021:2015    19640000-4  Поліметіленові 

мішки та пакети для сміття 2210 1159,80
одна тисяча сто п'ятдесят дев'ять грн. 80 

коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р. Загальний фонд 

Господарська коса ДК 021:2015    44510000-8  Знаряддя 2210 500,00 п'ятсот грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р. Загальний фонд 

Валік, пензель для фарбування, 

перчатки

ДК 021:2015    39220000-0       Кухонне 

приладдя, товари для дому та господарства 

і приладдя для закладів громадського 

харчування 2210 826,86 вісімсот двадцять шість грн. 86 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р. Загальний фонд 

Освіжувач повітря
ДК 021:2015    39810000-3      

Ароматизатори та воски 2210 375,90 триста сімдесят п'ять  грн. 90 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р. Загальний фонд 

двері
ДК 021:2015    44220000-8     Столярні 

вироби 2210 9000,00 дев'ять тисяч грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

липень 

2019 р. Загальний фонд 

запасні двері (металопластикові 

зовнішнього виготовлення по вул. 

Покровська 20 б)
ДК 021:2015    44220000-8    Столярні 

вироби 2210 12000,00 дванадцять тисяч  грн.00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р. Загальний фонд 

Придбання та встановлення 

евакуаційної драбини по вул. 

Покровській 20б
ДК 021:2015    44480000-8    Будівельні 

матеріали 2210 25000,00 двадцять п'ять тисяч  грн.00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

липень 

2019 р. Загальний фонд 

Олива
ДК 021:2015  09210000-4 Мастильні 

засоби 2210 360,00 Триста шістдесят грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р.
спецфонд (за рахунок 

бланків свідоцтв)

Масло моторне ДК 021:2015  09210000-4 Мастильні засоби 2210 275,55 двісті сімдесят п'ять грн. 55 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

квітень 

2019 р. Загальний фонд 

Рідина охолоджуюча
ДК 021:2015  24960000-1       Продукція 

хімічна різна 2210 320,00 Триста двадцять грн. 00 коп 

без застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р.
спецфонд (за рахунок 

бланків свідоцтв)

Рідина охолоджуюча, жидкость для скла
ДК 021:2015  24960000-1       Продукція 

хімічна різна 2210 421,70 чотириста двадцять одна грн.70 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

листопад 

2019 р. Загальний фонд 

Придбання бензину
ДК 021:2015    09130000-9      Нафта і 

дистиляти 2210 14000,00 чотирнадцять тисяч  грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р. Загальний фонд 

Придбання бензину
ДК 021:2015    09130000-9      Нафта і 

дистиляти 2210 8000,00 вісім  тисяч  грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

березень 

2019 р. Загальний фонд 



Придбання бензину
ДК 021:2015    09130000-9      Нафта і 

дистиляти 2210 8090,00 вісім  тисяч дев'яносто  грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

березень 

2019 р. Загальний фонд 

Придбання бензину
ДК 021:2015    09130000-9      Нафта і 

дистиляти 2210 16000,80 шістнадцять тисяч  грн. 80 коп.
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р. Загальний фонд 

Придбання бензину
ДК 021:2015    09130000-9      Нафта і 

дистиляти 2210 0,00 нуль  грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

вересень 

2019 р. Загальний фонд 

Придбання бензину
ДК 021:2015    09130000-9      Нафта і 

дистиляти 2210 16062,00
шістнадцять тисяч шістдесят дві  

грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

жовтень 

2019 р. Загальний фонд 

Придбання бензину
ДК 021:2015    09130000-9      Нафта і 

дистиляти 2210 17225,00
сімнадять тисяч двісті двадцять 

п’ять грн. 00 коп 

звіт про 

укладений 

договр

листопад 

2019 р.
Загальний фонд  

(економя коштів)

Придбання бензину
ДК 021:2015    09130000-9      Нафта і 

дистиляти 2210 10000,00 десять тисяч грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

березень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Придбання бензину
ДК 021:2015    09130000-9      Нафта і 

дистиляти 2210 11232,00
одинадцять тисяч двісті тридцять дві грн. 

00 коп.
Допорогові 

закупівлі

вересень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Періодичні видання ДК 021:2015    22210000-5  Газети 2210 22180,00
Двадцять дві тисячі сто вісімдесят  

грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р.
Загальний фонд 

Спеціальний фонд

Періодичні видання ДК 021:2015    22210000-5  Газети 2210      26841.06
двадцять шість тисяч вісімсот сорок 

одна грн 06 коп

Звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р. Загальний фонд 

Видання: збірки матеріалів 

конференцій ДК 021:2015    22120000-7    Видання 2210 12880,00
дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 

00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р. Загальний фонд 

Видання:  навчально- методичні 

посібники ДК 021:2015    22120000-7    Видання 2210 30956,00
тридцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість 

грн. 00 коп.

звіт про 

укладеиий 

договір

листопад 

2019 р. Загальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів
ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 735,00 сімсот тридцять п'ять грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

лютий 2019 

р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів
ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 370,00 триста сімдесят грн. 00 коп

звіт про 

укладений 

договір

березень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів
ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 370,00 триста сімдесят грн. 00 коп

звіт про 

укладений 

договір

квітень  

2019 р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів
ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 655,00 шістсот п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

червень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів
ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 69580,00
шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят 

грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

червень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів
ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 2070,00 дві тисячи сімдесят грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

липень 

2019р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами захисту  

(бланки дипломів, атестатів, свідоцтв, 

передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 781,86 сімсот вісімдесят одна грн. 86 коп.

звіт про 

укладений 

договір

липень 

2019р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами захисту  

(бланки дипломів, атестатів, свідоцтв, 

передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 1678,56
одна тисяча шістсот сімдесят вісім 

грн.56 коп 

звіт про 

укладений 

договір

липень 

2019р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 500,00 П’ятсот грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

липень 

2019р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 185,40 сто вісімдесят п’ять грн.40 коп

звіт про 

укладений 

договір

липень 

2019р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 6,24 шість грн. 24 коп

звіт про 

укладений 

договір

липень 

2019 спеціальний фонд

Друкована продукція з елементами захисту  

(бланки дипломів, атестатів, свідоцтв, 

передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 254.10 двісті пятдесят чотири грн. 10 коп.

звіт про 

укладений 

договір

серпень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами захисту  

(бланки дипломів, атестатів, свідоцтв, 

передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 230,00 двісті тридцять грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

вересень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами захисту  

(бланки дипломів, атестатів, свідоцтв, 

передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 240,00 двісті сорок грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

жовтень 

2019 р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 81,12 вісімдесят одна грн.12 коп 

звіт про 

укладений 

договір

жовтень 

2019 р спеціальнии фонд

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 322,80 триста двадцять дві грн 80 коп 

звіт про 

укладений 

договір

жовтень 

2019 р спеціальний фонд

Друкована продукція з елементами захисту  

(бланки дипломів, атестатів, свідоцтв, 

передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 250,00 двісті пятдесят грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами захисту  

(свідцтва про осіту)

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 1707,18 одна тисяча сімсот сім грн. 18 коп.

звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019р. Спеціальний фонд 

Друкована продукція з елементами 

захисту  (бланки дипломів, атестатів, 

свідоцтв, передруки документів

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 3100,00 Три тисячі сто грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

червень 

2019р. Спеціальний фонд 

запасні частини до автомобіля

ДК 021:2015 34330000-9 Запасні частини 

до вантажних транспортних засобів, 

фургонів та легкових автомобілів 2210 2990,00 дві тисячі девятсот девяносто грн. 00 коп

без застосування 

електронної 

системи 

квітень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

запасні частини до автомобіля

ДК 021:2015 34330000-9 Запасні 

частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових 2210 780,00 сімсот вісімдесят грн. 00 коп 

без застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р.

Спеціальний фонд (за 

рахунок еономії від 

2900,00грн.)

Пакет для сміття
ДК 021:2015    19640000-4  Поліметіленові 

мішки та пакети для сміття 2210 1000,00 одна тисяча  грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

жовтень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Вогнегасники
ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, 

рятувальне та захисне обладнання 2210 1920,00
Одна тисяча девятсот двадцять грн. 00 

коп.

без застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р



Жилет сигнальний

ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, 

рятувальне та захисне обладнання. 

Захисний одяг. Світловідбивні жилети 2210 100,00 Сто грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

листопад 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Рукавиці комбіновані 
ДК 021:2015 18140000-2  Аксесуари до 

робочого одягу. Робочі рукавиці 2210 200,00 двісті грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

листопад 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Халати робочі, костюми спецовочні
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний 

робочий одяг 2210 3504.02
три тисячі п’ятсот чотири грн. 02 

коп.

звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Швабри, відра

ДК 021:2015 39220000-0 Кухонне приладдя, товари 

для дому та гоподарства і приладдя для закладів 

громадського харчування. Мітли, щітки та інше 

господарське приладдя 2210 3007,50 три тисячі сім грн. 50 коп.
Допорогові 

закупівлі

квітень 

2019 р.
Спеціальний фонд н/р 

внесені зміни у вартість 

Швабри, відра

ДК 021:2015 39220000-0 Кухонне 

приладдя, товари для дому та 

гоподарства і приладдя для закладів 

громадського харчування. Мітли, 

щітки та інше господарське приладдя 2210 2900,00 дві тисячі девятсот грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

червень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

килимова доріжка
ДК 021:2015 39530000-6  Килимові 

покриття, килимки та килими 2210 2992,50
Дві тисячі девятсот девяносто дві грн. 50 

коп

без застосування 

електронної 

системи 

квітень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р
Періодичні видання: журнал "Радник у 

сфері державних закупівель", журнал 

"Довідник спеціаліста з охорони праці" ДК 021:2015    22210000-5  Газети 2210 4008,00 Чотири тисячі вісім грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

квітень 

2019 р.
Спеціальний фонд н/р 

внсено зміни 

Періодичні видання: журнал "Радник 

у сфері державних закупівель", 

журнал "Довідник спеціаліста з 

охорони праці" ДК 021:2015    22210000-5  Газети 2210 3972.96
Три тисячі девятсот сімдесят дві 

грн.96 коп
Допорогові 

закупівлі

червень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Тканинні жалюзі

ДК 021:2015 39510000-0 Вироби 

домашнього текстилю. Штори, 

портьєри, кухонні штори та тканинні 2210 4560,00
чотири тисячі пятсот шістдесят грн 00 

коп.

без 

застосування 

електронної 

липень 

2019 р.
Спеціальний фонд н/р 

внесені зміни  

Тканинні жалюзі

ДК 021:2015 39510000-0 Вироби 

домашнього текстилю. Штори, 

портьєри, кухонні штори та тканинні 

жалюзі 2210 4060,00 Чотири тисячі шістдесят грн. 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи 

червень 

2019 р.
Спеціальний фонд н/р 

внесені зміни  

Стіл письмовий кутовий
ДК 021:2015 Столи, серванти, письмові 

столи та книжкові шафи 2210 15269,00
П’ятнадцять тисяч двісті шістдесят девять 

грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

вересень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Портативний зарядний пристрій 

Power Bank
ДК 021:2015 Баласти для розрядних 

ламп чи трубок. Зарядні прситрої 2210 8864,00
Вісім тисяч вісімсот шістдесят 

чотири грн. 00 коп 
Допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р.

Заг. фонд (Олімп). 

Кошти зекономолені в 

результаті попередніх 

закупівель  UA-2019-04-

мультимедійний проектор
ДК 021:2015 32320000-2 Телевізійне й 

аудіовізульне обладнання 3110 12000,00 Дванадцять тисяч грн. 00 коп.
Допорогові 

закупівлі

липень 

2019р. заг фонд 07

Формуляри для бібліотеки ДК 021:2015 22820004 Бланки 2210 670,00 Шістсот сімдесят грн. 00 коп 

звіт про 

укладений 

договір

вересень 

2019 р.
спецфонд (економія 

свідоцтва)

Бланки (каталожні картки) ДК 021:2015 22820004 Бланки 2210 1000,00 одна тисяча грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

жовтень 

2019 р. 
спецфонд (економія 

свідоцтва)

Папір, папки, папки-швидкозшивачі
ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 4584,82
чотири тисячі п’ятсот вісімдесят 

чотири грн. 82 коп 

звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р.
загальний фонд 

(економія коштів)

Засіб для миття унітазів, засіб 

"Білизна"
ДК 021:2015 39830000-9 Продукця для 

чищення 2210 1558,00
одна тисяча п'ятсот п’ятдесят вісім 

грн. 00 коп

звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р.
загальний фонд 

(економя коштів)

Блаки подорожнх листків ДК 021:2015  22820000-4 Бланки 2210 108,00 сто вісім грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р. загальний фонд

Монітор, комплект 

клавіатра+мишка, маніпулятор
ДК 021:2015 30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання різне 2210 4687,50
Чотири тисячі шістсот вісімдесят 

сім грн. 50 коп.

звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р.
загальний фонд 

(економія коштів)

бинт, перекись водню, вата, бриліант зел., 

аналгін, барбовал,корвалол, цитрамон, 

корвалмент, валідол, каптопрес

ДК 021:2015 33600000-6 Фармацевтична 

продукція 2210 500,00 П’ятсот грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

листопад 

2019 р. загальний фонд

бланки подяк ДК 021:2015 22820004 Бланки 2210 1100,00 Одна тисяча сто грн. 00 коп 

звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р.

загальний фонд 

(олімпіада) економія 

коштів

Свідотцва про здобуття освіти
ДК 021:2015 22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 352.56 Триста п’ятдесят дві грн. 56 коп 

звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р. спеціальний фонд

Свідотцва про здобуття освіти
ДК 021:2015 22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 571.44 П’ятсот сімдсят одна грн 44 коп 

звіт про 

укладений 

договір

листопад 

2019 р. спеціальний фонд

Пакети з логотипом та наліпки
ДК 021:2015 18930000-7 Мішки та 

пакети 2210 1710,00 Одна тисяча сімсот десять грн 00 коп 

без застосування 

електронної 

системи 

листопад 

2019 р.
загальний фонд 

(олімпади)

Чашки з логотипом 

ДК 021:2015 39220000-0 Кухонне приладдя, 

товари для дому та господарства  приладдя 

для закладів громадського харчування 2210 3190,00 Три тисячі сто девяносто грн. 00 коп 

без застосування 

електронної 

системи 

листопад 

2019 р.
загальний фонд 

(олімпіади)

Папір, конверти, зошити
ДК 021:2015 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне 2210 2519.70
Дві тисячі п’ятсот дев’ятнадцять 

грн. 70 коп 

з віт про 

укладений 

договір

грудень 

2019р.
загальний фонд 

(олімпіади)

Пилесос
ДК 021:2015 39710000-2 Електричні 

побутові прилади 2210 3999,00
Три тисячі дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять грн. 00 коп 

без застосування 

електронної 

системи 

грудень 

2019р. спеціальний фонд

Металопластикові вікна з 

підвіконнями та відливами
ДК 021:2015 44220000-8 Столярні вироби 

(вікна, двері тв супутні вироби) 2210 27971.56
Двадцять сім тисяч дев’ятсот 

сімдесят одна грн. 56 коп 

звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019р. загальний фонд

Проектор 
ДК 021:20153 8650000-6 Фотографічне 

обладнанння 3110 11322,00
Одинадцять тисяч триста двадцять 

дві грн. 00 коп 

звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019р. загальний фонд

Мікрофон 
ДК 021:2015 32340000-8 Мікрофони та 

гучномовці 2210 600,00 Шістост грн. 00 коп 

без застосування 

електронної 

системи 

грудень 

2019р. спеціальний фонд

Веб-камера 
ДК 021:2015 30230000-0 Комп’ютерне 

обладнанння 2210 3000,00 Три тисячі грн. 00 коп 

звіт про 

укладений 

договір 

грудень 

2019р. спеціальний фонд

Телевізор та презентаційна стінка
ДК 021:2015 32320000-2 Телевізіне й 

аудіовізуальне обладнанння  2210 10800,00 Десять тисяч вісімсот грн. 00 коп

звіт про 

укладений  

договір

грудень 

2019р. спеціальний фонд

Халати робочі, костюми спецовочні
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний 

робочий одяг 2210 3504,02
три тисячі п’ятсот чотири грн. 02 

коп.

звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Послуги з експертизи цінності 

документів
ДК 021:2015    79990000-0  Різні послуги, 

пов’язані з діловою сферою 2240 2100,00 Дві тисячі сто грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019

Халати робочі, костюми спецовочні
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний 

робочий одяг 2210 3504,02
три тисячі п’ятсот чотири грн. 02 

коп.

звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Послуги сторонніх фахівців (брошуровка 

документів, послуги архіву)                                                                                                                                 

50 справ * 58,00 грн. = 2900,00 грн.

ДК 021:2015    79990000-0  Різні послуги, 

пов’язані з діловою сферою 2240 2430,00
Дві тисячі чотириста тридцять грн. 

00 коп 

Звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019 р. Загальний фонд                  
Послуги  спостерігання за системами 

протипожежного захисту та їх технічне 

обслуговування    ДК 021:2015    35120000-1 Системи та 

пристрої нагляду та охорони 2240 9100,00 Дев'ять тисяч сто грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

січень 2019 

р. Загальний фонд                  

Страхування водіїв ДК 021:2015   66510000-8 Страхові послуги 2240 600,00 Шістсот  грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

травень 

2019 р. Загальний фонд                

Страхування автотранспорту
ДК 021:2015    66510000-8 Страхові 

послуги 2240 1938,00 Одна тисяча   п'ятсот грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

травень 

2019 р. Загальний фонд                

Друкована продукція з елементами захисту  

(свідцтва про осіту)

ДК 021:2015    22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту 2210 452,40 чотириста п’ятдесят дві грн. 40 коп

звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019р. Спеціальний фонд 

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

комп'ютерної  техніки(згідно договору) Заправка 

карт

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 6800,00 шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.
допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р. Загальний фонд       



Поточний ремонт та технічне обслуговування 

компютерної  техніки(згідно договору)

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 5000,94 пять тисяч грн. 94 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

березень 

2019 р. Загальний фонд       

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

компютерної  техніки(згідно договору)

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 1330,00
Одна тисяча триста тридцять грн. 

00 коп 

Звіт про 

укладений 

договір

вересень 

2019 р.
Загальний фонд (забрали 

870,00 грн)

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

компютерної  техніки(згідно договору) Заправка 

карт

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 3800,00 три тисячі вісімсот грн. 00 коп.
допорогові 

закупівлі

травень 

2019 Загальний фонд       

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

компютерної  техніки(згідно договору) Заправка 

карт

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 6000,00 шість тисяч грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

вересень 

2019 р. Загальний фонд       

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

компютерної  техніки(згідно договору) 

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 300,00 триста грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

вересень 

2019 р.
Загальний фонд (забрали 

2700,00)      

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

компютерної  техніки(згідно договору) Заправка 

карт

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 5100,00 пять тисяч сто грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019 р. Загальний фонд       

Поточний ремонт та технічне 

обслуговування компютерної  

техніки(згідно договору) (ремонт 

комп’ютерної техніки)

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 2882.06
дві тисячі вісімсот вісімдесят дві грн. 

06 коп

Звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019р.

Загальний фонд   

(забрали 2160,00грн)    

додали 842.06

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

компютерної  техніки(згідно договору) Заправка 

карт

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 9500,00 девять тисяч пятсот грн. 00 коп 
допорогові 

закупівлі

травень  

2019 р. Спеціальний фонд                 Поточний ремонт та технічне 

обслуговування компютерної  

техніки(згідно договору) Заправка 

картриджів

ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 3259,00
Три тисячі двісті п’ятдесят дев’ять 

грн 00 коп 

Звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019 р. загальний фонд

Технічне обслуговування автомобіля 

ДК 021:20151   50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання 2240 5174,00 п'ять тисяч сто сімдеся чотири грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

квітень 

2019 р. загальний фонд

Технічне обслуговування автомобіля 

ДК 021:20151   50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання 2240 2826,00
дві тисячі вісімсот двадцять шість  грн. 00 

коп.

Звіт про 

укладений 

договір бе 2019 р. загальний фонд

Технічне обслуговування автомобіля 

ДК 021:20151   50110000-9 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання 2240 4000,00 чотири тисячі грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

травень 

2019 р. загальний фонд

Технічне обслуговування автомобіля 

ДК 021:20151   50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання 2240 6800,00 Шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

жовтень 

2019 р. спеціальний фонд н/р

Технічне обслуговування автомобіля 

ДК 021:20151   50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання 2240 8506,00
 Вісім тисяч  п’ятсот шість грн. 00 

коп 

звіт про 

укладений 

договір

грудень 

2019 р. загальний фонд

Домене імя zippo,net,ua  1 шт
ДК 021:2015  48750000-0  Пакети програмного 

забезпечення для запису на носії інформації 2240 258,00 Двісті п'ятдесят вісім  грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

лютий 2019 

р. Загальний фонд                

Для оплати послуг хостинга, пакет 

"Сайт" 1 шт

ДК 021:2015    48750000-0 Пакети 

програмного забезпечення та інформаційні 

системи 2240 1632,00
Одна тисяча шістсот тридцять дві грн. 00 

коп.

без 

застосування 

електронної 

лютий 2019 

р. Загальний фонд                  

ПЗ ЄДЕБО ДП "Інфоресурс" (1 рік) 1 шт 
ДК 021:2015   72320000-4  Послуги, 

пов’язані з базами даних 2240 2600,00 Дві тисячі  шістсот грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

березень  

2019 р. Загальний фонд                  

Електронний цифровий підпис 2 шт * 

100,00 грн. = 200,00 грн.
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 220,00 Двісті  двадцять  грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

листопад 

2019 р. Загальний фонд                  

Електронна печатка 1 шт

ДК 021:2015   48730000-4  Пакети 

програмного забезпечення для 

забезпечення безпеки 2240 110,00 Сто десять  грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

листопад 

2019 р. Загальний фонд                  

Антивірус Eset Endpoint Antivirus    65 

шт 

ДК 021:2015   48760000-3  Пакети 

програмного забезпечення для захисту від 

вірусів 2240 29250,00
Двадцять  дев'ять тисяч  двісті п'ятдесят 

грн. 00 коп.
допорогові 

закупівлі

листопад 

2019 р. Загальний фонд                  

Послуги з перезарядки вогнегасників

ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування  

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів 2240 3200,00 Три тисячі двісті грн. 00 коп.
допорогові 

закупівлі

травень 

2019 р. Загальний фонд                

Перекантовка рукавів, обслуговування 

кран комплектів
ДК 021:2015 75250000-3 Послуги пожежних 

і рятувальних служб 2240 494,00 Чотириста дев'яносто чотири  грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

травень 

2019 р. Загальний фонд                

ЦТП ЖФ ПАТ Укртелеком оплата 

послуг телефонного  зв’язку
ДК 021:2015  64210000-1 Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних 2240 38400,00 тридцять вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

січень 2019 

р. Загальний фонд       

Послуги інтернет 
ДК 021:2015    72410000-7   Послуги 

провайдерів 2240 20640,00
Двадцять тисяч  шістсот  сорок  грн. 00 

коп.

звіт про 

укладений 

договір

січень 2019 

р. Загальний фонд                 

Послуги інтернет (Вокзальна10)
ДК 021:2015    72410000-7   Послуги 

провайдерів 2240 870,00 Вісімсот сімдесят грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

липень 

2019 р. Загальний фонд                 

Дератизація та дезінсекція  в будинках і 

спорудах     
ДК 021:2015   90920000-2 Послуги із 

санітарно-гігієнічної обробки приміщення 2240 5400,00 П"ять тисяч  чотириста  грн. 00 коп.
допорогові 

закупівлі

лютий 2019 

р. Загальний фонд                 

Перевірка повітрообігу і технічного 

стану вентиляційних димових каналів 
ДК 021:2015   71310000-4   Консультаційні 

послуги у галузях інженерії та будівництва 2240 2100,00 Дві тисячі сто грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р. Загальний фонд                 

Технічне обслуговувааня систем 

газопостачання 
ДК 021:2015   50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування техніки 2240 2200,00 Дві тисячі двісті  грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

травень 

2019 р. Загальний фонд                  

Послуги по превезенню пасажирів 
ДК 021:2015 60140000-1 Нерегулярні 

пасажирські перевзення  2240 5600,00 П’ять тисяч шістсот грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

грудень 

2019 р. загальни фонд

Перевірка, випробування і випромінювання 

опору захисних заземлень та ізоляцій 

електроустановок
ДК 021:2015   71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань 2240 2150,00 Дві тисячі сто п'ятдесят грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

березень 

2019 р. Загальний фонд                 

Оренда транспорту
ДК 021:2015   60140000-1 Нерегулярні 

пасажирські перевезення 2240 13500,00 Тринадцять тисяч п’ятсот грн 00 коп 
допорогові 

закупівлі

жовтень 

2019 загальни фонд

Оренда транспорту
ДК 021:2015   60140000-1 Нерегулярні 

пасажирські перевезення 2240 8400,00 Вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

травень 

2019 р. Загальний фонд                 

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 360,00 Триста шістдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р. Спеціальний фонд                  

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 270,00 двісті сімдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

березень 

2019 р. Спеціальний фонд                  

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 270,00 двісті сімдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

квітень 

2019 р. Спеціальний фонд                  

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 270,00 двісті сімдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

травень 

2019 р. Спеціальний фонд                  



Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 270,00 двісті сімдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

червень 

2019 р. Спеціальний фонд                  

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 270,00 двісті сімдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

липень 

2019р. Спеціальний фонд                  

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 180,00 сто вісімдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

серпень 

2019р. Спеціальний фонд                  

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 360,00 Триста шістдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р. Спеціальний фонд                  

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 270,00 двісті сімдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

жовтень 

2019р. Спеціальний фонд                  

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 210,00 двісті десять грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

листопад 

2019 р. Спеціальний фонд                  

Послуги з проведення аналізу та 

перевірки документів про освіту 
ДК 021:2015   72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 270,00 двісті сімдесят грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

листопад 

2019 р. Спеціальний фонд                  

Електронно - цифровий підпис, обробка та 

видача сертифікату  відкритого ключа  

електронно-цифрового підпису, обробка бази 

даних, інформаційні послуги та адміністрування 

програмного забезпечення

                                                                                               

ДК 021:2015 64210000-1   Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних 2240 1900,00 Одна тисяча  дев'ятсот  грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р. Спеціальний фонд                

Обробка даних та видача сертифіката 

ключів електронного цифрового підпису  
ДК 021:2015     72310000-1 Послуги з 

обробки даних 2240 360,00 Триста шістдесят грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

жовтень  

2019 р. Спеціальний фонд                 

Придбання програмного забезпечення 

"M.E.D.O.K."
ДК 021:2015   48210000-3   Пакети 

мережевого програмного забезпечення 2240 2000,00 Дві тисячі  грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

травень 

2019 р. Спеціальний фонд                 

Послуги по технічному обслуговуванню 

кабельного телебачення
ДК 021:2015   92220000-9 Телевізійні 

послуги 2240 1440,00 Одна тисяча  чотириста сорок грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий 2019 

р. Спеціальний фонд                  

Участь у Міжнародній виставці (вступний 

внесок згідно рахунку), акту наданих послуг
ДК 021:2015   79950000-8 Послуги з 

організації виставок, ярмарок і конгресів 2240 17000,00 Сімнадцять тисяч грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

жовтень 

2019р. Загальний фонд                 

Страховий захист майна за адресою: м. 

Житомир, вул.Михайлівська,15, м. Житомир, 

вул. Покровська,20-Б ДК 021:2015   66510000-8 Страхові послуги 2240 8000,00 Вісім тисяч грн. 00 коп.
допорогові 

закупівлі

липень 

2019р. Загальний фонд                 

Поточний ремонт приміщення інституту 

по вул. Михайлівській,15
ДК 021:2015   45450000-6   Інші 

завершальні будівельні роботи 2240 182550,00
Сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот п'ятдесят  

грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

серпень 

2019р. Загальний фонд                 

Послуги поштового зв'зку 
ДК 021:2015     64110000-0  Поштові 

послуги 2240 256,00 Двісті п"ятдесят шість  грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

травень 

2019 р. Загальний фонд                 

Програмне забезпеченння бухгалтерія 

ДК 021:2015 48440000-4 Пакети 

програмного забезпечення для фінансового 

аналізу та бухобліку 2240 15000,00 П'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

червень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Медичний огляд 
ДК 021:2015 85140000-2 Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні 2240 500,00 П’ятсот грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

квітень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Повірка електрообладнання 
ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробувань 2240 500,00 П’ятсот грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

квітень 

2019 р. Спеціальний фонд н/р

Послуги з харчування учасників 

олімпіади
ДК 021:2015 55320000-9 Послуги з 

організації харчування 2240 59850,00
Пятдесят девять тисяч вісімсот 

пятдесят грн 00 коп 

Звіт про 

укладений 

договір

травень  

2019 р. олімпіада з астрономії 

Послуги з проживання учасників 

олімпіади
Дк 021:2015 98340000-8 Послуги з 

тимчасового розміщення (проживання) 2240 43320,00
Сорок три тисячі триста двадцять 

грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

травень  

2019 р. олімпіада з астрономії 

Послуги з перевезення учасників 

олімпіади
ДК 021:2015 60140000-1 Нерегулярні 

пасажирські перевезення 2240 4200,00 Чотири тисячі двісті грн. 00 коп 

Звіт про 

укладений 

договір

травень 

2019 р. олімпіада з астрономії 

Послуги із заправки картриджів 
ДК 021:2015   50310000-1      Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 2240 306,00 Триста шість грн 00 коп 

без 

застосування 

електронної 

системи 

травень 

2019 р. олімпіада з астрономії 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування лічильників води

ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних і контрольних приладів  2240 999,06
Девятсот девяносто девять грн 06 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи 
квітень 

2019 р.

загальний фонд (за 

рахунок ремонту комп. 

техніки)

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування лічильників води 

(Вокзальна 10) 

ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних і контрольних приладів 

(Вокзальна 10)  2240 324.80 Триста двадцять чотири грн. 80 коп

без 

застосування 

електронної 

системи серпень 

2019 р.

загальний фонд (за 

рахунок ремонту комп. 

техніки)

Послуги пультової цетралізованої 

охорони (Вокзальна 10)

ДК 021:2015 79710000-4. Охоронні 

послуги. Послуги пультової 

централізованої охорони 2240 2700.00 Дві тисячі сімсот грн. 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи 
серпень 

2019

загальний фонд(за 

рахунок ремонту комп. 

техніки)

Послуги технічного обслуговування і 

ведення цілодобового спостереження за 

установками пожежної автоматики 

об’єкта (Вокзальна 10)

ДК 021:2015 50410000-2  Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних і контрольних приладів 

(Вокзальна 10)  2240 2160.00 Дві тисячі сто шістдесят грн. 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи серпень 

2019

загальний фонд(за 

рахунок ремонту комп. 

техніки)

Послуги з технічної перевірки 

електроустановки споживача 

(Вокзальна 10)
ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробувань 2240 884.94 Вісімсот вісімдесят чотири грн. 94 коп 

без 

застосування 

електронної 

системи 
серпень 

2019

загальний фонд(за 

рахунок ремонту комп. 

техніки)

Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення Медок
ДК 021:2015 72210000-0 Пакети 

програмного забезпечення 2240 350,00 Триста п’ятдесят грн. 00 коп 

без застосування 

електронної 

системи 

вересень 

2019 р.

спецфонд (за рахунок  

програмне 

забезпечення МЕДОК 

2000)

Водопостачання ДК 021:2015 65110000-7   Розподілводи 2272 7826,00 Сім тисяч вісімсот двадцять шість  грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

січень   

2019 р. Загальний фонд                  

Водовідведення
ДК 021:2015     90430000-0  Послуги з 

відведення стічних вод 2272 8854,00 Вісім тисяч вісімсот п'ятдесят чотири грн. 00 коп.

без застосування 

електронної 

системи 

січень   

2019 р. Загальний фонд                  

Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані  куб.м ДК 021:2015    09120000-6  Газове паливо 2274 157266,14
Сто п'ятдесят сім тисяч двісті шістдесят 

шість грн 14 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

січень   

2019 р. Загальний фонд                  

Розподіл  газу ДК 021:2015    65210000-8 Розподіл газу 2274 7912,20
Сім тисяч дев'ятсот дванадцять грн. 20 

коп.

без застосування 

електронної 

системи 

січень   

2019 р. Загальний фонд                  

Вивезення  ТПВ  
ДК 021:2015 90510000-5     Утилізація 

сміття та поводження зі сміттям 2275 540,00 П'ятсот сорок  грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

січень   

2019 р. Загальний фонд                

Вивезення  ТПВ  
ДК 021:2015 90510000-5     Утилізація 

сміття та поводження зі сміттям 2275 600,00 Шістсот  грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи 

квітень 

2019 р. спеціальний фонд н/р

Послуга з компенсації перетікання 

реактивної енергії
ДК 021:2015 65310000-9  Розподіл 

енектричної енергії 2273 6000,00 Шість тисяч грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

січень   

2019 р. Загальний фонд                

Навчання персоналу
ДК 021:2015     80510000-2  Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів 2282 500,00 п'ятсот грн.   00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

лютий 2019 

р. Загальний фонд                 

Навчання персоналу
ДК 021:2015     80510000-2 Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів 2282 2900,00 дві тисячі дев’ятсот   грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

березень  

2019 р. Спеціальний фонд  н/р               

Навчання персоналу
ДК 021:2015     80510000-2 Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів 2282 2700,00 дві тисячі сімсот  грн. 00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

січень   

2019 р. Спеціальний фонд                

“12” грудня 2019 року Протокол

засідання тендерного комітету № 115

 Голова тендерного комітету                                                       І. І. Смагін

Секретар тендерного комітету                                                    Л. Ф. Ковальчук


