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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік зі змінами 
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” 

(код за ЄДРПОУ 02071180) 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код 

КЕК

В 

(для 

бюд

жетн

их 

кошт

ів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Проце

дура 

закупі

влі 

Орієнтов

ний 

початок 

проведен

ня 

процедур

и 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

19.20.2 (паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні) 

2282, 

2281 

60 000,00 (шістдесят 

тисяч гривень 00 коп.) 

 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель" 

96.01.1 (послуги щодо прання та 

хімічного чищення текстильних і 

хутряних виробів) 

2282, 

2281 

51 480,00 (п’ятдесят одна 

тисяча чотириста 

вісімдесят гривень 00 

коп.)  

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель 

18.13.3 (послуги допоміжні, пов’язані з 

друкуванням) 

2282, 

2281 

54 960,00 (п’ятдесят 

чотири тисячі дев’ятсот 

шістдесят гривень 00 

коп.) 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель» 

37.00.1 (послуги каналізаційні) 2282, 

2281 

259 200,00 (двісті 

п’ятдесят дев’ять тисяч 

двісті гривень 00 коп.) 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель 

36.00.2 (обробляння та розподіляння 

води трубопроводами) 

2282, 

2281 

442 500,00 (чотириста 

сорок дві тисячі п’ятсот 

гривень 00 коп.) 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 
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закупівель 

35.30.1 (пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води) 

2282, 

2281 

2 270 000,00 (два 

мільйони двісті сімдесят 

тисяч гривень 00 коп.) 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель 

35.12.1 (передавання електричної 

енергії) 

2282, 

2281 

1 535 316,00 (один 

мільйон п’ятсот тридцять 

п’ять тисяч триста 

шістнадцять гривень 00 

коп.)  

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель 

61.90.1 (послуги телекомунікаційні, 

інші) 

2282, 

2281 

97 200,00(дев’яносто сім 

тисяч двісті гривень 00 

коп.) 

 

----- -----  

63.11.1 (послуги щодо обробляння 

даних, розміщування інформації на веб-

вузлах, щодо програмного застосування 

та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

57 600,00 (п’ятдесят сім 

тисяч шістсот гривень 00 

коп.) 

----- -----  

61.10.4 (послуги зв'язку Інтернетом 

проводовими мережами) 

2282, 

2281 

65 736,00 (шістдесят 

п’ять тисяч сімсот 

тридцять шість тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- 

 

 

-----  

61.10.3 (послуги щодо передавання 

даних мережами проводового зв'язку) 

2282, 

2281 

42 000,00 (сорок дві 

тисячі гривень00 коп.) 

----- -----  

58.11.1 (книжки друковані) 3210 55 500,00 (п’ятдесят п’ять 

тисяч п’ятсот гривень 00 

коп.) 

----- -----  

84.24.1 (послуги у сфері громадського 

порядку та громадської безпеки) 

2282, 

2281 

70 668,00 (сімдесят тисяч 

шістсот шістдесят вісім 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

33.12.1 (Ремонтування та технічне 

обслуговування машин загальної 

призначеності) 

 

2282, 

2281 

119 850,00 (сто 

дев’ятнадцять тисяч 

вісімсот п’ятдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

38.11.2 (збирання безпечних відходів, 

непридатних для вторинного 

використовування) 

 

2282, 

2281 

119 960,00 (сто 

дев’ятнадцять тисяч 

дев’ятсот шістдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

63.99.1 (послуги інформаційні, інші, н. в. 

і. у) 

2282, 

2281 

19 504,80 (дев’ятнадцять 

тисяч п’ятсот чотири 

гривні 80 коп.) 

----- -----  
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53.20.1 (послуги поштові та кур'єрські, 

інші) 

2282, 

2281 5 000,00 (п’ять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

74.90.2 (послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

26 353,38 

(двадцять шість тисяч 

триста п’ятдесят три 

гривні 38 коп.) 

----- -----  

95.11.1 ( послуги з ремонтування 

комп’ютерів і периферійного 

устатковання ) 

2282, 

2281 

99 900,00  

( дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот гривень 

00 коп.) 

----- -----  

20.30.2  (фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

59 460,00  

( п’ятдесят дев’ять 

тисяч чотириста 

шістдесят гривень 00 

коп.) 

----- -----  

17.23.1 ( вироби канцелярські, 

паперові) 

2282, 

2281 

28 000,00  

( двадцять вісім тисяч 

00 коп.) 

----- -----  

58.19.1 ( послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші) 

2282, 

2281 

72 000,00 

 ( сімдесят дві тисячі 00 

коп.) 

----- -----  

77.39.1 ( послуги щодо оренди та 

лізингу інших машин, устатковання та 

майна н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

3 600,00 ( три тисячі 

шістсот гривень 00 коп.) 

----- -----  

18.12.1(послуги щодо друкування, 

інші) 

2282, 

2281 

99 900,00  

( дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот гривень 

00 коп.) 

----- -----  

63.11.1 (послуги щодо обробляння 

даних, розміщування інформації на веб-

вузлах, щодо програмного застосування 

та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

63 600,00 (шістдесят три 

тисячі шістсот гривень 00 

коп.) 

----- ----- 57 600,00 

+ 6 000,00 

33.19.1(Ремонтування іншого 

устаткування) 

2282, 

2281 

8 942,98 (вісім тисяч 

дев’ятсот сорок дві 

гривні 98 коп) 

----- -----  

62.02.2 (Послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною інфраструктурою) 

2282, 

2281 

42,00 (сорок дві гривні 00 

коп.) 

----- -----  

74.90.2 (Послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

 

 

2282, 

2281 

33 798,56 

(тридцять три тисячі 

сімсот дев’яносто вісім 

гривень56 коп.) 

----- ----- 26 353,38 

+ 7 445,18 

 

63.11.1 (послуги щодо обробляння 

даних, розміщування інформації на веб-

вузлах, щодо програмного застосування 

та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

65 220,00 (шістдесят 

п’ять тисяч двісті 

двадцять гривень 00 коп.) 

----- ----- 63 600,00 

+ 1620,00 
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49.39.1 (послуги міжміського та 

спеціального пасажирського наземного 

транспорту за розкладом) 

2282, 

2281 

27 700,00 (двадцять сім 

тисяч сімсот гривень 00 

коп.) 

----- -----  

85.59.1 ( послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

9 800,00 (дев’ять тисяч 

вісімсот гривень 00 коп.) 

----- -----  

58.13.1 ( газети друковані) 2282, 

2281 

1 980,00 (одна тисяча 

дев’ятсот вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

32 324,00  

(тридцять дві тисячі 

триста двадцять чотири 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

84.24.1 (послуги у сфері громадського 

порядку та громадської безпеки) 

2282, 

2281 

77 064,00 (сімдесят сім 

тисяч шістдесят чотири 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 70 668,00 

+6 396,00 

74.90.2 ( послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

34 206,56 

(тридцять чотири тисячі 

двісті шість  гривень 56 

коп.) 

----- ----- 33 798,56 

 

+ 408,00 

 

26.12.3 (картки з убудованою 

мікросхемою ("smart"- картки) 

2282, 

2281 

80 655,00  

( вісімдесят тисяч 

шістсот п’ятдесят п’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

22.21.4 ( Пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

11 880,00  

( одинадцять тисяч 

вісімсот вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

28.23.1 (Машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

6 705,00 ( шість тисяч 

сімсот п’ять гривень 00 

коп.) 

----- -----  

28.14.1 (Крани, вентилі, клапани та подібні 

вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн 

і подібних виробів) 

2282, 

2281 

2 454,00 (дві тисячі 

чотириста п’ятдесят 

чотири гривні 00 коп.) 

----- -----  

25.93.1 (Вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

3 420,00 ( три тисячі 

чотириста двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

24.20.4 (Фітинги до труб чи трубок зі 

сталі, не литі) 

2282, 

2281 

8 841,00 ( вісім тисяч 

вісімсот сорок одна 

гривня 00 коп.) 

----- -----  

23.42.1 (Вироби санітарно-технічні 

керамічні) 

2282, 

2281 

4 384,80 ( чотири тисячі 

триста вісімдесят чотири 

гривні 80 коп.) 

----- -----  

22.19.3 (Труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

13 026, 00  

( тринадцять тисяч 

двадцять шість гривень 

00 коп.) 

----- -----  

25.21.1 Радіатори та котли центрального 2282, 15 565,20 (п’ятнадцять 

тисяч п’ятсот шістдесят 

----- -----  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=49.39.1
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5 
 

опалення) 2281 п’ять гривень 20 коп.) 

32.91.1 (Мітли та щітки) 2282, 

2281 

2 754,00 ( дві тисячі 

сімсот п’ятдесят чотири 

гривні 00 коп.). 

----- -----  

20.41.3 (Мило, засоби мийні та засоби 

для чищення ) 

2282, 

2281 

4 860,00 ( чотири тисячі 

вісімсот шістдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

08.11.3 (Крейда та не кальцинований 

доломіт) 

2282, 

2281 

5 040,00 ( п’ять тисяч 

сорок гривень 00 коп.) 

----- -----  

25.11.1 (Будівлі складані металеві) 2282, 

2281 

32 095,26  

( тридцять дві тисячі 

дев’яносто п’ять гривень 

26 коп.) 

----- -----  

74.20.2 (Послуги фотографічні 

спеціалізовані) 

2282, 

2281 

20 420,00 (двадцять тисяч 

чотириста двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

64.99.1 (Послуги фінансові, крім 

страхування та пенсійного забезпечення, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

23 000,00 (двадцять три 

тисячі гривень 00 коп. ) 

----- -----  

01.19.2 (Квіти зрізані та бутони квітів; 

насіння квітів) 

2282, 

2281 

10 000,00 (десять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

17.22.1 (Папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція) 

2282, 

2281 

2 000,00 (Дві тисячі  

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

20.41.3 (Мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

12 289,02                

(дванадцять тисяч двісті 

вісімдесят дев’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 4 860,00+7 429,02 

22.22.1 (Тара пластмасова) 2282, 

2281 

2 000,00 (дві тисячі 

гривень  00 коп. ) 

----- -----  

01.11.7 (Овочі бобові сушені) 2282, 

2281 

2 000,00 (дві тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

01.13.1(Овочі листкові) 2282, 

2281 

2 000,00 (дві тисячі 00 

коп. ) 

----- -----  

 01.13.3 (Культури овочеві плодоносні, 

інші) 

2282, 

2281 

693,00 (шістсот 

дев’яносто три гривні 00 

коп.) 

----- -----  

01.13.4 (Овочі коренеплідні, цибулинні 

та бульбо подібні) 

2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять  тисяч 00 

коп.) 

----- -----  

01.13.5 (Коренеплоди та бульби їстівні з 

високим умістом крохмалю та інуліну) 

2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять  тисяч 00 

коп.) 

----- -----  

01.13.8 (Гриби та трюфелі) 2282, 

2281 

500,00 (п’ятсот гривень 

00 коп. ) 

----- -----  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.21.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.91.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=08.11.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=08.11.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=64.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=64.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=64.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=01.19.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=01.19.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=17.22.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.22.1
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01.13.9 (Овочі свіжі н.в. і.у.) 2282, 

2281 

500,00 (п’ятсот гривень 

00 коп. ) 

----- -----  

01.23.1 (Плоди цитрусових культур) 2282, 

2281 

300,00 (триста гривень 00 

коп. ) 

----- -----  

01.24.1 (Яблука) 2282, 

2281 

300,00 (триста гривень 00 

коп. ) 

----- -----  

01.25.3 (Горіхи (крім дикорослих 

їстівних горіхів,арахісу та кокосів)) 

2282, 

2281 

300,00 (триста гривень 00 

коп. 

----- -----  

01.47.2 (Яйця у шкарлупі, свіжі) 2282, 

2281 

15 000,00 (п'ятнадцять 

тисяч гривень 00 коп.)  

----- -----  

10.11.1 (М’ясо великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене ) 

2282, 

2281 

25 000,00 (двадцять п’ять 

тисяч гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.11.2 (Субпродукти великої рогатої 

худоби, свиней, овець, кіз, коней та 

інших тварин родини конячих, свіжі чи 

охолоджені) 

2282, 

2281 

3 000,00 (три тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.12.1 (М’ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене ) 

2282, 

2281 

35 000,00 (тридцять п’ять 

тисяч гривень 00 коп.)  

----- -----  

10.13.1 (Консерви та готові страви з 

м’яса,  м’ясних субпродуктів чи крові) 

2282, 

2281 

6 000,00 (шість тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.20.1 (Продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена) 

2282, 

2281 

10 000,00 (десять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.20.2 (Риба, оброблена чи 

законсервована іншим способом; ікра 

осетрових та замінники ікри) 

2282, 

2281 

998,00 (дев’ятсот 

дев’яносто вісім гривень 

00 коп.) 

----- -----  

10.39.1 (Плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі ) 

2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять  тисяч 00 

коп.) 

----- -----  

10.39.2 (Плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані) 

2282, 

2281 

1 000,00 (одна тисяча 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.41.5 (Олії рафіновані)  2282, 

2281 

15 000,00 (п'ятнадцять 

тисяч гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.42.1 (Маргарин і подібні харчові 

жири) 

2282, 

2281 

9 990,00 (дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто 

----- -----  
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гривень 00 коп.) 

10.51.1 (Молоко та вершки, рідинні, 

обробленні) 

2282, 

2281 

1 000,00 (одна тисяча 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.51.3 (Масло вершкове та молочні 

пасти) 

2282, 

2281 

2 490,00 (дві тисячі 

чотириста дев’яносто 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.51.4 (Сир сичужний та 

кисломолочний сир) 

2282, 

2281 

10 000,00 (десять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.51.5 (Продукти молочні, інші) 2282, 

2281 

2 000,00 (дві тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.61.1 (Рис напівобрушений чи 

повністю обрушений, або лущений чи 

дроблений  ) 

2282, 

2281 

1 992,00 (одна тисяча 

дев’ятсот дев’яносто дві 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

10.61.2 (Борошно зернових і овочевих 

культур; їхні суміші) 

2282, 

2281 

15 000,50 (п'ятнадцять 

тисяч гривень 50 коп.) 

----- -----  

10.61.3 (Крупи, крупка, гранули та інші 

продукти з зерна зернових культур) 

2282, 

2281 

3 000,00 (три тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.72.1 (Вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості, та кондитерські, борошняні, 

тривалого зберігання) 

2282, 

2281 

6 400,00 (шість тисяч 

чотириста гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.73.1 (Макарони, локшина, кускус і 

подібні вироби) 

2282, 

2281 

2 000,00 (дві тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.81.1 (Цукор-сирець, тростинний і 

очищений тростинний чи буряковий 

цукор(сахароза); меляса) 

2282, 

2281 

7 000,00  (сім тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.82.2 (Шоколад і цукрові кондитерські 

вироби) 

2282, 

2281 

10 000,00 (десять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.83.1 (Чай і кава, обробленні) 2282, 

2281 

2 000,00 (дві тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.84.1 (Оцет; соуси; суміші приправ; 

борошно та крупка гірчичні; гірчиця 

готова) 

2282, 

2281 

10 000,00 (десять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.84.2 (Прянощі, обробленні) 2282, 

2281 

1 000,00 (одна тисяча 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.84.3 (Сіль харчова) 2282, 

2281 

997,50 (дев’ятсот 

дев’яносто сім гривень 50 

----- -----  
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коп.) 

10.89.1 (Супи, яйця,  дріжджі та інші 

харчові продукти; екстракти та соки з 

м’яса, риби й водяних безхребетних) 

2282, 

2281 

1 000,00 (одна тисяча 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.71.1 (Вироби хлібобулочні, 

кондитерські та кулінарні, борошняні, 

нетривалого зберігання) 

2282, 

2281 

60 500,00 (шістдесят 

тисяч п’ятсот  гривень 50 

коп.) 

----- -----  

11.07.1 (Води мінеральні та 

безалкогольні напої) 

2282, 

2281 

 15  000,00 (п'ятнадцять  

тисяч гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.32.1 (Соки фруктові та овочеві) 2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

81.29.1 ( Послуги щодо очищування, 

інші) 

2282, 

2281 

15 211,40 (п'ятнадцять 

тисяч двісті одинадцять  

гривень 40 коп.) 

----- -----  

25.99.2 (Вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

15 717,36  (п’ятнадцять 

тисяч сімсот сімнадцять 

тисяч 36 коп.) 

----- -----  

28.99.1 (Машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

10 855,98 ( десять тисяч 

вісімсот п’ятдесят п’ять 

тисяч 98 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) 

2282, 

2281 

26 229,33  

( двадцять шість тисяч 

двісті двадцять дев’ять 

тисяч 33 коп.) 

----- -----  

22.19.7 (Вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

4 632,00 ( чотири тисячі 

шістсот тридцять дві 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

25.71.1 (Вироби ножові та столові 

прибори ) 

2282, 

2281 

3975,00( три тисячі 

дев’ятсот сімдесят п’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

22.29.2 (Вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

38 436,00  

( тридцять вісім тисяч 

чотириста тридцять шість 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

25.72.1 (Замки та завіси ) 2282, 

2281 

1 920,00 ( одна тисяча 

дев’ятсот двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

13.95.1 (Матеріали неткані та вироби з 

нетканих матеріалів, крім одягу) 

2282, 

2281 

10 240,00 ( десять тисяч 

двісті сорок гривень 00 

коп.) 

----- -----  

49.39.3 (Перевезення пасажирів 

наземним транспортом поза розкладом) 

2282, 

2281 

30 000,00 (тридцять тисяч 

00 коп.) 

----- -----  

38.12.1(Збирання небезпечних відходів) 2282, 24 684,00  ----- -----  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.71.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.71.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.71.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=11.07.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=11.07.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.32.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=81.29.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=81.29.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.99.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.99.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.19.7
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.19.7
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.19.7
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.71.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.71.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.72.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.95.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.95.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=49.39.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=49.39.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=38.12.1
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2281 ( двадцять чотири тисячі 

шістсот вісімдесят 

чотири гривні 00 коп.) 

20.13.6 (Речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

17 550,00  

( сімнадцять тисяч 

п’ятсот п’ятдесят  

гривень 00 коп.) 

----- -----  

53.10.1 (Послуги поштові у межах 

зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг) 

2282, 

2281 

 1 932,00  (одна тисяча 

дев’ятсот тридцять дві 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

71.11.1 (Плани та кресленики 

архітектурні)  

2282, 

2281 

105 393,38 (сто п’ять 

тисяч триста дев’яносто 

три гривні 38 коп.) з ПДВ 

(17 565,56 грн.) 

----- ----- дог. № 1790007 від  

05.02.2015 р. 

61.10.2 (Послуги щодо пропускання 

трафіку мережами проводового 

електрозв'язку) 

2282, 

2281 

 399,12  (триста 

дев’яносто  дев’ять  

гривень 12 коп.) 

----- -----  

61.20.2 (Послуги щодо пропускання 

трафіку мережами безпроводового 

зв'язку) 

2282, 

2281 

1 620,00 (одна тисяча  

шістсот двадцять гривень 

00 коп.) 

----- -----  

80.20.1 (Послуги систем безпеки) 2282, 

2281 

 13 548,10 (тринадцять 

тисяч п’ятсот сорок вісім 

гривень 10. коп. ) 

----- -----  

74.90.1 (Послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

2 724,00 (дві тисячі 

сімсот двадцять чотири 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

58.13.3 (Продаж рекламного місця в 

газетах) 

 1 789,00 (одна тисяча 

сімсот вісімдесят дев’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

33.13.1 (Ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устаткування) 

2282, 

2281 

13 200,00 (тринадцять 

тисяч двісті гривень 00 

коп.) 

----- -----  

74.90.2 (Послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

38 299,56 (тридцять вісім 

тисяч двісті дев’яносто 

дев’ять   гривень 56 коп.) 

----- ----- 34 206,56+4 093,00 

85.59.1 (Послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

10 900,00 (десять тисяч 

дев’ятсот  гривень 00 

коп.) 

----- ----- 9 800,00+1 100,00 

26.80.1 (Носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

11 672,52 (одинадцять 

тисяч  шістсот сімдесят 

дві гривні 52 коп.) 

----- -----  

26.20.2 (Блоки пам’яті  та інші 

запам’ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

8 776,98 (вісім тисяч 

сімсот сімдесят шість 

гривень 98 коп.) 

----- -----  

26.20.3 (Блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

8 881,44 (вісім тисяч  

вісімсот вісімдесят одна 

гривня 44 коп.) 

----- -----  

26.20.5 (Частини та приладдя до 

обчислювальних  машин) 

2282, 11 709,06 (одинадцять 

тисяч сімсот дев’ять 

----- -----  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.13.6
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.13.6
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=53.10.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=53.10.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=53.10.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=61.10.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=61.10.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=61.10.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.90.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.90.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.90.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=33.13.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=33.13.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=33.13.1
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2281 гривень 06 коп.) 

26.11.3 (Схеми електронні інтегровані) 2282, 

2281 

 5 880,00 (п’ять тисяч 

вісімсот вісімдесят 

гривень  00 коп.) 

----- -----  

25.99.2 (Вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

16 385,16  (шістнадцять 

тисяч триста  вісімдесят 

п’ять  гривень 16 коп.) 

----- ----- 15 717,36+667,80 

62.02.2 (Послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною інфраструктурою) 

2282, 

2281 

126,00 (сто двадцять 

шість гривень 00 коп.) 

----- ----- 42,00+84,00 

58.11.6 (Послуги щодо видання ліцензії, 

пов'язаної з книжками) 

2282, 

2281 

16 380,00 (шістнадцять 

тисяч триста вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

68.20.1(Послуги щодо оренди й 

експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості) 

2282, 

2281 

1 191,60 (одна тисяча сто 

дев’яносто одна гривня 

60 коп. ) 

----- -----  

85.59.1 (Послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

13 900,00 (тринадцять 

тисяч дев’ятсот  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 10 900,00+3 000,00 

13.92.2 (Вироби текстильні готові, 

інші) 

2282, 

2281 

99 820,00 (дев’яносто 

дев’ять тисяч вісімсот 

двадцять гривень 00 коп  

) 

----- -----  

31.03.1 (Матраци) 2282, 

2281 

99 325,00 (дев’яносто 

дев’ять тисяч триста 

двадцять п’ять гривень 00 

коп.) 

----- -----  

58.19.1 (послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші) 

2282, 

2281 

88 340,40 

 (вісімдесят вісім  тисяч 

триста сорок гривень 40 

коп.) 

----- ----- 72 000,00+16 340,40 

32.99.1 (Убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

27 374,33 ( двадцять сім 

тисяч триста сімдесят 

чотири гривні 33 коп.) 

----- ----- 26 229,33+1 075,00 

62.02.2 (Послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною інфраструктурою) 

2282, 

2281 

3 059,28 (три тисячі  

шість гривень 00 коп.) 

----- ----- 126,00+2933,28 

81.22.1 (Послуги щодо очищування 

промислових об'єктів) 

2282, 

2281 

888,00 (вісімсот 

вісімдесят вісім гривень 

00 коп.) 

----- -----  

10.82.2 (Шоколад і цукрові кондитерські 

вироби) 

2282, 

2281 

7 000,00 (десять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 10 000,00-3 000,00 

10.83.1 (Чай і кава, обробленні) 2282, 

2281 

3 074,00 (три  тисячі 

сімдесят чотири гривні 00 

коп.) 

----- ----- 2000,00 +1 074,00 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.11.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.99.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.99.2
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http://dkpp.rv.ua/index.php?level=63.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=63.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=63.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=58.11.6
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=58.11.6
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=68.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=68.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=68.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.92.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.92.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=62.02.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=62.02.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=62.02.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=63.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=63.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=63.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=63.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=81.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=81.22.1
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10.51.2 (Молоко у твердих формах) 2282, 

2281 

1 021,00 (одна тисяча 

двадцять одна гривня 00 

коп.)  

----- -----  

10.82.1 (Какао терте, какао-масло, жири 

й олія, какао-порошок) 

2282, 

2281 

905,00 (дев’ятсот п’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

81.30.1 (Послуги щодо благоустрою 

території) 

2282, 

2281 

 3 500,00 (три тисячі 

п’ятсот гривень  коп. ) 

----- -----  

80.20.1 (Послуги систем безпеки) 2282, 

2281 

 16 087,29 (шістнадцять 

тисяч вісімдесят сім 

гривень 29 коп. ) 

----- ----- 13 548,10+2 539,19 

71.20.1 (Послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

6 784,50 (шість тисяч 

сімсот вісімдесят чотири 

гривні 50 коп.) 

----- -----  

27.40.1 (Лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи дугові) 

2282, 

2281 

17 091,00 (сімнадцять 

тисяч  дев’яносто одна 

гривня 00 коп.) 

----- -----  

27.32.1 (Проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

4 402,30 (чотири тисячі 

дві гривні 30 коп.) 

----- -----  

27.40.2 (Лампи та світильники) 2282, 

2281 

900,00 (дев’ятсот  

гривень 00 коп.) 

----- -----  

25.94.1 (Вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

268,00 (двісті шістдесят 

вісім  гривень 00 коп.) 

----- -----  

27.40.4 (Частини ламп і освітлювального 

устаткування) 

2282, 

2281 

11 687,40 (одинадцять 

тисяч шістсот вісімдесят 

сім    гривень 40 коп.) 

----- -----  

27.33.1 (Пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

7 605,40 (сім тисяч 

шістсот п’ять гривень 40 

коп .) 

----- -----  

33.12.2  ( Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

1 853,00 (одна тисяча 

вісімсот п’ятдесят три  

гривні 00 коп. ) 

----- -----  

18.11.1 (Друкування газет ) 

 

2282, 

2281 

55 456,99 (п’ятдесят п’ять  

тисяч  чотириста 

п’ятдесят  шість гривень 

99 коп.) 

----- -----  

74.20.3 (Послуги фотографічні, інші) 2282, 

2281 

7 713,60 (сім тисяч сімсот 

тринадцять гривень 60 

коп.) 

----- -----  

28.14.1 (Крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

3 678,00 (три тисячі 

шістсот сімдесят вісім 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 2 454,00+1 224,00 

22.21.2 (Труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

1 873,80 (одна тисяча 

вісімсот сімдесят три 

гривні 80 коп.) 

----- -----  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.51.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.82.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.82.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=71.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=71.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.32.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.32.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.94.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.94.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.33.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=33.12.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=33.12.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=33.12.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.20.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.14.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.14.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.14.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.2
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Строкове платне володіння та 

користування приміщення ТОВ 

«Тростянецький Електрозавод», що 

знаходиться за адресою: Сумська 

область, м. Тростянець, вул.. 

Горького,56     

3210 50 526,00 (п’ятдесят  

тисяч п’ятсот сімнадцять  

гривен 60 коп.) 

----- -----  

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

25 000,00 (двадцять п’ять 

тисяч гривень 00 коп.) 

----- -----  

58.11.1 (книжки друковані) 3210 

 

56 400,00 (п’ятдесят 

шість тисяч чотириста 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 55 500,00+900,00 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

25 508,71 (двадцять п’ять 

тисяч  вісім гривень 71 

коп.) 

----- ----- 1 980+23 528,71 

63.99.1 (послуги інформаційні, інші, н. в. 

і. у) 

2282, 

2281 

66 301,20 (шістдесят 

шість тисяч триста одна  

гривня 20 коп.) 

----- ----- 19 504,80+46 796,40 

17.23.1 ( вироби канцелярські, 

паперові) 

2282, 

2281 

45 674,00  

(сорок п’ять тисяч 

шістсот сімдесят чотири 

гривні 00 коп.) 

----- закріть---

-- 

28 000,00+17 674,00  

27.90.1 (устаткування електричне, 

інше, та його частини) 

3210 8 240,00 (вісім тисяч 

двісті сорок гривні 00 

коп.)  

----- -----  

26.70.2 (прилади оптичні, інші, та їхні 

частини) 

3210 144 035,00 (сто сорок 

чотири тисячі тридцять 

п’ять гривень 00 коп.) 

----- -----  

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

34 474,00  

(тридцять чотири тисячі 

чотириста сімдесят 

чотири гривні 00 коп.) 

----- ----- 32 324,00+2 150,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

4 832,30 (чотири тисячі 

вісімсот тридцять дві 

гривні 30 коп.) 

----- ----- 4 402,30+430,00 

35.11.1  (енергія електрична) 

Відшкодування за електроенергію за рік 

в приміщенні ТОВ «Тростянецький 

Електрозавод», що знаходиться за 

адресою: Сумська область, м. 

Тростянець, вул.. Горького,56     

2282, 

2281 

22 752,00 (двадцять дві 

тисячі  сімсот п’ятдесят 

дві гривні 00 коп. ) 

----- -----  

36.00.1  (вода природна) Відшкодування 

за водопостачання  за рік в приміщенні 

ТОВ «Тростянецький Електрозавод», що 

знаходиться за адресою: Сумська 

область, м. Тростянець, вул.. 

Горького,56     

2282, 

2281 

5 961,60 (п’ять тисяч 

дев’ятсот шістдесят одна 

гривня 60 коп. ) 

----- -----  

37.00.1 (послуги каналізаційні) 

Відшкодування за водовідведення   за 

рік в приміщенні ТОВ «Тростянецький 

Електрозавод», що знаходиться за 

2282, 

2281 

7 963,20 (сім тисяч 

дев’ятсот шістдесят три 

гривні 20 коп.) 

----- -----  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.90.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.90.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.70.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.70.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.23.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.23.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.32.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.32.1
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адресою: Сумська область, м. 

Тростянець, вул.. Горького,56     

35.30.1 ( пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої води) 

Відшкодування за теплопостачання  за 

рік в приміщенні ТОВ «Тростянецький 

Електрозавод», що знаходиться за 

адресою: Сумська область, м. 

Тростянець, вул.. Горького,56 

2282, 

2281 

48 622,80 (сорок вісім 

тисяч шістсот двадцять 

дві гривні 80 коп.) 

----- -----  

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

7 154,00 ( сім тисяч 

п’ятсот  п’ятдесят чотири 

гривні 00 коп.). 

----- ----- 2 754,00+4 400,00 

25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

10 190,10 (десять тисяч 

сто дев’яносто гривень 10 

коп.) 

----- ----- 1920,00+8 270,10 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

2 377,20 (дві тисячі 

триста сімдесят сім 

гривень 20 коп.) 

----- -----  

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

116,64 (сто шістнадцять 

гривень 64 коп.) 

----- -----  

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

378,88(триста сімдесят 

вісім  гривень 88 коп.) 

----- ----- 268,00+110,88 

82.30.1 (послуги щодо організовування 

конференцій і спеціалізованих 

виставок) 

2282, 

2281 

17 071,00 (Сімнадцять 

тисяч сімдесят одна 

гривня  00 коп. ) 

----- -----  

71.20.1 (послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

7 029,50 (сім тисяч 

двадцять дев’ять  гривень 

50 коп.) 

----- ----- 6 784,50+245,00 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

 15 720,25 (п'ятнадцять 

тисяч сімсот двадцять 

гривень 25 коп. ) 

----- -----  

23.61.1 (вироби з бетону для 

будівництва) 

2282, 

2281 

 6 600,00 (шість тисяч 

шістсот гривень 00 коп.) 

----- -----  

58.13.3 (продаж рекламного місця в 

газетах) 

2282, 

2281 

3 785,00 (три тисячі  

сімсот вісімдесят п’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 1 789,00+1 996,00 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

31 986,27 (тридцять одна 

тисяча  дев’ятсот 

вісімдесят шість  гривень 

27 коп.) 

----- ----- 11 672,52+20 313,75 

27.12.3 (пульти, панелі та інші основи) 2282, 

2281 

15 476,25 (п’ятнадцять 

тисяч чотириста сімдесят 

шість гривень 25 коп.) 

----- -----  

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

8 951,25 (вісім тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят одна 

гривня 25 коп. ) 

----- -----  

27.12.1 (апаратура електрична для 

комутації чи захисту електричних кіл 

на напругу більше ніж 1000 В) 

2282, 

2281 

 1 507,50 (одна тисяча 

п’ятсот сім гривень 50 

коп) 

----- -----  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=35.30.1
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http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.91.1
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http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.94.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.94.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=82.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=82.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=82.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=71.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=71.20.1
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http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.12.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.12.1
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28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

20 840,00 (двадцять тисяч 

вісімсот сорок гривень 00 

коп.) 

----- ----- 6 705,00+14 135,00 

74.20.2 (послуги фотографічні 

спеціалізовані) 

2282, 

2281 

43 770,00 (сорок три 

тисячі сімсот сімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 20 420+23 350,00 

33.13.1 (ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устаткування) 

2282, 

2281 

14 818,80 (чотирнадцять 

тисяч вісімсот 

вісімнадцять гривень 80 

коп.) 

----- ----- 13 200,00+1 618,80 

62.02.2 (послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною інфраструктурою) 

2282, 

2281 

6 083,28 (три тисячі  

шість гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 059,28 +3024,00 

85.60.1 (послуги освітянські допоміжні) 2282, 

2281 

35 520,00 (тридцять п’ять 

тисяч п’ятсот двадцять 

гривень) 

----- -----  

33.12.2  ( ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

9 763,00 (дев’ять  тисяч 

сімсот   шістдесят три  

гривні 00 коп.) 

----- ----- 1 853,00+7 910,00 

63.99.1 (послуги інформаційні, інші, н. в. 

і. у) 

2282, 

2281 

66 501,20 (шістдесят 

шість тисяч п’ятсот  одна  

гривня 20 коп.) 

----- ----- 66 301,20+200,00 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

29 108,71 (двадцять 

дев’ять тисяч сто вісім 

гривень 71 коп.) 

----- ----- 25 508,71+3 600,00 

74.90.1 (послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

7 279,00 (сім тисяч двісті 

сімдесят дев’ять  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 2 724,00+4 555,00 

58.19.1 (послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші) 

2282, 

2281 

92 340,40 

 (дев’яносто дві  тисячі 

триста сорок гривень 40 

коп.) 

----- ----- 88 340,40+4 000,00 

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

   14 989,02 

(чотирнадцять тисяч 

дев’ятсот  вісімдесят 

дев’ять  гривень 00 коп.) 

----- ----- 12 289,02+2 700,00 

74.20.3 (послуги фотографічні, інші) 2282, 

2281 

17 193,60 (сімнадцять 

тисяч сто  дев’яносто три  

гривні 60 коп.) 

----- ----- 7 713,6+9 480,00 

23.91.1 (вироби абразивні) 2282, 

2281 

1 240,50 (одна тисяча 

двісті   сорок гривень 50 

коп.) 

----- -----  

25.73.4 (деталі змінні до ручних 

інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, 

або до верстатів) 

2282, 

2281 

42,00 ( сорок дві гривні 

00 коп.) 

----- -----  

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

5 677,84 (п’ять тисяч  

шістсот сімдесят сім 

гривень 84 коп.) 

----- ----- 2 377,20+3 297,64 
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20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

915,84 (дев’ятсот 

п’ятнадцять   гривень 84 

коп.) 

----- ----- 116,64+799,20 

80.20.1 (послуги систем безпеки) 2282, 

2281 

 26 369,99 (двадцять 

шість тисяч триста 

шістдесят дев’ять  

гривень 99 коп. ) 

----- ----- 16 087,29+10 282,74 

58.13.3 (продаж рекламного місця в 

газетах) 

2282, 

2281 

5 985,00 (п’ять  тисяч  

дев’ятсот  вісімдесят 

п’ять  гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 785,00+2 200,00 

73.11.1 (послуги рекламних агентств) 

 

2282, 

2281 

10 450,00 (десять  тисяч  

чотириста п’ятдесят     

гривень 00 коп.) 

----- -----  

74.20.2 (послуги фотографічні 

спеціалізовані) 

2282, 

2281 

58 570,00  (п’ятдесят 

вісім  тисяч п’ятсот  

сімдесят гривень 00 коп.) 

----- ----- 47 770,00 +10 800,0

0 

14.19.1 (одяг, дитячий, спортивні 

костюми та інший одяг, аксесуари та 

деталі одягу, трикотажні) 

2282, 

2281 

6 000,00 (шість тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

242,40 (двісті сорок дві 

гривні 40 коп.) 

----- -----  

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

13 915,20 (тринадцять 

тисяч дев’ятсот 

п'ятнадцять гривень 20 

коп.) 

----- -----  

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

15 462,72 (п'ятнадцять 

тисяч чотириста 

шістдесят дві гривні 72 

коп.) 

 

----- -----  

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282, 

2281 

24 157,12 (двадцять 

чотири тисячі сто 

п’ятдесят сім гривень 12 

коп.) 

 

----- -----  

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

22 182,64  (двадцять дві 

тисячі сто вісімдесят дві 

гривні 64 коп.) 

----- ----- 20 840,00+1 342,64 

18.14.1(послуги палітурні та послуги, 

пов'язані з оправлянням) 

2282, 

2281 

50 000,00 (п’ятдесят 

тисяч гривень 00  коп.) 

----- -----  

71.20.1 (послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

8 519,50 (вісім тисяч 

п’ятсот  дев’ятнадцять   

гривень 50 коп.) 

----- ----- 7 029,50+1 490,00 
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20.11.1 (гази промислові) 2282, 

2281 

18 270,00 (вісімнадцять 

тисяч двісті сімдесят 

гривень 00 коп.)  

----- -----  

58.19.1 (послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші) 

2282, 

2281 

94 057,4 (дев’яносто 

чотири  тисячі  

п’ятдесят сім гривень 40 

коп.) 

----- ----- 93 340,40+1 717,00 

33.19.1(ремонтування іншого 

устаткування) 

2282, 

2281 

9 482,98 (дев’ять тисяч 

чотириста  сорок дві 

гривні 98 коп.) 

----- ----- 8 942,98+540,00 

08.91.1(мінерали для хімічної 

промисловості чи виробництва добрив) 

2282, 

2281 

650,00(шістсот п’ятдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

73.11.1 (послуги рекламних агентств) 

 

2282, 

2281 

11 980,00 (одинадцять  

тисяч  дев’ятсот 

вісімдесят     гривень 00 

коп.) 

----- ----- 10 450,00+1 530,00 

63.11.1 (послуги щодо обробляння 

даних, розміщування інформації на веб-

вузлах, щодо програмного застосування 

та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

71 220,00 (сімдесят одна 

тисяча двісті двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 65 220,00 + 6 000,00 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

46 530,27  (сорок шість 

тисяч  п’ятсот  тридцять 

гривень 27 коп.) 

----- ----- 31 986,27+14 544,00 

26.11.3 (схеми електронні інтегровані) 2282, 

2281 

10 806,00 (десять тисяч 

вісімсот шість гривень  

00 коп.) 

----- ----- 5 880,00+4 926,00 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282, 

2281 

50 554,12 (п’ятдесят  

тисяч п’ятсот  п’ятдесят 

чотири гривні 12 коп.) 

 

----- ----- 24 157,12+26 397,00 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

18 453,72 (вісімнадцять 

тисяч чотириста 

п’ятдесят  три гривні 72 

коп.) 

 

----- ----- 15 462,72+2 991,00 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

18 427,44 (дев’ять  тисяч 

п’ятсот шістдесят п’ять  

гривень 44 коп.) 

----- ----- 8 881,44+9 546,00 

62.02.2 (послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною інфраструктурою) 

2282, 

2281 

18 083,28 (вісімнадцять 

тисяч вісімдесят три 

гривні 28 коп.) 

----- ----- 6 083,28+12 000,00 

25.11.1 (будівлі складані металеві) 2282, 

2281 

48 752,00 

( сорок вісім тисяч сімсот 

п’ятдесят дві  гривні 00 

коп.) 

----- ----- 32 095,26+16 656,74 

49.31.1(послуги щодо міського та 2282, 30 000,00 (тридцять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  
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приміського перевезення пасажирів 

залізницею) 

2281 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

27 961,73 ( двадцять сім 

тисяч дев’ятсот шістдесят 

одна гривня 73 коп.) 

----- ----- 27 374,33  + 587,40 

20.11.1 (гази промислові) 2282, 

2281 

20 070,00 (двадцять тисяч  

сімдесят гривень 00 коп.)  

----- ----- 18 270,00+1 800,00 

25.92.1 (вмістини металеві легкі) 2282, 

2281 

4 120,00 (чотири тисячі 

сто двадцять гривень ) 

----- -----  

23.44.1 (вироби керамічні технічної 

призначеності, інші) 
2282, 

2281 

4 280,20 (чотири тисячі  

двісті вісімдесят гривень 

20 коп. 

----- -----  

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

17 115,20 (сімнадцять 

тисяч сто п'ятнадцять 

гривень 20 коп.) 

----- ----- 13 915,20+ 3 200,00 

27.12.3 (пульти, панелі та інші основи) 2282, 

2281 

17 772,45 (сімнадцять   

тисяч сімсот сімдесят дві 

гривні  45 коп.) 

----- ----- 15 476,25+2 296,2 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

51 329,15 (п’ятдесят одна 

тисяча  триста  двадцять 

дев’ять  гривень 15 коп.) 

----- ----- 46 530,27  + 4 

798,88 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

12 857,01 (дванадцять  

тисяч вісімсот п’ятдесят 

сім гривень 01 коп. ) 

----- ----- 8 951,25+3 905,46 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

26 949,22 (двадцять шість 

тисяч дев’ятсот сорок 

дев’ять гривень 22 коп.) 

----- ----- 25 000,00+1 949,22 

74.20.2 (послуги фотографічні 

спеціалізовані) 

2282, 

2281 

73 920,00 (сімдесят три   

тисячі дев’ятсот  

двадцять  гривень 00 

коп.) 

----- ----- 58 570,00  + 15 

350,00 

33.12.2  ( ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

16 163,00 (шістнадцять 

тисяч сто   шістдесят три  

гривні 00 коп.) 

----- ----- 9 763,00+6 400,00 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

26 500,92 (двадцять шість 

тисяч п’ятсот  гривень 92 

коп.) 

----- ----- 29 108,71 - 2 607,79 

58.14.1 (журнали та періодичні видання 

друковані) 
 

2282, 

2281 

96 837,26 (дев’яносто 

шість тисяч вісімсот 

тридцять сім гривень 26 

коп. ) 

----- -----  

33.20.2 (монтування машин і 

устаткування загальної призначеності) 

2282, 

2281 

81 115,00 (вісімдесят 

одна тисяча сто 

п'ятнадцять гривень 00 

коп.) 

----- -----  
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26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відеофони) 

2282, 

2281 

938,00 (дев’ятсот 

тридцять дві гривні 00 

коп.) 

----- -----  

27.31.1(кабелі волоконно-оптичні) 2282, 

2281 

28,00 (двадцять вісім 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

58 309,58 (п’ятдесят вісім 

тисяч  триста дев’ять   

гривень 16 коп.) 

----- ----- 16 385,16 +  41 

924,42 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

33 955,38 ( тридцять три 

тисячі дев’ятсот   

п’ятдесят п’ять гривень 

38 коп.) 

----- ----- 10 855,98+23 099,40 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

76 067,54 ( сімдесят  

тисяч  шістдесят сім 

гривня 54 коп.) 

----- ----- 27 961,73 

+ 48 105,81 

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

11 116,80 ( одинадцять 

тисяч сто шістнадцять 

гривень 80 коп.) 

----- ----- 4 632,00+6 484,80 

25.71.1 (Вироби ножові та столові 

прибори ) 

2282, 

2281 

15 148,20 (п'ятнадцять  

тисяч сто сорок вісім 

гривень 20 коп.) 

----- ----- 3 975,00+11 173,20 

22.29.2 (Вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

107 597,40 ( сто сім тисяч 

п’ятсот дев’яносто сім 

тисяч гривень 40 коп.) 

----- ----- 38 436,00+69 161,40 

В т.р. ПДВ 17 

932,90 

62.02.2 (послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною інфраструктурою) 

2282, 

2281 

19 303,28 (дев’ятнадцять  

тисяч триста  три гривні 

28 коп.) 

----- ----- 18 083,28+1 220,00 

65.12.2(послуги щодо страхування 

автотранспорту) 

2282, 

2281 

9 115,00 (дев’ять тисяч 

сто п'ятнадцять гривень 

00 коп. ) 

----- -----  

65.12.1 (послуги щодо страхування від 

нещасних випадків і страхування 

здоров'я) 

2282, 

2281 

3 488,40 (три тисячі 

чотириста вісімдесят 

вісім гривень 40 коп.) 

----- -----  

65.12.4 (послуги 

щодо страхування майна від пожежі та 

інших небезпек) 

2282, 

2281 

61,70 (шістдесят одна 

гривня 70 коп.) 

----- -----  

65.12.5 (послуги щодо страхування 

загальної відповідальності) 

2282, 

2281 

720,00 (сімсот двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

11.07.1 (води мінеральні та 

безалкогольні напої) 

2282, 

2281 

 20  937,13 (двадцять  

тисяч дев’ятсот тридцять 

сім  гривень 13 коп.) 

----- ----- 15 000,00+5 937,13 

22.23.1(вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і покриви на 

підлогу, тверді, не пластикові) 

2282, 

2281 

 18  000,00 (вісімнадцять  

тисяч гривень 00 коп.) 

----- -----  
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25.12.1 (двері, вікна й рами до них і 

пороги до дверей металеві) 

2282, 

2281 

  252,00 (двісті п’ятдесят 

дві гривні 00 коп.) 

----- -----  

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

12 480,30 (дванадцять 

тисяч чотириста 

вісімдесят гривень 30 

коп.) 

----- ----- 11 880,00+600,30 

81.22.1 (послуги щодо очищування 

промислових об'єктів)  

2282, 

2281 

19 795,25 (сімнадцять 

тисяч сімсот дев’яносто 

п’ять гривень 25 коп.)  

----- -----  

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

61 272,35 (шістдесят одна 

тисяча двісті сімдесят дві    

гривні 35 коп.) 

----- ----- 51 329,15 + 9 943,2 

33.19.1(ремонтування іншого 

устаткування) 

2282, 

2281 

39 423,11 (тридцять 

дев’ять тисяч чотириста  

двадцять три гривні 11 

коп.) 

----- ----- 9 482,98 +29 940,13 

68.20.1(послуги щодо оренди й 

експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості) 

2282, 

2281 

4 739,52 (чотири тисячі 

сімсот тридцять дев’ять  

гривень 52 коп. ) 

----- ----- 1 191,60+3 547,92 

62.09.2 (послуги у сфері інформаційних 

технологій і стосовно комп'ютерної 

техніки, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

118 800,00 (сто 

вісімнадцять тисяч 

вісімсот гривень 00 коп.) 

----- -----  

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282, 

2281 

54 121,12 (п’ятдесят  

чотири тисячі  сто  

двадцять одна гривня 12 

коп.) 

 

----- ----- 50 554,12 +3 567,00 

23.51.1(цемент) 2282, 

2281 

2 136,00 (дві тисячі сто 

тридцять шість гривень 

00 коп.) 

----- -----  

23.14.1 (скловолокно) 2282, 

2281 

10 186,46 (десять тисяч 

сто вісімдесят шість 

гривень 46 коп. ) 

----- -----  

24.34.1 (дріт холодно волочильний) 2282, 

2281 

1 225,80 (одна тисяча 

двісті двадцять п’ять 

гривень 80 коп. ) 

----- -----  

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

113 788,20 ( сто 

тринадцять тисяч сімсот 

вісімдесят вісім гривень 

20 коп.) 

----- ----- 107 597,40 + 

6 190,80 

в т.р. ПДВ 18 964,70 

49.39.1 (послуги міжміського та 

спеціального пасажирського наземного 

транспорту за розкладом) 

2282, 

2281 

42 100,00(сорок дві 

тисячі сто гривень 00 

коп.) 

----- ----- 27 700,00+14 400,00 

22.19.6 (предмети одягу та аксесуари 

одягу з вулканізованої гуми (крім 

виготовлення з твердої гуми) 

2282, 

2281 

237,90 (двісті тридцять  

сім гривень 90 коп.) 

----- -----  
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20.41.2 (речовини поверхнево-активні 

органічні, крім мила) 

2282, 

2281 

 3 408,02 (три тисячі 

чотириста вісім гривень 

02 коп.) 

----- -----  

17.22.1 (папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція) 

2282, 

2281 

2 188,55 (Дві тисячі  сто 

вісімдесят гривень 55 

коп. ) 

----- ----- 2 000,00+188,55 

25.99.1 (вироби для ванн і кухні, 

металеві) 

2282, 

2281 

206,25 (двісті шість 

гривень 25 коп.) 

----- -----  

20.41.4 (препарати пахучі, воски та інші 

засоби для чищення) 

2282, 

2281 

94,88 (дев’яносто чотири 

гривні 88 коп.) 

----- -----  

20.13.6 (речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

18 181,88 ( вісімнадцять 

тисяч сто вісімдесят одна  

гривня 88 коп.) 

----- ----- 17 550,00+631,88  

 

13.95.1 (матеріали неткані та вироби з 

нетканих матеріалів, крім одягу) 

2282, 

2281 

12 442,00 ( дванадцять 

тисяч чотириста сорок дві  

гривні 00 коп.) 

----- ----- 10 240,00+2 202,00 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

7 904,60 ( сім тисяч 

дев’ятсот   чотири гривні 

00 коп.). 

----- ----- 7 154,00 +750,60 

10.83.1 (чай і кава, обробленні) 2282, 

2281 

10 074,00 (десять  тисяч 

сімдесят чотири гривні 00 

коп.) 

----- ----- 3 074,00+7 000,00 

11.07.1 (води мінеральні та 

безалкогольні напої) 

2282, 

2281 

 41  000,00 (сорок одна    

тисяча гривень 00 коп.) 

----- ----- 15 000,00+26 000,00 

10.32.1 (соки фруктові та овочеві) 2282, 

2281 

12 000,00 (дванадцять 

тисяч гривень 00 коп.) 

----- ----- 5 000,00+7 000,00 

84.24.1 (послуги у сфері громадського 

порядку та громадської безпеки) 

2282, 

2281 

96 720,00 (дев’яносто 

шість тисяч сімсот 

двадцять гривень 00 коп.) 

----- ----- 77 064,00+ 

19 656,00 

24.51.3 (фітинги до труб і трубок з 

ливарного чавуну) 

2282, 

2281 

15 591,00 (п'ятнадцять 

тисяч п’ятсот дев’яносто 

одна гривня 00 коп.) 

----- -----  

74.90.1(послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у) 

2282, 

2281 

24 079,00 (двадцять 

чотири  тисячі сімдесят 

дев’ять  гривень 00 коп.) 

----- ----- 7 279,00+16 800,00 

17.12.1(папір газетний, папір ручного 

виготовляння та інший некрейдований 

папір, або картон для графічних цілей) 

 79 512,00 (сімдесят 

дев’ять тисяч п’ятсот 

дванадцять гривень 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) 

2282, 

2281 

77 677,54 (сімдесят сім  

тисяч  шістсот сімдесят 

сім гривень 54 коп.) 

----- ----- 76 067,54+1 610,00  
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43.22.1 (монтаж водопровідних, 

каналізаційних, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря) 

2282, 

2281 

2 150,74 (дві тисячі сто 

п’ятдесят гривень 74 

коп.) 

----- -----  

58.29.4(програмне забезпечення 

оперативно доступне (у режимі on-line)) 

2282, 

2281 

4 150,00(чотири тисячі 

сто п’ятдесят гривень 00 

коп.)  

----- -----  

71.11.1 (плани та кресленики 

архітектурні)  

2282, 

2281 

0,00 ----- ----- Зменшення на суму 

105 393,38 (сто 

п’ять тисяч триста 

дев’яносто три 

гривні 38 коп.) з 

ПДВ (17 565,56 

грн.) 

85.59.1 (послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

18 070,00 (вісімнадцять 

тисяч сімдесят  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 13 900,00+4 170,00 

74.20.2 (послуги фотографічні 

спеціалізовані) 

2282, 

2281 

83 770,00 (вісімдесят три   

тисячі сімсот  сімдесят  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 73 920,00  + 9 

850,00 

73.12.1 (послуги посередників щодо 

продажу рекламного місця) 

2282, 

2281 

7 100,00(сім тисяч сто 

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

58.13.3 (продаж рекламного місця в 

газетах) 

2282, 

2281 

7 385,00 (сім  тисяч  

триста  вісімдесят п’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 5 985,00+1 400,00 

33.12.2  ( ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

31 193,00 (тридцять одна 

тисяча сто  дев’яносто  

три  гривні 00 коп.) 

----- ----- 16 163,00+15 030,00 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

405,48 (чотириста п’ять  

гривень 48 коп.) 

----- ----- 242,40+163,08 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

6 929,44 (шість тисяч  

дев’ятсот  двадцять 

дев’ять  гривень 44 коп.) 

----- ----- 5 677,84+1 251,60 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

8 407,88 ( вісім тисяч  

чотириста   сім гривень 

88 коп.). 

----- ----- 7 904,60 +503,28 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

26 245,22 (двадцять шість 

тисяч двісті сорок п’ять  

гривень 22 коп.) 

----- ----- 17 115,20 + 9 130,02 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

19 665,72 (дев’ятнадцять  

тисяч шістсот шістдесят 

п’ять  гривень 72 коп.) 

----- ----- 18 453,72+1 212,00 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

21 226,44 (двадцять одна 

тисяча двісті двадцять 

шість  гривень 44 коп.) 

----- ----- 18 427,44 +2 799,00 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

2282, 

2281 

56 962,12 (п’ятдесят  

шість тисяч  дев’ятсот 

шістдесят дві гривні 12 

----- ----- 54 121,12 +2 841,00 
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 коп.) 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

72 357,82 (сімдесят дві  

тисячі триста п’ятдесят 

сім  гривень 82 коп.) 

----- ----- 34 474,00  

+37 883,82 

26.40.5(частини звуко- та 

відеоустатковання) 

2282, 

2281 

618,00 (шістсот 

вісімнадцять гривень 00 

коп.) 

----- -----  

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

63 252,35 (шістдесят три 

тисячі двісті п’ятдесят   

дві    гривні 35 коп.) 

----- ----- 61 272,35 + 1 980,00 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

15 000,03 (п'ятнадцять   

тисяч  гривень 03 коп. ) 

----- ----- 12 857,01 +2 143,02 

27.20.2 (акумулятори електричні та 

частини до них) 

2282, 

2281 

5 753,10 (п’ять тисяч 

сімсот п’ятдесят три 

гривні 10 коп.) 

----- -----  

27.20.1 (елементи первинні, первинні 

батареї та частини до них) 

2282, 

2281 

1 129,80 (одна тисяча сто 

двадцять дев’ять гривень 

80 коп.  ) 

----- -----  

17.12.2 (серветки паперові туалетні, 

серветки для обличчя, рушники, 

скатертини-серветки, целюлозна вата й 

полотна з целюлозних волокон) 

2282, 

2281 

 182,04 (сто вісімдесят дві 

гривні 04 коп.) 

----- -----  

17.12.1(папір газетний, папір ручного 

виготовляння та інший не крейдований 

папір, або картон для графічних цілей) 

2282, 

2281 

79 812,00 (сімдесят 

дев’ять тисяч вісімсот 

дванадцять гривень 00 

коп. ) 

----- ----- 79 512,00+300,00 

26.51.4(прилади для вимірювання 

електричних величин і йонізівного 

випромінювання) 

2282, 

2281 

928,00 (дев’ятсот 

двадцять вісім гривень 00 

коп.) 

----- -----  

01.11.7 (овочі бобові сушені) 2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять  тисяч  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 2 000,00+3 000,00 

01.13.1(овочі листкові) 2282, 

2281 

6 000,00 (шість тисяч  00 

коп. ) 

----- ----- 2 000,00+4 000,00 

 01.13.3 (культури овочеві плодоносні, 

інші) 

2282, 

2281 

4 693,00 (чотири тисячі 

шістсот дев’яносто три 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 693,00+4 000,00 

01.13.4 (овочі коренеплідні, цибулинні 

та бульбо подібні) 

2282, 

2281 

9 000,00 (дев’ять   тисяч 

00 коп.) 

----- ----- 5 000,00+4 000,00  

01.13.5 (коренеплоди та бульби їстівні з 

високим умістом крохмалю та інуліну) 

2282, 

2281 

10 000,00 (десять  тисяч 

00 коп.) 

----- ----- 5 000,00+5 000,00 

01.13.8 (гриби та трюфелі) 2282, 

2281 

1 000,00 (одна тисяча 

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 500,00+500,00 
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01.13.9 (овочі свіжі н.в. і.у.) 2282, 

2281 

1 500,00 (одна тисяча 

п’ятсот гривень 00 коп. ) 

----- ----- 500,00+1 000,00 

01.24.1 (яблука) 2282, 

2281 

1 300,00 (одна тисяча  

триста гривень 00 коп. ) 

----- ----- 300,00+1 000,00 

01.25.3 (горіхи (крім дикорослих 

їстівних горіхів,арахісу та кокосів)) 

2282, 

2281 

600,00 (шістсот гривень 

00 коп. 

----- ----- 300,00+300,00 

01.47.2 (яйця у шкарлупі, свіжі) 2282, 

2281 

30 000,00 (тридцять тисяч 

гривень 00 коп.)  

----- ----- 15 000,00+15 000,00 

10.11.1 (м’ясо великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене ) 

2282, 

2281 

60 000,00 (шістдесят 

тисяч гривень 00 коп.) 

----- ----- 25 000,00+35 000,00 

10.11.2 (субпродукти великої рогатої 

худоби, свиней, овець, кіз, коней та 

інших тварин родини конячих, свіжі чи 

охолоджені) 

2282, 

2281 

4 000,00 (три тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 000,00+1 000,00 

10.12.1 (м’ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене) 

2282, 

2281 

99 990,00 (дев’яносто 

дев’ять  тисяч дев’ятсот 

дев’яносто  гривень 00 

коп.)  

----- ----- 35 000,00+64 990,00 

10.13.1 (консерви та готові страви з 

м’яса,  м’ясних субпродуктів чи крові) 

2282, 

2281 

12 000,00 (дванадцять 

тисяч гривень 00 коп.) 

----- ----- 6 000,00+6 000,00 

10.20.1 (продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена) 

2282, 

2281 

14 000,00 (чотирнадцять 

тисяч гривень 00 коп.) 

----- ----- 10 000,00+4 000,00 

10.20.2 (риба, оброблена чи 

законсервована іншим способом; ікра 

осетрових та замінники ікри) 

2282, 

2281 

2 498,00 (дві тисячі 

чотириста  дев’яносто 

вісім гривень 00 коп.) 

----- ----- 998,00+1 500,00 

10.39.1 (плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі ) 

2282, 

2281 

8 000,00 (вісім  тисяч 00 

коп.) 

----- ----- 5 000,00+3 000,00 

10.39.2 (плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані) 

2282, 

2281 

3 000,00 (три тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 1 000,00+2 000,00 

10.41.5 (олії рафіновані)  2282, 

2281 

40 000,00 (сорок тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 15 000,00+25 000,00  

10.42.1 (маргарин і подібні харчові 

жири) 

2282, 

2281 

29 990,00 (двадцять 

дев’ять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто гривень 00 

коп.) 

----- ----- 9 990,00+20 000,00 
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10.51.1 (молоко та вершки, рідинні, 

обробленні) 

2282, 

2281 

1 500,00 (одна тисяча 

п’ятсот гривень 00 коп.) 

----- ----- 1 000,00+500,00 

10.51.3 (масло вершкове та молочні 

пасти) 

2282, 

2281 

4 490,00 (чотири тисячі 

чотириста дев’яносто 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 2 490,00+2 000,00 

10.51.4 (сир сичужний та 

кисломолочний сир) 

2282, 

2281 

20 600,00 (двадцять тисяч 

шістсот гривень 00 коп.) 

----- ----- 10 000,00+10 600,00 

10.51.5 (продукти молочні, інші) 2282, 

2281 

2 524,70 (дві тисячі 

п’ятсот двадцять чотири   

гривні 70 коп.) 

----- ----- 2 000,00+524,70 

10.61.1 (рис напівобрушений чи 

повністю обрушений, або лущений чи 

дроблений ) 

2282, 

2281 

4 992,00 (чотири тисячі 

дев’ятсот дев’яносто дві 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 1 992,00+3 000,00 

10.61.2 (борошно зернових і овочевих 

культур; їхні суміші) 

2282, 

2281 

35 000,50 (тридцять п’ять  

тисяч гривень 50 коп.) 

----- ----- 15 000,00+20 000,00 

10.61.3 (крупи, крупка, гранули та інші 

продукти з зерна зернових культур) 

2282, 

2281 

6 000,00 (шість тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 000,00+3 000,00 

10.72.1 (вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості, та кондитерські, борошняні, 

тривалого зберігання) 

2282, 

2281 

7 400,00 (сім тисяч 

чотириста гривень 00 

коп.) 

----- ----- 6 400,00+1 000,00 

10.73.1 (макарони, локшина, кускус і 

подібні вироби) 

2282, 

2281 

3 000,00 (три тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 2 000,00+1 000,00 

10.81.1 (цукор-сирець, тростинний і 

очищений тростинний чи буряковий 

цукор(сахароза); меляса) 

2282, 

2281 

11 000,00  (одинадцять 

тисяч гривень 00 коп.) 

----- ----- 7 000,00+4 000,00 

10.84.1 (оцет; соуси; суміші приправ; 

борошно та крупка гірчичні; гірчиця 

готова) 

2282, 

2281 

15 000,00 (п'ятнадцять  

тисяч гривень 00 коп.) 

----- ----- 10 000,00+5 000,00 

10.84.2 (прянощі, обробленні) 2282, 

2281 

3 000,00 (три тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 1 000,00+2 000,00 

10.84.3 (сіль харчова) 2282, 

2281 

2 997,50 (дві тисячі 

дев’ятсот дев’яносто сім 

гривень 50 коп.) 

----- ----- 997,50+2 000,00 

10.89.1 (супи, яйця,  дріжджі та інші 

харчові продукти; екстракти та соки з 

м’яса, риби й водяних безхребетних) 

2282, 

2281 

3 500,00 (три тисячі 

п’ятсот гривень 00 коп.) 

----- ----- 1 000,00+2 500,00 

74.10.1(послуги щодо проектування 2282, 12 000,00 (дванадцять ----- -----  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.10.1
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інтер'єрів, промислової продукції та інші 

спеціалізовані послуги щодо 

проектування) 

2281 тисяч гривень 00 коп.) 

16.10.1(деревина, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари або 

лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; 

шпали дерев'яні до залізничних або 

трамвайних колій, не просочені) 

2282, 

2281 

2 889,60 (дві тисячі 

вісімсот вісімдесят 

дев’ять гривень 60 коп. ) 

----- -----  

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

31 891,68 (тридцять одна 

тисяча вісімсот 

дев’яносто одна   гривня 

68 коп.) 

----- ----- 26 245,22 + 5 646,46 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

22 016,18 (двадцять дві 

тисячі шістнадцять  

гривень 18 коп.) 

----- ----- 19 665,72 +2 350,46 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

22 528,36 (двадцять дві 

тисячі п’ятсот  двадцять 

вісім  гривень 36 коп.) 

----- ----- 21 226,44+1 301,92 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282, 

2281 

57 290,69 (п’ятдесят  сім 

тисяч  двісті дев’яносто  

гривень 69 коп.) 

----- ----- 56 962,12 +328,57 

74.90.2 (послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

61 441,56 (шістдесят одна 

тисяча  чотириста сорок 

одна   гривня 56 коп.) 

----- ----- 38 299,56 +23 

142,00 

20.59.5 (продукти хімічні різноманітні) 2282, 

2281 

12 493,50 (дванадцять 

тисяч чотириста 

дев’яносто три гривні 00 

коп.) 

----- -----  

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

   29 739,02 (двадцять 

дев’ять тисяч сімсот 

тридцять  дев’ять  

гривень 02 коп.) 

----- ----- 14 989,02+6 

650,00+8 100,00 

20.41.4 (препарати пахучі, воски та інші 

засоби для чищення) 

2282, 

2281 

6 694,88 (шість тисяч 

шістсот дев’яносто 

чотири гривні 88 коп.) 

----- ----- 94,88+6 600,00 

20.13.6 (речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

43 541,23  ( сорок три 

тисячі п’ятсот сорок  

одна  гривня 23 коп.) 

----- ----- 18 181,88+ 

25 359,35  

 

25.93.1 (вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

4 218,00 ( чотири тисячі 

двісті вісімнадцять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 420,00+798,00 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

2 947,19  (дві тисячі 

дев’ятсот сорок сім 

гривень 19 коп.) 

----- ----- 378,88+2 568,31 
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49.41.1(перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами) 

2282, 

2281 

200,00 (двісті гривень 00 

коп.) 

----- -----  

49.39.1 (послуги міжміського та 

спеціального пасажирського наземного 

транспорту за розкладом) 

2282, 

2281 

59 700,00 (п’ятдесят 

дев’ять  тисяч сімсот 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 42 100,00+17 600,00 

22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

13 871,00 ( тринадцять 

тисяч вісімсот сімдесят 

одна  гривня 00 коп.) 

----- ----- 13 026,00+845,00 

23.19.2 (скло технічне та інше скло) 2282, 

2281 

198,00 (сто дев’яносто 

вісім гривень 00 коп.) 

----- -----  

20.14.4 (сполуки органічні з азотною 

функційною групою) 

2282, 

2281 

1 526,22 (одна тисяча 

п’ятсот двадцять шість 

гривень 22 коп.) 

----- -----  

20.14.2 (спирти, феноли, фенолоспирти 

та їхні галогено-, сульфо-, нітрони 

нітрозопохідні; спирти жирні технічні) 

2282, 

2281 

1 558,88 (одна тисяча 

п’ятсот п’ятдесят вісім 

гривень 88 коп.) 

----- -----  

23.13.1(скло порожнисте) 2282, 

2281 

501,60 (п’ятсот одна 

гривня 60 коп.) 

----- -----  

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

11 203,80 ( одинадцять 

тисяч двісті три гривні 80 

коп.) 

----- ----- 11 116,80+87,00 

10.62.3 (крохмалі і крохмалепродукти; 

цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

29,30 (двадцять дев’ять 

гривень 30 коп.) 

----- -----  

20.12.2(екстракти фарбувальні та 

дубильні; таніни та їхні похідні; 

речовини фарбувальні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

352,50 (триста п’ятдесят 

дві гривні 50 коп.) 

----- -----  

20.12.1(оксиди, пероксиди та 

гідроксиди) 

2282, 

2281 

65,60 (шістдесят п’ять 

гривень 60 коп.) 

----- -----  

20.13.4 (сульфіди, сульфати; нітрати, 

фосфати і карбонати) 

2282, 

2281 

667,45 (шістсот шістдесят 

сім гривень 45 коп.) 

----- -----  

20.13.2 (елементи хімічні, н. в. і. у.; 

кислоти та сполуки неорганічні) 

2282, 

2281 

1 435,89(одна тисяча 

чотириста тридцять п’ять 

гривень 89 коп. ) 

----- -----  

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

1 017,55 (одна тисяча 

сімнадцять  гривень 55 

коп.) 

----- ----- 405,48+612,07 

20.14.6 (ефіри, пероксиди, епоксиди, 

ацеталі та напівацеталі органічні; 

сполуки органічні, інші) 

2282, 

2281 

77,00 (сімдесят сім 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

20.15.2(хлорид амонію; нітрити) 2282, 

2281 

31,80 (тридцять одна 

гривня 80 коп.) 

----- -----  
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62.02.2 (послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною інфраструктурою) 

2282, 

2281 

19 345,28 (дев’ятнадцять  

тисяч триста  сорок п’ять  

гривень 28 коп.) 

----- ----- 19 303,28 +42,00 

26.40.5(частини звуко- та 

відеоустатковання) 

2282, 

2281 

10 518,00 (десять тисяч 

п’ятсот  вісімнадцять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 618,00+9 900,00 

58.13.3 (продаж рекламного місця в 

газетах) 

2282, 

2281 

7 566,80 (сім тисяч 

п’ятсот шістдесят шість   

гривень 80 коп.) 

----- ----- 7 385,00+ 181,80 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

114 118,2 ( сто 

чотирнадцять тисяч сто 

вісімнадцять гривень 20 

коп.) 

----- ----- 113 788,20 + 330,00 

В т.р. ПДВ 18 

964,70 

45.20.1(технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і мало 

вантажних автотранспортних засобів) 

2282, 

2281 

5 180,95 (п’ять тисяч сто 

вісімдесят гривень 95 

коп.) 

----- -----  

25.99.1 (вироби для ванн і кухні, 

металеві) 

2282, 

2281 

247,50 (двісті сорок сім 

гривень 25 коп.) 

----- ----- 206,25+41,25 

20.41.2 (речовини поверхнево-активні 

органічні, крім мила) 

2282, 

2281 

 4 089,63 (сорок тисяч  

вісімдесят дев’ять  

гривень 63 коп.) 

----- ----- 3 408,02+681,61 

17.22.1 (папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція) 

2282, 

2281 

2 226,26 (дві тисячі  

двісті двадцять шість 

гривень 26 коп. ) 

----- ----- 2 188,55+37,71 

20.41.4 (препарати пахучі, воски та інші 

засоби для чищення) 

2282, 

2281 

6 713,86 (шість тисяч 

сімсот  гривні 88 коп.) 

----- ----- 6 694,88+18,98 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

47 000,71 (сорок сім  

тисяч  гривень 71 коп.) 

----- ----- 26 500,92+20 499,79 

35.11.1  (енергія електрична) 

Відшкодування за електроенергію за рік 

в приміщенні Ізюмського відділення 

Київського оптико-механічного коледжу 

при КНУ ім. Тараса Шевченка , що 

знаходиться за адресою: Харківська 

область, м. Ізюм, пр. Леніна,63     

2282, 

2281 

2 313,85 (дві тисячі  

триста тринадцять 

гривень 85 коп. ) 

----- -----  

36.00.1  (вода природна) Відшкодування 

за водопостачання  за рік в приміщенні 

Ізюмського відділення Київського 

оптико-механічного коледжу при КНУ 

ім. Тараса Шевченка , що знаходиться за 

адресою: Харківська область, м. Ізюм, 

пр. Леніна,63     

2282, 

2281 

499,78 (чотириста 

дев’яносто дев’ять  

гривень 78 коп. ) 

----- -----  

37.00.1 (послуги каналізаційні) 

Відшкодування за водовідведення   за 

рік в приміщенні Ізюмського відділення 

Київського оптико-механічного коледжу 

при КНУ ім. Тараса Шевченка , що 

2282, 

2281 

749,67 (сімсот сорок 

дев’ять  гривні 67 коп.) 

----- -----  
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знаходиться за адресою: Харківська 

область, м. Ізюм, пр. Леніна,63     

Відшкодування за експлуатаційні 

витрати за рік в приміщенні Ізюмського 

відділення Київського оптико-

механічного коледжу при КНУ ім. 

Тараса Шевченка , що знаходиться за 

адресою: Харківська область, м. Ізюм, 

пр. Леніна,63     

2282, 

2281 

7 520,52 (сім тисяч 

п’ятсот двадцять гривень 

52 коп.) 

----- -----  

85.59.1 (послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

20 070,00 (двадцять тисяч 

сімдесят  гривень 00 коп.) 

----- ----- 18 070,00 +2 000,00 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

78 639,82 (сімдесят 

чотири тисячі п’ятсот  

сімнадцять  гривень 82 

коп.) 

----- ----- 72 357,82 +2 160,00 

+4 122,00 

01.30.1(матеріал для саджання: рослини 

живі, цибулини, бульби та корені, живці 

й вусики, міцелій грибів) 

2282, 

2281 

15 250,00 (п'ятнадцять 

тисяч двісті п’ятдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

23.91.1 (вироби абразивні) 2282, 

2281 

5 087,10 (п’ять  тисяч 

вісімдесят сім    гривень 

10 коп.) 

----- ----- 1240,50+3 846,60 

27.11.2 (двигуни універсальні постійного 

чи змінного струму потужністю більше 

ніж 37,5 Вт; двигуни змінного струму 

інші; генератори змінного струму) 

2282, 

2281 

4 200,00(чотири тисячі 

двісті  гривень 00 коп.) 

----- -----  

28.13.1(помпи для рідин; підіймачі 

рідин) 

2282, 

2281 

34 584,00(тридцять 

чотири тисячі п’ятсот 

вісімдесят чотири  гривні 

00 коп.) 

----- -----  

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

17 034,64 (сімнадцять 

тисяч тридцять чотири 

гривні 64 коп.) 

----- ----- 116,64+16 918,00 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

49 899,22 (сорок дев’ять 

тисяч вісімсот дев’яносто  

дев’ять гривень 22 коп.) 

----- ----- 26949,22+24 950,00 

58.29.2(програмне забезпечення 

прикладне на фізичних носіях) 

2282, 

2281 

885,00 (вісімсот 

вісімдесят п’ять гривень 

00 коп.) 

----- -----  

72.19.1(послуги щодо наукового 

досліджування та експериментального 

розробляння у сфері інших 

природничих наук) 

2282, 

2281 

30 000,00 (тридцять тисяч 

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

58.14.3 (продаж рекламного місця в 

журналах і періодичних виданнях) 

2282, 

2281 

4 800,00 (чотири тисячі 

вісімсот гривень 00 коп.) 

----- -----  

14.12.3 (одяг робочий іншій) 2282, 

2281 

263,40 (двісті шістдесят 

три гривні 40 коп.) 

----- -----  

49.41.1(перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами) 

2282, 

2281 

1 200,00 (одна тисяча 

двісті гривень 00 коп.) 

----- ----- 200+1000,00 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.23.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.23.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=01.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=01.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=01.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=23.91.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.13.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.13.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=58.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=58.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=72.19.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.19.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=58.14.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=58.14.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=49.41.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=49.41.1


29 
 

28.22.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва підіймального та 

вантажного устаткування) 

2282, 

2281 

2 000,00 (дві тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

81.29.1 (послуги щодо очищування, 

інші) 

2282, 

2281 

99 455,63 (дев’яносто 

дев’ять  тисяч чотириста 

п’ятдесят п’ять гривень   

63 коп.) 

----- ----- 15 211,40+84 244,23 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

34 335,68 (тридцять 

чотири тисячі триста 

тридцять п’ять  гривень 

68 коп.) 

----- ----- 31 891,68+2 444,00 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

23 408,18 (двадцять три 

тисячі чотириста вісім 

гривень 18 коп.) 

----- ----- 22 016,18+1 392,00 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відеофони) 

2282, 

2281 

1 589,00 (одна тисяча 

п’ятсот вісімдесят дев’ять  

гривен 00 коп.) 

----- ----- 938,00+651,00 

49.39.1 (послуги міжміського та 

спеціального пасажирського наземного 

транспорту за розкладом) 

2282, 

2281 

77 300,00 (сімдесят сім  

тисяч триста  гривень 00 

коп.) 

----- ----- 59 700,00+17 600,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

6 243,50 (шість тисяч 

двісті сорок три  гривні 

50 коп.) 

----- ----- 4 832,30+1 411,20 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

9 761,20 (дев’ять  тисяч 

сімсот шістдесят одна 

гривня 20 коп.) 

----- ----- 7 605,40+2 155,80 

26.30.3(частини електричної апаратури 

для телефонного чи телеграфного 

зв'язку) 

2282, 

2281 

2 686,80 (дві тисячі 

шістсот вісімдесят шість 

гривень 80 коп.) 

----- -----  

23.51.1(цемент) 2282, 

2281 

3 956,00 (три тисячі 

дев’ятсот п’ятдесят  

шість гривень 00 коп.) 

----- ----- 2 136,00+1 820,00 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

 17 360,25 (сімнадцять 

тисяч триста шістдесят 

гривень 25 коп. ) 

----- ----- 15 720,25+1 640,00 

26.30.3(частини електричної апаратури 

для телефонного чи телеграфного 

зв'язку) 

2282, 

2281 

34 933,78 (тридцять 

чотири  тисячі дев’ятсот  

тридцять три гривні 78 

коп.) 

----- ----- 2 686,80+32 246,98 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

14 484,92 (чотирнадцять 

тисяч чотириста 

вісімдесят чотири  гривні 

92 коп.) 

----- ----- 1 589,00+12 895,92 

27.31.1(кабелі волоконно-оптичні) 2282, 

2281 

2 549,02 (дві тисячі 

п’ятсот сорок дев’ять  

гривень 02 коп.) 

----- ----- 28,00+2 521,02 

20.11.1 (гази промислові) 2282, 28 070,00 (двадцять вісім 

тисяч  сімдесят гривень 

----- ----- 20 070,00+ 8 000,00 
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2281 00 коп.)  

74.90.2 (послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

85 801,56 (вісімдесят 

п’ять  тисяч  вісімсот  

одна   гривня 56 коп.) 

----- ----- 61 441,56 

+10 962,00+13 398,0

0 

69.10.1 (послуги юридичні) 2282, 

2281 

60 000,00 (шістдесят 

тисяч гривень 00 коп.)  

----- -----  

18.14.1(послуги палітурні та послуги, 

пов'язані з оправлянням) 

2282, 

2281 

67 887,38 (шістдесят сім 

тисяч вісімсот вісімдесят 

сім гривень 38  коп.) 

----- ----- 50 000,00+17 887,38 

27.51.2 (прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

2 412,00 (дві тисячі 

чотириста дванадцять 

гривень 00 коп.) 

   

25.73.4 (деталі змінні до ручних 

інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, 

або до верстатів) 

2282, 

2281 

614,49 (шістсот 

чотирнадцять  гривень 49 

коп.) 

----- ----- 42,00+572,49 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

3 031,70 (три тисячі 

тридцять одна гривня 70 

коп.) 

----- ----- 2 947,19 +84,51 

22.21.2 (Труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

2 244,90 (дві тисячі двісті 

сорок чотири гривні 90 

коп.) 

----- ----- 1 873,80+371,10 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

6 258,30 (шість тисяч 

двісті п’ятдесят  вісім 

гривень 30 коп.) 

----- ----- 3 678,00 +2 580,30 

22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

14 067,74 ( чотирнадцять 

тисяч шістдесят сім  

гривень 74 коп.) 

----- ----- 13 871,00 +196,74 

24.44.2(напівфабрикати з міді та мідних 

сплавів) 

2282, 

2281 

27,48 (двадцять сім 

гривень 48 коп.)  

----- -----  

49.41.1(перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами) 

2282, 

2281 

43 700,00 (сорок три  

тисячі сімсот гривень 00 

коп.) 

----- ----- 1 200,00+42 500,00 

58.11.1 (книжки друковані) 3210 

 

62 437,00 (шістдесят дві  

тисяч чотириста тридцять 

сім гривень 00 коп.) 

----- ----- 56 400,00+6 037,00 

81.22.1 (послуги щодо очищування 

промислових об'єктів)  

2282, 

2281 

26 995,25 (двадцять шість 

тисяч дев’ятсот  

дев’яносто п’ять гривень 

25 коп.)  

----- ----- 19 795,25+7 200,00 

58.29.4(програмне забезпечення 

оперативно доступне (у режимі on-line)) 

2282, 

2281 

20 937,00(двадцять тисяч 

дев’ятсот тридцять сім 

гривень 00 коп.)  

----- ----- 4 150,00+16 787,00 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

25 418,18 (двадцять п’ять  

тисячі чотириста 

вісімнадцять гривень 18 

----- ----- 23 408,18 +2010,00 
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коп.) 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

25 885,36 (двадцять п’ять  

тисяч вісімсот   

вісімдесят п’ять  гривень 

36 коп.) 

----- ----- 22 528,36 +3 357,00 

27.11.5 (елементи баластні до розрядних 

ламп або трубок; перетворювачі 

статичні; дроселі та котушки 

індуктивності, інші) 

2282, 

2281 

954,00 (дев’ятсот 

п’ятдесят чотири гривні 

00 коп. ) 

----- -----  

26.51.6 (інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші) 

2282, 

2281 

6 138,18(шість тисяч сто 

тридцять вісім гривень 18 

коп.) 

----- -----  

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

15 384,46 (п'ятнадцять  

тисяч  триста вісімдесят 

чотири   гривні 46 коп.) 

----- ----- 6 929,44+8 455,02 

49.41.1(перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами) 

2282, 

2281 

43 900,00 (сорок три  

тисячі дев’ятсот  гривень 

00 коп.) 

----- -----  43 700,00+200,00 

25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

26 045,10 (двадцять шість 

тисяч сорок п’ять  

гривень 10 коп.) 

----- ----- 10 190,10+15 855,00 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

5 156,25 (п’ять тисяч  сто 

п’ятдесят шість гривень 

25 коп.) 

----- ----- 3 031,70+2 124,55 

27.51.2 (прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

71 492,00 (сімдесят одна  

тисяча чотириста 

дев’яносто дві гривні 00 

коп.) 

----- ----- 2 412,00+69 080,00 

80.20.1 (послуги систем безпеки) 2282, 

2281 

 38 009,99 (тридцять вісім 

тисяч дев’ять  гривень 99 

коп. ) 

----- ----- 26 369,99+11 640,00 

55.10.1(послуги щодо тимчасового 

розміщування відвідувачів у кімнатах 

або житлових одиницях, зі щоденним 

обслуговуванням (крім за умов 

сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру))) 

2282, 

2281 

3 000,00 (три тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

33.14.1(ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного 

устаткування) 

2282, 

2281 

3 300,00(три тисячі 

триста гривень 00 коп.) 

----- -----  

26.30.3(частини електричної апаратури 

для телефонного чи телеграфного 

зв'язку) 

2282, 

2281 

45 942,90(сорок п’ять   

тисяч дев’ятсот  сорок дві 

гривні 90 коп.) 

----- ----- 34 933,78+11 009,12 

58.13.3 (продаж рекламного місця в 

газетах) 

2282, 

2281 

9 276,80(дев’ять  тисяч 

двісті сімдесят шість   

гривень 80 коп.) 

----- ----- 7 566,80+ 1 710,00 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

20 640,03 (двадцять тисяч 

шістсот сорок  гривень 03 

коп. ) 

----- ----- 15 000,03 +5 640,00 

27.40.3(лампи та світильники, інші) 2282, 

2281 

12 400,00 (дванадцять  

тисяч чотириста  гривень 

00 коп.) 

----- -----  
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27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

8 203,50 (вісім тисяч 

двісті три  гривні 50 коп.) 

----- ----- 6 243,50 +1 960,00 

74.90.1 (послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

42 933,40 (сорок дві  

тисячі дев’ятсот тридцять 

три  гривні 40 коп.) 

----- ----- 24 079,00+ 18 

854,40 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

91 533,82 (дев’яносто 

одна тисяча п’ятсот  

тридцять три  гривні 82 

коп.) 

----- ----- 78 639,82+ 

12 894,00 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

15 533,71 (п'ятнадцять  

тисяч  п’ятсот тридцять 

три   гривні 71 коп.) 

----- ----- 15 384,46 +149,25 

23.91.1 (вироби абразивні) 2282, 

2281 

5 705,60 (п’ять  тисяч 

сімсот п’ять    гривень 60 

коп.) 

----- ----- 5 087,10 +618,50 

24.10.3 (прокат плаский зі сталі, без 

подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування) 

2282, 

2281 

3028,48 (три тисячі 

двадцять вісім гривень 48 

коп.) 

----- -----  

22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

14 760,13 ( чотирнадцять 

тисяч сімсот шістдесят   

гривень 13 коп.) 

----- ----- 14 067,74 +692,39 

25.73.4 (деталі змінні до ручних 

інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, 

або до верстатів) 

2282, 

2281 

707,49 (сімсот сім  

гривень 49 коп.) 

----- ----- 614,49+93,00 

25.93.1 (вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

6 378,00 (шість тисяч 

триста  сімдесят вісім 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 4 218,00 +2 160,00 

17.22.1 (папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція) 

2282, 

2281 

3 701,06 (три тисячі  

сімсот одна гривня 06 

коп. ) 

----- ----- 2 226,26 +1 474,80 

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

31 095,08 (тридцять одна 

тисяча  дев’яносто п’ять   

гривень 08 коп.) 

----- ----- 29 739,02+1 356,06 

22.22.1 (тара пластмасова) 2282, 

2281 

2 318,60 (дві тисячі 

триста вісімнадцять 

гривень  18 коп. ) 

----- ----- 2 000,00+318,60 

25.99.1 (вироби для ванн і кухні, 

металеві) 

2282, 

2281 

265,86 (двісті шістдесят 

п’ять  гривень 86 коп.) 

----- ----- 247,50+18,36 

74.90.2 (послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

88 237,56 (вісімдесят 

вісім  тисяч  двісті 

тридцять сім   гривень 56 

коп.) 

----- ----- 85 801,56+2 436,00 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

40 118,18 (сорок  тисяч 

сто вісімнадцять гривень 

18 коп.) 

----- ----- 25418,18+1470,0,00 

73.12.1 (послуги посередників щодо 

продажу рекламного місця) 

2282, 

2281 

14 400,00 (чотирнадцять 

тисяч чотириста гривень 

00 коп. ) 

----- ----- 7 100,00+7 300,00 
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27.20.1 (елементи первинні, первинні 

батареї та частини до них) 

2282, 

2281 

9 498,80 (дев’ять  тисяч 

чотириста дев’яносто 

вісім гривень 80 коп.) 

----- ----- 1 129,80+8 369,00 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

24 765,03 (двадцять 

чотири  тисячі сімсот 

шістдесят п’ять   гривень 

03 коп. ) 

----- ----- 20 640,03 +4 125,00 

45.20.1(технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і мало 

вантажних автотранспортних засобів) 

2282, 

2281 

35 180,95 (тридцять п’ять 

тисяч сто вісімдесят 

гривень 95 коп.) 

----- ----- 5 180,95+30 000,00 

13.94.1 (мотузки, канати, шпагат і 

сіткове полотно, крім відходів) 

2282, 

2281 

912,80(дев’ятсот 

дванадцять гривень 80 

коп.) 

----- -----  

49.39.1 (послуги міжміського та 

спеціального пасажирського наземного 

транспорту за розкладом) 

2282, 

2281 

78 150,00 (сімдесят вісім  

тисяч сто п’ятдесят   

гривень 00 коп.) 

----- ----- 77 300,00+850,00 

33.13.1 (ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устаткування) 

2282, 

2281 

14 818,80 (чотирнадцять 

тисяч вісімсот 

вісімнадцять гривень 80 

коп.) 

----- ----- 14 818,80+408,71 

71.20.1 (послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

8 845,9  (вісім тисяч 

вісімсот  сорок п’ять  

гривень 90 коп.) 

----- ----- 8 519,50+326,40 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

8 164,22 (вісім тисяч  сто 

шістдесят чотири гривні 

22 коп.) 

----- ----- 5 156,25+3 007,97 

43.22.1 (монтаж водопровідних, 

каналізаційних, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря) 

2282, 

2281 

3 296,01 (три тисячі двісті 

дев’яносто шість гривень 

01 коп.) 

----- ----- 2 150,74+1145,27 

73.12.1 (послуги посередників щодо 

продажу рекламного місця) 

2282, 

2281 

23 160,00 (двадцять три 

тисячі сто шістдесят 

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 14 400,00+ 8 760,00 

58.14.1 (журнали та періодичні видання 

друковані) 
 

2282, 

2281 

97 752,26 (дев’яносто сім 

тисяч сімсот п’ятдесят 

дві гривні 26 коп. ) 

----- ----- 96 837,26+915,00 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

115018,20( сто 

п'ятнадцять  тисяч  

вісімнадцять гривень 20 

коп.) 

----- ----- 114 118,2 + 900,00 

В т.р. ПДВ 18 

964,70 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

50 259,22  (п’ятдесят  

тисяч двісті п’ятдесят   

дев’ять гривень 22 коп.) 

----- ----- 49 899,22 +360,00 

33.13.1 (ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устаткування) 

2282, 

2281 

17 058,42 (чотирнадцять 

тисяч вісімсот 

вісімнадцять гривень 80 

коп.) 

----- ----- 14 818,80+2 239,62 

74.90.2 (послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

94 351,56 (дев’яносто 

чотири  тисячі  триста 

п’ятдесят одна   гривня 

56 коп.) 

----- ----- 88 237,56 +6 146,00 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

2282, 8 011,30 (вісім тисяч 

одинадцять гривень 30 

----- ----- 6 258,30+1 753,00 
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резервуарів, цистерн і подібних виробів) 2281 коп.) 

26.51.5 (прилади для контролювання 

інших фізичних характеристик) 

2282, 

2281 

1 070,00 (одна тисяча 

сімдесят гривень 00 коп.) 

----- -----  

26.51.3(терези точні; інструменти для 

креслення, розраховування, 

вимірювання лінійних розмірів і 

подібної призначеності) 

2282, 

2281 

3 000,00 (три тисячі  

гривень 00 коп.) 

----- -----  

49.39.1 (послуги міжміського та 

спеціального пасажирського наземного 

транспорту за розкладом) 

2282, 

2281 

94 150,00 (дев’яносто 

чотири  тисячі сто 

п’ятдесят   гривень 00 

коп.) 

----- ----- 78 150,00+16 000,00 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

2282, 

2281 

1 584,00 (одна тисяча 

п’ятсот вісімдесят чотири 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

68 355,68 (шістдесят 

вісім тисяч триста 

п’ятдесят п’ять гривень 

68 коп.) 

----- ----- 34 335,68+34020,06 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

9 192,90 (дев’ять тисяч 

сто дев’яносто дві  гривні 

90 коп.) 

----- ----- 8 203,50 +989,40 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

22 449,92 (двадцять дві 

тисячі чотириста сорок 

дев’ять  гривень 92 коп.) 

----- ----- 14 484,92+7 965,00 

38.21.1(обробляння безпечних відходів 

для остаточного розміщування) 

2282, 

2281 

46 405,02(сорок шість 

тисяч чотириста п’ять 

гривень 02 коп.) 

----- -----  

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282, 

2281 

59 839,69 (п’ятдесят  

дев’ять  тисяч  вісімсот 

тридцять дев’ять   

гривень 69 коп.) 

----- ----- 57 290,69+2 549,00 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

27 873,64 (двадцять сім 

тисяч вісімсот сімдесят 

три гривні 64 коп.) 

----- ----- 22 182,64  +5 691,00 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

93 469,82 (дев’яносто три 

тисячі чотириста 

шістдесят дев’ять  

гривень 82 коп.) 

----- ----- 91 533,82 + 

1 936,00 

74.90.2 (послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

97 298,84 (дев’яносто сім  

тисячі  двісті дев’яносто 

вісім   гривень 84 коп.) 

----- ----- 94 351,56 +2 947,28 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

77 857,54 (сімдесят сім  

тисяч  вісімсот п’ятдесят  

сім гривень 54 коп.) 

----- ----- 77 677,54 +180,00  

01.19.2 (квіти зрізані та бутони квітів; 2282, 20 000,00 (двадцять тисяч ----- ----- 10 000,00+10 000,00 
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насіння квітів) 2281 гривень 00 коп.) 

18.14.1(послуги палітурні та послуги, 

пов'язані з оправлянням) 

2282, 

2281 

97 887,38 (дев’яносто сім 

тисяч вісімсот вісімдесят 

сім гривень 38  коп.) 

----- ----- 67 887,38+30 000,00 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

70 259,22  (сімдесят  

тисяч двісті п’ятдесят   

дев’ять гривень 22 коп.) 

----- ----- 50 259,22 + 

+20 000,00 

27.90.1 (устаткування електричне, 

інше, та його частини) 

2282, 

2281 

14 220,00 (чотирнадцять  

тисяч двісті двадцять 

гривень 00 коп.)  

----- ----- 8 240,00+5 980,00 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальноїапаратури) 

2282, 

2281 

26 575,03 (двадцять шість 

тисячі п’ятсот сімдесят 

п’ять   гривень 03 коп. ) 

----- ----- 24 765,03+1810,00 

28.25.2 (вентилятори, крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, дахових) 

2282, 

2281 

1920,00 (одна тисяча 

дев’ятсот двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

28.25.3 (частини холодильного та 

морозильного устаткування, теплових 

помп) 

2282, 

2281 

1 330,00 (одна тисяча 

триста тридцять гривень 

00 коп.) 

----- -----  

28.99.5 (частини машин і апаратів, 

призначених для виробництва 

напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 

пласких дисплеїв; частини інших 

машин і устаткування спеціальної 

призначеності) 

2282, 

2281 

2 470,00 (дві тисячі 

чотириста сімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

24 656,11 (сорок дві  

тисячі  двісті шістдесят 

сім   гривень 61 коп.) 

----- ----- 15 533,71 

+9 122,40+17 611,50 

23.64.1 (розчини будівельні) 2282, 

2281 

11668,80(одинадцять 

тисяч шістсот шістдесят 

вісім гривень 80 коп.) 

----- -----  

23.51.1(цемент) 2282, 

2281 

11956,00 (одинадцять 

тисяч дев’ятсот п’ятдесят  

шість гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 956,00+8 000,00 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

10 906,30 (десять тисяч 

дев’ятсот шість гривень 

30 коп.) 

----- ----- 8 011,30 +2 895,00 

22.21.2 (Труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

3 594,90 (три тисячі 

п’ятсот дев’яносто  

чотири гривні 90 коп.) 

----- ----- 2 244,90 +1 350,00 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

8 584,22 (вісім тисяч  

п’ятсот  вісімдесят 

чотири гривні 22 коп.) 

----- ----- 8 164,22 +420,00 

58.19.1 (послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші) 

2282, 

2281 

99 871,90 (дев’яносто 

чотири  тисячі  

п’ятдесят сім гривень 40 

коп.) 

----- ----- 94057,40+5 814,50 
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20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

46 795,38 (сорок шість  

тисяч  сімсот дев’ятсот 

п’ять    гривень 38 коп.) 

----- ----- 24 656,11 +22 

139,27 

53.10.1 (послуги поштові у межах 

зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг) 

2282, 

2281 

 3 864,00  (три тисячі 

вісімсот шістдесят 

чотири гривні 00 коп.) 

----- ----- 1 932,00+1 932,00 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282, 

2281 

61 408,69 (шістдесят одна   

тисяча  чотириста вісім   

гривень 69 коп.) 

----- ----- 59 839,69 +1 569,00 

86.90.1(послуги у сфері охорони 

здоров'я, інші) 

 

2282, 

2281 

8 374,23 (вісім тисяч 

триста сімдесят чотири 

гривні 23 коп.) 

----- -----  

71.20.1 (послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

8 995,66 (вісім тисяч 

дев’ятсот дев’яносто 

п’ять  гривень 66 коп.) 

----- ----- 8 845,90+149,76 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

28 075,03 (двадцять вісім  

сімдесят п’ять   гривень 

03 коп. ) 

----- ----- 26 575,03 +1500,00 

24.31.1(бруски та суцільні холодно 

волочильні профілі, з нелегованої сталі) 

2282, 

2281 

33 501,26(тридцять три 

тисячі п’ятсот одна 

гривня 26 коп) 

----- -----  

24.10.3 (прокат плаский зі сталі, без 

подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування) 

2282, 

2281 

3028,48 (три тисячі 

двадцять вісім гривень 48 

коп.) 

----- -----  

24.10.6 (бруски та прутки гарячого 

оброблення, із сталі) 

2282, 

2281 

18 621,41 (вісімнадцять 

тисяч шістсот двадцять 

одна гривня 41 коп.) 

----- -----  

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

 25 186,00 (двадцять п’ять   

тисяч сто вісімдесят 

шість гривень 00 коп.) 

----- ----- 9 761,20 +15 424,80 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

9 628,39 (дев’ять тисяч  

шістсот  двадцять вісім 

гривень 39 коп.) 

----- ----- 8 584,22+1044,17 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

 15 843,54 п'ятнадцять  

тисяч вісімсот сорок три  

гривні 54 коп.) 

----- ----- 9 192,90 +6 650,64 

27.40.1 (лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи дугові) 

2282, 

2281 

17 801,00 (сімнадцять 

тисяч  вісімсот  одна 

гривня 00 коп.) 

----- ----- 17 091,00+710,00 

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

20 566,83 (двадцять тисяч 

п’ятсот шістдесят шість  

гривень 83 коп.) 

----- ----- 900,00+19 666,83 

27.40.4 (частини ламп і освітлювального 

устаткування) 

2282, 

2281 

12 257,40 (дванадцять 

тисяч двісті п’ятдесят  

сім    гривень 40 коп.) 

----- ----- 11 687,40+570,00 

62.02.2 (послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

2282, 19 429,28 (дев’ятнадцять  

тисяч чотириста  

----- ----- 19 345,28 +84,00 
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забезпеченняінформаційно-

технологічною інфраструктурою) 

2281 двадцять дев’ять  гривень 

28 коп.) 

71.12.3(послуги геологічні, геофізичні та 

пов'язані з ними вишукувальні та 

консультаційні послуги) 

2282, 

2281 

6 000,00 (шість   тисяч  

гривень  коп.) 

----- -----  

24.20.3(труби та трубки зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 

сталі, інші) 

2282, 

2281 

7 188,00 (сім тисяч сто 

вісімдесят вісім гривень 

00 коп.) 

----- -----  

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

1 327,55 (одна тисяча 

триста двадцять сім  

гривень 55 коп.) 

----- ----- 1 017,55 +310,00 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

17 546,64 (сімнадцять 

тисяч п’ятсот сорок шість 

гривень 64 коп.) 

----- ----- 17 034,64+512,00 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

8 895,38 ( вісім тисяч  

вісімсот   дев’яносто 

п’ять  гривень 38 коп.). 

----- ----- 8 407,88 +487,50 

74.90.1 (послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

45 633,4 (сорок шість  

тисяч шістсот тридцять 

три  гривні 40 коп.) 

----- ----- 42 933,40 + 2 700,00 

13.95.1 (матеріали неткані та вироби з 

нетканих матеріалів, крім одягу) 

2282, 

2281 

99 990,00 (дев’яносто 

дев’ять  тисяч дев’ятсот  

дев’яносто   гривень 00 

коп.) 

----- ----- 12442,00+87 548,00 

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

12 992,30 (дванадцять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто дві  гривні 30 

коп.) 

----- ----- 12 480,30 +511,70 

20.13.6 (речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

44 173,03 ( сорок чотири 

тисячі сто сімдесят три  

гривні 03 коп.) 

----- ----- 43 541,23 +631,80 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

9 645,98 ( вісім тисяч  

вісімсот   дев’яносто 

п’ять  гривень 38 коп.). 

----- ----- 8 895,38 +750,60 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

47 051,88 (сорок сім  

тисяч  п’ятдесят     

гривень 88 коп.) 

----- ----- 46 795,38+256,50 

74.90.1 (послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

47 195,38 (сорок сім  

тисяч сто дев’яносто 

п’ять    гривень 38 коп.) 

----- ----- 45 633,4+1561,98 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

95 539,82 (дев’яносто 

п’ять  тисяч п’ятсот 

тридцять дев’ять  гривень 

82 коп.) 

----- ----- 93 469,82+2 070,00 

58.11.1 (книжки друковані) 3210 

 

63 926,00 (шістдесят три 

тисячі дев’ятсот двадцять 

шість гривень 00 коп.) 

----- ----- 62 437,00+1489,00 

22.23.1(вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і покриви на 

підлогу, тверді, не пластикові) 

2282, 

2281 

 68 586,01 (шістдесят 

вісім  тисяч п’ятсот 

вісімдесят шість гривень 

01 коп.) 

----- ----- 18000,00+50586,01 
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23.62.1(вироби з гіпсу для будівництві) 2282, 

2281 

1410,14 (одна тисяча  

чотириста десять     

гривень 14 коп.) 

----- -----  

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

27 912,83 (двадцять сім 

тисяч дев’ятсот 

дванадцять  гривень 83 

коп.) 

----- ----- 20 566,83+7 346,00 

17.24.1 (шпалери) 2282, 

2281 

6 687,24 (шість тисяч 

шістсот вісімдесят сім 

гривень 24 коп) 

----- -----  

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

63 279,98 (шістдесят три 

тисячі  двісті сімдесят 

дев’ять   гривень 98 коп.) 

----- ----- 58 309,58+4 970,4 

16.21.1(фанера клеєна, фанеровані 

панелі й подібні вироби з шаруватої 

деревини; плити деревостружкові  й 

подібні плити з деревини чи з інших 

здерев'янілих матеріалів) 

2282, 

2281 

3 618,16 (три тисячі 

шістсот вісімнадцять 

гривень 16 коп.) 

----- -----  

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

48 467,52 (сорок вісім  

тисяч  чотириста 

шістдесят сім      гривень 

52 коп.) 

----- ----- 47 051,88 +1415,64 

45.20.1(технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і мало 

вантажних автотранспортних засобів) 

2282, 

2281 

41 785,95 (сорок одна  

тисяча сімсот вісімдесят 

п’ять  гривень 95 коп.) 

----- ----- 35 180,95 +6 605,00 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

68 528,68 (шістдесят 

вісім тисяч рясот 

двадцять вісім гривень 68 

коп.) 

----- ----- 68 355,68+6398,968 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

 23 788,25 (двадцять три 

тисячі сімсот вісімдесят 

гривень 25 коп. ) 

----- ----- 17 360,25 +6 428,00 

71.20.1 (послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

9 594,70 (дев’ять  тисяч 

п’ятсот  дев’яносто 

чотири  гривні 70 коп.) 

----- ----- 8 995,66 +599,04 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

228

2, 

228

1 

68 404,67 (шістдесят 

вісім   тисяч  чотириста  

чотири гривні 69 коп.) 

----- ----- 61 408,69+ 

6995,98 

 

74.90.1 (послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

53 195,38 (п’ятдесят три   

тисячі сто дев’яносто 

п’ять    гривень 38 коп.) 

----- ----- 45 633,4+6 000,00 

27.40.3(лампи та світильники, інші) 2282, 

2281 

14 520,00 (чотирнадцять  

тисяч п’ятсот двадцять   

гривень 00 коп.) 

----- ----- 12400,00+2120,00 

18.14.1(послуги палітурні та послуги, 

пов'язані з оправлянням) 

2282, 

2281 

99 087,38 (дев’яносто 

дев’ять тисяч  вісімдесят 

сім гривень 38  коп.) 

----- ----- 97 887,38+1 200,00 

82.11.1 (послуги адміністративні 

конторські/офісні комбіновані) 

2282, 

2281 

816,00 (вісімсот 

шістнадцять гривень 00 

коп.) 

----- -----  
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58.13.3 (продаж рекламного місця в 

газетах) 

2282, 

2281 

14316,80 (чотирнадцять  

тисяч триста шістнадцять   

гривень 80 коп.) 

----- ----- 9 276,80+ 5 040,00 

73.11.1 (послуги рекламних агентств) 

 

2282, 

2281 

18 480,00 (вісімнадцять  

тисяч  чотириста 

вісімдесят     гривень 00 

коп.) 

----- ----- 11 980,00+6 500,00 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

95 259,22  (дев’яносто 

п’ять   тисяч двісті 

п’ятдесят   дев’ять 

гривень 22 коп.) 

----- ----- 70 259,22 +25000,00 

(вироби пластмасові інші, н. в. і. у.) 2282, 

2281 

116050,20( сто 

п'ятнадцять  тисяч  

вісімнадцять гривень 20 

коп.) 

----- ----- 115 018,2 + 1032,00 

В т.р. ПДВ 18 

964,70 

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

36 211,86 (тридцять шість 

тисяч двісті одинадцять   

гривень 86 коп.) 

----- ----- 31 095,08+5116,78 

20.13.6 (речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

44 804,83  ( сорок чотири 

тисячі вісімсот чотири  

гривні 83 коп.) 

----- ----- 43 541,23 +631,80 

20.13.2 (елементи хімічні, н. в. і. у.; 

кислоти та сполуки неорганічні) 

2282, 

2281 

2 298,39 (дві тисячі двісті 

дев’яносто вісім гривень 

39 коп. ) 

----- ----- 1435,89+862,50 

 

27.11.49 (трансформатори електричні) 2282, 

2281 

1 725,00 (одна тисяча 

сімсот двадцять п’ять  

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

52.29.2(послуги допоміжні щодо 

транспортування, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

2 357,20 (дві тисячі 

триста п’ятдесят сім 

гривень 20 коп.) 

----- -----  

45.20.2  (технічне обслуговування та 

ремонтування інших автотранспортних 

засобів) 

2282, 

2281 

4 139,50 (чотири тисячі 

сто тридцять дев’ять 

гривень 50 коп. ) 

----- -----  

33.19.1(ремонтування іншого 

устаткування) 

2282, 

2281 

39 551,22 (тридцять 

дев’ять тисяч п’ятсот 

п’ятдесят одна  гривня 22 

коп.) 

----- ----- 39 423,11+128,71 

85.59.1 (послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у.)  

2282, 

2281 

22 360,35 (двадцять дві 

тисячі триста шістдесят  

гривень 35 коп.) 

----- ----- 20 070,00 +2 290,35 

84.25.1(послуги пожежних служб) 2282, 

2281 

7 120,30(сім тисяч сто 

двадцять гривень 30 коп.) 

----- -----  

81.10.1 ( послуги допоміжні комбіновані 

щодо різних об'єктів) 

2282, 

2281 

2 987,25 (дві тисячі 

дев’ятсот вісімдесят сім  

гривень 25 коп.) 

----- -----  

39.00.1(рекультивування та очищування) 2282, 

2281 

5 301,90(п’ять  тисяч 

триста одна гривня 90 

коп.) 

----- -----  
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22.19.6 (предмети одягу та аксесуари 

одягу з вулканізованої гуми (крім 

виготовлення з твердої гуми) 

2282, 

2281 

1 033,50 (одна тисяча 

тридцять  три гривні 50 

коп.) 

----- ----- 237,90+795,60 

 

17.29.1 (вироби паперові та картонні, 

інші) 

2282, 

2281 

95,04 (дев’яносто п’ять 

гривень 04 коп.) 

----- -----  

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

13521,15 (тринадцять 

тисяч п’ятсот двадцять 

одна  гривня 15 коп.) 

----- ----- 12 992,30+552,96 

25.99.1 (вироби для ванн і кухні, 

металеві) 

2282, 

2281 

794,71 (сімсот дев’яносто 

чотири   гривні 71 коп.) 

----- ----- 265,86+528,85 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

11 780,06 (одинадцять 

тисяч сімсот вісімдесят  

гривень 06 коп.). 

----- ----- 9 645,98+1481,04 

22.22.1 (тара пластмасова) 2282, 

2281 

3 188,60 (три тисячі сто 

вісімдесят вісім гривень  

60 коп. ) 

----- ----- 2 318,60+870,0 

16.10.1(деревина, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари або 

лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; 

шпали дерев'яні до залізничних або 

трамвайних колій, не просочені) 

2282, 

2281 

3 019,79 (три тисячі 

дев’ятнадцять гривень 79 

коп. ) 

----- ----- 2889,60+130,19 

13.96.1(пряжа металізована чи пряжа 

скомбінована з металом; тканини з 

металевих ниток і тканини з 

металізованої пряжі; нитки ґумові та 

корд, з текстильним покривом і 

продукція текстильна та готові вироби 

технічної призначеності) 

2282, 

2281 

3 019,79 (три тисячі 

дев’ятнадцять гривень 79 

коп. ) 

----- -----  

14.12.3 (одяг робочий іншій) 2282, 

2281 

781,80 (сімсот вісімдесят 

одна гривня  80 коп.) 

----- ----- 263,40+518,40 

17.22.1 (папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція) 
2282, 

2281 

4 989,86 (чотири тисячі 

дев’ятсот вісімдесят 

дев’ять   гривень 86 коп. ) 

----- ----- 3701,06+1288,80 

25.92.1 (вмістини металеві легкі) 2282, 

2281 

6 167,68 (шість тисяч сто 

шістдесят сім гривень  68 

коп.) 

----- ----- 4 120,0+2047,68 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

51 643,03 (п’ятдесят одна 

тисяча шістсот сорок три  

гривні 03 коп. ) 

----- ----- 28075,03+23568,00 

58.11.1 (книжки друковані) 3210 

 

67 126,00 (шістдесят сім 

тисяч сто двадцять шість 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 63 926,00+3 200,00 

58.14.1 (журнали та періодичні видання 

друковані) 
2282, 97 904,06 (дев’яносто сім 

тисяч дев’ятсот  чотири 

----- ----- 97 752,26 +151,80 
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 2281 гривні 06 коп. ) 

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

20 566,83  (двадцять 

тисяч п’ятсот шістдесят 

шість  гривень 83 коп.) 

----- ----- 27 912,83 -7 346,00 

28.24.1(інструмент електромеханічний 

для роботи однією рукою; інструмент 

ручний портативний із силовим 

урухомлювачем/приводом, інший) 

2282, 

2281 

2 323,80  (дві тисячі  

триста двадцять три  

гривні 80 коп.) 

----- -----  

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

66 177,35 (шістдесят 

шість тисяч сто  сімдесят 

сім     гривень 35 коп.) 

----- ----- 63 252,35+2 925,00 

27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

11 426,80 (одинадцять  

тисяч чотириста двадцять 

шість гривень 80 коп.) 

----- ----- 9 498,80+1 928,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

 20 878,54 (двадцять  

тисяч вісімсот сімдесят 

вісім  гривень 54 коп.) 

----- ----- 15 843,54+5035,00 

22.21.1 (мононитка завтовшки більше 

ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з 

пластмас) 

2282, 

2281 

2 745,00 (дві тисячі 

сімсот сорок п’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

26.30.5(прилади охоронної та пожежної 

сигналізації й подібна апаратура) 

2282, 

2281 

3 080,00 (три тисячі 

вісімдесят гривень 00 

коп.) 

----- -----  

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

9 653,39 (дев’ять тисяч  

шістсот  п’ятдесят три 

гривні 39 коп.) 

----- ----- 9 628,39+25,0 

17.29.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва інших паперових і 

картонних виробів) 

2282, 

2281 

46 900,00 (сорок шість 

тисяч дев’ятсот гривень 

00 коп.) 

----- -----  

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

11 423,80 ( одинадцять 

тисяч чотириста двадцять  

три гривні 80 коп.) 

----- ----- 11 203,80 +220,00 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

96 699,22 (дев’яносто 

шість   тисяч шістсот  

дев’яносто    дев’ять 

гривень 22 коп.) 

----- ----- 95 259,22  +1 440,00 

21.20.2(препарати фармацевтичні, інші) 2282, 

2281 

2 123,42(дві тисячі сто 

двадцять три гривні 42 

коп.) 

----- -----  

10.12.2(м'ясо свійської птиці, 

заморожене) 

2282, 

2281 

20 000,00(двадцять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

01.47.2 (яйця у шкарлупі, свіжі) 2282, 

2281 

30 695,00 (тридцять тисяч 

шістсот дев’яносто п’ять 

гривень 00 коп.)  

----- ----- 30 000,00 +6 965,00 

10.89.1 (супи, яйця,  дріжджі та інші 

харчові продукти; екстракти та соки з 

м’яса, риби й водяних безхребетних) 

2282, 

2281 

3 596,00 (три тисячі 

п’ятсот дев’яносто шість 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 3500,00+96,00 
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10.61.2 (борошно зернових і овочевих 

культур; їхні суміші) 

2282, 

2281 

37 750,50 (тридцять сім  

тисяч сімсот п’ятдесят 

гривень 50 коп.) 

----- ----- 35 000,50+2750,00 

10.81.1 (цукор-сирець, тростинний і 

очищений тростинний чи буряковий 

цукор(сахароза); меляса) 

2282, 

2281 

15 080,00  (п’ятнадцять  

тисяч вісімдесят гривень 

00 коп.) 

----- ----- 11 000,00  +4080,00 

10.61.1 (рис напівобрушений чи 

повністю обрушений, або лущений чи 

дроблений ) 

2282, 

2281 

10 252,00 (десять тисяч 

двісті п’ятдесят дві 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 4 992,00+5 260,00 

10.61.3 (крупи, крупка, гранули та інші 

продукти з зерна зернових культур) 

2282, 

2281 

12 575,00 (дванадцять  

тисяч п’ятсот сімдесят 

п’ять  гривень 00 коп.) 

----- ----- 3000,00+9575,00 

10.73.1 (макарони, локшина, кускус і 

подібні вироби) 

2282, 

2281 

6 260,00 (шість  тисяч  

двісті шістдесят гривень 

00 коп.) 

----- ----- 3 000,00+3 260,00 

10.39.1 (плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі ) 

2282, 

2281 

12 005,00 (п’ять  тисяч 00 

коп.) 

----- ----- 8 000,00+4205,00 

10.41.5 (олії рафіновані)  2282, 

2281 

46 670,00 (сорок шість 

тисяч шістсот сімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 40000,00+6670,00  

10.39.2 (плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані) 

2282, 

2281 

13 480,00 (тринадцять 

тисяч чотириста 

вісімдесят  гривень 00 

коп.) 

----- ----- 3000,00+10480,00 

01.13.5 (коренеплоди та бульби їстівні з 

високим умістом крохмалю та інуліну) 

2282, 

2281 

28 000,00 (двадцять вісім   

тисяч гривень  00 коп.) 

----- ----- 10000,00+18000,00 

10.32.1 (соки фруктові та овочеві) 2282, 

2281 

15 440,00 (пятнаднадцять 

тисяч  чотириста сорок 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 12 000,00+3 440,00 

01.11.7 (овочі бобові сушені) 2282, 

2281 

5 675,00 (п’ять  тисяч  

шістсот сімдесят п’ять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 5000,00+675,00 

10.84.2 (прянощі, обробленні) 2282, 4 440,00 (чотири тисячі 

чотириста сорок гривень 

----- ----- 3 000,00+1 440,00 
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2281 00 коп.) 

10.82.1 (какао терте, какао-масло, жири 

й олія, какао-порошок) 

2282, 

2281 

1 580,00 (одна тисяча 

п’ятсот вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 905,00+675,00 

10.84.3 (сіль харчова) 2282, 

2281 

3612,5 (три  тисячі 

шістсот дванадцять 

гривень 50 коп.) 

----- ----- 2997,50+615,00 

10.84.1 (оцет; соуси; суміші приправ; 

борошно та крупка гірчичні; гірчиця 

готова) 

2282, 

2281 

10 339,00 (десять тисяч 

триста тридцять дев’ять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 10 000,00+339,00 

10.62.1(крохмалі і крохмалепродукти; 

цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

6045,00 (шість  тисяч  

сорок п’ять гривень 00 

коп.) 

----- ----- 5675,00+370,00 

01.13.1(овочі листкові) 2282, 

2281 

13 250,00 (тринадцять  

тисяч двісті п’ятдесят 

гривень   00 коп. ) 

----- ----- 6000,00+7250,00 

 01.13.3 (культури овочеві плодоносні, 

інші) 

2282, 

2281 

39 693,00 (тридцять 

дев’ять тисячі шістсот 

дев’яносто три гривні 00 

коп.) 

----- ----- 4 693,00+35 000,00 

01.13.4 (овочі коренеплідні, цибулинні 

та бульбо подібні) 

2282, 

2281 

21 525,00 (двадцять одна    

тисяча п’ятсот двадцять 

п’ять  00 коп.) 

----- ----- 9000,00+12 525,00 

01.23.1 (плоди цитрусових культур) 2282, 

2281 

6 050,00 (шість тисяч 

п’ятдесят  гривень 00 

коп. ) 

----- ----- 300,00+5750,00 

01.22.1(плоди тропічних і субтропічних 

культур) 

2282, 

2281 

3600,00 (три тисячі 

шістсот  гривень 00 коп. ) 

----- -----  

10.51.3 (масло вершкове та молочні 

пасти) 

2282, 

2281 

25 240,00 (двадцять п’ять  

тисяч двісті сорок 

гривень коп.) 

----- ----- 4 490,00+20 750,00 

10.51.4 (сир сичужний та 

кисломолочний сир) 

2282, 

2281 

51 350,00 (п’ятдесят одна  

тисяча триста п’ятдесят  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 20 600,00+30 750,00 

10.51.1 (молоко та вершки, рідинні, 

обробленні) 

2282, 

2281 

13 020,00 (тринадцять  

тисяч двадцять гривень 

00 коп.) 

----- ----- 1 500,00+11 520,00  

10.51.5 (продукти молочні, інші) 2282, 

2281 

15 679,70 (п'ятнадцять  

тисяч п’ятсот шістсот 

сімдесят дев’ять    

гривень 70 коп.) 

----- -----  2 524,70+13 155,00 

10.83.1 (чай і кава, обробленні) 2282, 39 704,00(тридцять 

дев’ять   тисяч сімсот 

----- ----- 29630,00+10 074,00 
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2281 чотири гривні 00 коп.) 

20.14.3(кислоти монокарбонові жирні 

технічні; кислоти карбонові та їхні солі) 

2282, 

2281 

180,00(сто вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.20.1 (продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена) 

2282, 

2281 

28 200,00 (двадцять вісім 

тисяч двісті гривень 00 

коп.) 

----- ----- 14 000,00+14 200,00 

10.13.1(консерви та готові страви з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові) 

2282, 

2281 

66 130,00 (шістдесят 

шість  тисяч сто тридцять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 28200,00+37 930,00 

10.82.20(шоколад і цукрові кондитерські 

вироби) 

2282, 

2281 

27 820,00 (двадцять сім   

тисяч вісімсот двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.20.2 (риба, оброблена чи 

законсервована іншим способом; ікра 

осетрових та замінники ікри) 

2282, 

2281 

13 193,00 (тринадцять 

тисяч сто  дев’яносто три 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 2498,00+10 695,00 

10.11.1 (м’ясо великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене ) 

2282, 

2281 

99 525,00 (дев’яносто 

дев’ять  тисяч  п’ятсот 

двадцять п’ять  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 60 000,00+39 525,00 

10.72.1 (вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості, та кондитерські, борошняні, 

тривалого зберігання) 

2282, 

2281 

40 551,50 (сорок тисяч 

п’ятсот п’ятдесят одна 

гривня 50 коп.) 

----- ----- 7 400,00+33 151,50 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

 27 002,25 (двадцять сім 

тисяч  дві гривні 25 коп. ) 

----- ----- 23 788,25+3 214,00 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

28 999,36  (двадцять вісім   

тисяч дев’ятсот    

дев’яносто дев’ять    

гривень 36 коп.) 

----- ----- 25 885,36+3114,00 

71.20.1 (послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

10 560,70 (десять  тисяч 

п’ятсот  шістдесят  

гривень 70 коп.) 

----- ----- 9 594,70+966,00 

20.11.1 (гази промислові) 2282, 

2281 

28 300,04 (двадцять вісім 

тисяч  триста гривень 04 

коп.)  

----- ----- 28 070,00+230,04 

86.10.1(послуги лікувальних закладів) 2282, 

2281 

6 960,00(шість тисяч 

дев’ятсот шістдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

20.20.1(пестициди та інші агрохімічні 

продукти) 

2282, 

2281 

5955,00 (п’ять тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят п’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

84.25.1(послуги пожежних служб) 2282, 

2281 

8 926,49 (вісім тисяч 

дев’ятсот  двадцять шість  

гривень 49 коп.) 

----- ----- 7120,30+1806,19 
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80.20.1 (послуги систем безпеки) 2282, 

2281 

 40 632,58 (сорок тисяч 

шістсот  тридцять дві 

гривні 58 коп.) 

----- ----- 38 009,99 +2 622,59 

71.12.1 (послуги інженерні) 2282, 

2281 

7 514,65 (сім тисяч 

п’ятсот   чотирнадцять 

гривень 65 коп. ) 

----- -----  

43.22.1 (монтаж водопровідних, 

каналізаційних, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря) 

2282, 

2281 

3 379,58 (три тисячі 

триста сімдесят дев’ять  

гривень 58 коп.) 

----- ----- 3296,01+83,57 

24.10.4 (прокат плаский зі сталі, без 

подальшого обробляння, крім холодного 

прокатування, завширшки не менше ніж 

600 мм) 

2282, 

2281 

4 097,26 (чотири тисячі  

дев’яносто сім  гривень 

26 коп.) 

----- -----  

28.25.1(теплообмінники; установки для 

кондиціювання повітря непобутові, 

непобутове холодильне та морозильне 

устаткування) 

2282, 

2281 

13 510,00 (тринадцять  

тисяч  п’ятсот десять   

гривень 00 коп.) 

----- -----  

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

228

2, 

228

1 

69405,65 (шістдесят 

дев’ять    тисяч  

чотириста  п’ять  

гривень 65 коп.) 

----- ----

- 

68 404,67 +1000,98 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

72 565,66 (сімдесят дві 

тисячі п’ятсот  шістдесят 

п’ять  гривень 66 коп.) 

----- ----- 68 528,68+4 036,98 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

 22 438,54 (двадцять дві  

тисячі чотириста 

тридцять вісім  гривень 

54 коп.) 

----- ----- 20 878,54+1560,00 

18.13.1 (послуги щодо підготовляння до 

друку) 

2282, 

2281 

17 911,20(сімнадцять  

тисяч дев’ятсот 

одинадцять гривень 20 

коп.) 

----- -----  

74.10.1(послуги щодо проектування 

інтер'єрів, промислової продукції та інші 

спеціалізовані послуги щодо 

проектування) 

2282, 

2281 

22 170,00 (двадцять дві 

тисячі сто сімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 12 000,00+10 170,00 

13.94.1 (мотузки, канати, шпагат і сіткове 

полотно, крім відходів) 

2282, 

2281 

1 237,80 (одна тисяча двісті 

тридцять сім гривень 80 коп.) 

----- ----- 912,80+325,00 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

12 725,90 (дванадцять 

тисяч сімсот двадцять  

п’ять гривень 90 коп.) 

----- ----- 10 906,30+1 819,60 

24.20.4 (фітинги до труб чи трубок зі 

сталі, не литі) 

2282, 

2281 

9 393,92  (дев’ять  тисяч  

триста дев’яносто три   

гривня 92 коп.) 

----- ----- 8841,00+552,92 

33.12.2  ( ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

2282, 

2281 

32 377,83 (тридцять дві 

тисячі триста  сімдесят 

сім  гривень 00 коп.) 

----- ----- 31 193,00+1184,83 
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71.20.1 (послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

55 191,70 (п’ятдесят   

п’ять тисяч сто 

дев’яносто одна  гривня 

70 коп.) 

----- ----- 10 560,70 +44 631,00 

45.20.2 (технічне обслуговування та 

ремонтування інших автотранспортних 

засобів) 

2282, 

2281 

6 881,50 (шість тисяч 

вісімсот вісімдесят одна 

гривня 50 коп. ) 

----- ----- 4 139,50+2 742,00 

25.11.2(вироби конструкційні металеві 

та їхні частини) 

2282, 

2281 

32 858,12 (тридцять дві 

тисячі вісімсот п’ятдесят 

вісім гривня 50 коп. ) 

----- -----  

27.90.1 (устаткування електричне, інше, 

та його частини) 

2282, 

2281 

54 100,44 (п’ятдесят 

чотири  тисячі сто 

гривень 44 коп.)  

----- ----- 14 220,00+39 880,44 

18.12.1(послуги щодо друкування, інші) 2282, 

2281 

119 100,00  

( сто дев’ятнадцять тисяч 

сто гривень 00 коп.) 

----- ----- 99 900,00+19 200,00 в т.р.  

ПДВ  

19850,00 

58.29.3(програмне забезпечення як 

завантажені файли) 

2282, 

2281 

2920,02(дві тисячі 

дев’ятсот двадцять 

гривень 02 коп.) 

----- -----  

17.23.1 ( вироби канцелярські, 

паперові) 

2282, 

2281 

63 162,80  

(шістдесят три тисячі 

сто шістдесят дві гривні 

80 коп.) 

----- ----- 45 674,00+17 488,80 

18.13.1 (послуги щодо підготовляння до 

друку) 

2282, 

2281 

22 180,20 (двадцять дві  

тисячі сто вісімдесят 

гривень 20 коп.) 

----- ----- 17 911,20+4 269,00 

81.22.1 (послуги щодо очищування 

промислових об'єктів)  

2282, 

2281 

50 507,50 (п’ятдесят 

тисяч п’ятсот  сім 

гривень 50 коп.)  

----- ----- 26 995,25+23 512,95 

13.94.1 (мотузки, канати, шпагат і 

сіткове полотно, крім відходів) 

2282, 

2281 

1 367,88 (одна тисяча 

триста шістдесят сім 

гривень 88 коп.) 

----- ----- 1 237,80+130,08 

65.12.2(послуги щодо страхування 

автотранспорту) 

2282, 

2281 

17 750,75 (сімнадцять 

тисяч сімсот п'ятдесят 

гривень 75 коп. ) 

----- ----- 9 115,00+8 635,75 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

 30 509,80 (тридцять   

тисяч п’ятсот  дев’ять  

гривень 80 коп.) 

----- ----- 25 186,00+5 323,80 

22.23.1(вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і покриви на 

підлогу, тверді, не пластикові) 

2282, 

2281 

83 016,81 (вісімдесят  три  

тисячі  шістнадцять  

гривень 81 коп.) 

----- ----- 68 586,01+14 430,80 

49.41.1(перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами) 

2282, 44 180,00 (сорок чотири  

тисячі сто вісімдесят  

----- ----- 43900,00+280,00 
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2281 гривень 00 коп.) 

84.25.1(послуги пожежних служб) 2282, 

2281 

9 426,49 (дев’ять  тисяч 

чотириста  двадцять 

шість  гривень 49 коп.) 

----- ----- 8 926,49+500,00 

22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

 15410,25 ( п'ятнадцять  

тисяч чотириста десять    

гривень 25 коп.) 

----- ----- 14 760,13+650,12 

22.29.9(послуги з виготовляння інших 

пластмасових виробів; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

Інших пластмасових виробів) 

2282, 

2281 

5 985,01 (п’ять  тисяч 

дев’ятсот вісімдесят п’ять   

гривень 01 коп.) 

----- -----  

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

41 618,18  (сорок  одна 

тисяча шістсот 

вісімнадцять гривень 18 

коп.) 

----- ----- 40 118,18+1500,00 

27.20.2 (акумулятори електричні та 

частини до них) 

2282, 

2281 

7 553,10 (сім тисяч 

п’ятсот п’ятдесят три 

гривні 10 коп.) 

----- ----- 5 753,10+1800,00 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

30 732,34 (тридцять вісім   

тисяч сімсот    тридцять 

дві    гривні 34 коп.) 

----- ----- 28 999,36  +1732,98 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

228

2, 

228

1 

75 631,67 (сімдесят п’ять    

тисяч  шістсот тридцять 

одна  гривня 67 коп.) 

----- ----

- 

69405,65+6 226,02 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

14183,18 (чотирнадцять 

тисяч сто вісімдесят три   

гривні 18 коп.) 

----- ----- 12 725,90+1457,28 

25.21.1 (радіатори та котли центрального 

опалення) 

2282, 

2281 

27 401,54 (двадцять сім  

тисяч чотириста одна 

гривня 54 коп.) 

----- ----- 15 565,20 +11 836,34 

20.59.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва інших хімічних продуктів, 

н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

1 190,20(одна тисяча сто 

дев’яносто гривень 20 

коп.) 

----- -----  

33.14.1(ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного 

устаткування) 

2282, 

2281 

6 666,00(шість  тисяч 

шістсот шістдесят шість 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 300,00+3 366,00 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

228

2, 

228

1 

85 749,23 (вісімдесят 

п’ять    тисяч  сімсот 

сорок дев’ять   гривень 

23 коп.) 

----- ----

- 

75 631,67+10 117,56 

58.29.1 (програмне забезпечення 

системне на фізичних носіях) 

228

2, 

228

1 

1 952,00 (одна     тисяча  

дев’ятсот  п’ятдесят дві   

гривні 00 коп.) 

----- ----

- 

 

58.29.2(програмне забезпечення 

прикладне на фізичних носіях) 

2282, 5 710,00 (п’ять тисяч 

сімсот десять гривень 00 

----- ----- 885,00+4 825,00 
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2281 коп.) 

28.13.1(помпи для рідин; підіймачі 

рідин) 

2282, 

2281 

44 684,00 (сорок чотири 

тисячі шістсот вісімдесят 

чотири  гривні 00 коп.) 

----- ----- 34 584,00+10100,00 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

55 893,03 (п’ятдесят п’ять  

тисяч вісімсот дев’яносто  

три  гривні 03 коп. ) 

----- ----- 51 643,03+4 250,00 

25.29.1(цистерни, резервуари та 

вмістища металеві, інші) 

2282, 

2281 

2 150,00 (дві  тисячі сто 

п’ятдесят  гривень 00 

коп. ) 

----- -----  

24.20.4 (фітинги до труб чи трубок зі 

сталі, не литі) 

2282, 

2281 

9 443,92  (дев’ять  тисяч  

чотириста сорок три   

гривні 92 коп.) 

----- ----- 9 393,92  +50,00 

26.51.5 (прилади для контролювання 

інших фізичних характеристик) 

2282, 

2281 

1 120,00 (одна тисяча сто 

двадцять гривень 00 коп.) 

----- ----- 1070,00+50,00 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

16801,60 (шістнадцять  

тисяч  вісімсот  одна   

гривня 60 коп.) 

----- ----- 14183,18+2 618,42 

20.11.1 (гази промислові) 2282, 

2281 

28 334,00 (двадцять вісім 

тисяч  триста тридцять 

чотири гривні 00 коп.)  

----- ----- 28 300,04+33,96 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

25 539,92 (двадцять п’ять  

тисяч п’ятсот  тридцять 

дев’ять  гривень 92 коп.) 

----- ----- 22 449,92+3090,00 

21.20.1 (ліки) 2282, 

2281 

690,57(шістсот 

дев’яносто гривень 57 

коп.) 

----- -----  

21.20.2(препарати фармацевтичні, інші) 2282, 

2281 

2 131,00 (дві тисячі сто 

тридцять одна гривня 00 

коп.) 

----- ----- 2 123,42+7,58 

18.13.1 (послуги щодо підготовляння до 

друку) 

2282, 

2281 

41680,20 (сорок одна  

тисяча шістсот вісімдесят 

гривень 20 коп.) 

----- ----- 22 180,20+19500,00 

32.50.1(інструменти і прилади медичні, 

хірургічні та стоматологічні) 

2282, 

2281 

 130,39 (сто тридцять 

гривень 39 коп.) 

----- -----  

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

39 740,34 (тридцять 

дев’ять    тисяч сімсот    

сорок    гривень 34 коп.) 

----- ----- 38 732,34+1008,00 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

67 513,35 (шістдесят сім 

тисяч п’ятсот тринадцять      

гривень 35 коп.) 

----- ----- 66 177,35+1336,00 

22.29.9(послуги з виготовляння інших 

пластмасових виробів; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

Інших пластмасових виробів) 

2282, 

2281 

10 882,01 (десять  тисяч 

вісімсот вісімдесят дві   

гривні 01 коп.) 

----- ----- 5 985,01+4897,00 

63.99.1 (послуги інформаційні, інші, н. в. 

і. у) 

2282, 

2281 

67 248,20 (шістдесят сім 

тисяч двісті сорок вісім  

гривень 20 коп.) 

----- ----- 66 501,20+747,00 
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27.12.2 (апаратура електрична для 

комутації чи захисту електричних кіл, на 

напругу не більше ніж 1000 В) 

2282, 

2281 

15019,98 (п'ятнадцять  

тисяч дев’ятнадцять   

гривень 98 коп.) 

----- -----  

27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

11 959,78 (одинадцять  

тисяч дев’ятсот п’ятдесят 

дев’ять   гривень 78 коп.) 

----- ----- 11 426,80+532,98 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

32 356,92 (тридцять дві 

тисячі триста п’ятдесят 

шість  гривень 92 коп.) 

----- ----- 27 873,64+4483,28 

71.12.1 (послуги інженерні) 2282, 

2281 

12 854,65 (дванадцять  

тисяч    вісімсот 

п’ятдесят чотири гривні 

65 коп. ) 

----- ----- 7 514,65+5 340,00 

85.59.1 (послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у.)  

2282, 

2281 

23 360,35 (двадцять три 

тисячі триста шістдесят  

гривень 35 коп.) 

----- ----- 22 360,35+1000,00 

49.39.3 (перевезення пасажирів 

наземним транспортом поза розкладом) 

2282, 

2281 

48 700,00 (сорок дев’ять  

тисяч 00 коп.) 

----- ----- 30 000,00+18 700,00 

64.99.1 (послуги фінансові, крім 

страхування та пенсійного забезпечення, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

24 000,00 (двадцять 

чотири тисячі гривень 00 

коп. ) 

----- ----- 23000+1000,00 

Додаткова угода №2 до 

договору №693-19/14 від 

29.07.2014 р. 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

30 402,25 (тридцять  

тисяч чотириста  дві 

гривні 25 коп. ) 

----- ----- 27 002,25+3 400,00 

17.29.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва інших паперових і 

картонних виробів) 

2282, 

2281 

71 085,00 (сімдесят одна 

тисяча вісімдесят п’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 46 900,00+24 185,00 

13.92.1(вироби текстильні готові для 

домашнього господарства) 

2282, 

2281 

117 190,00 (сто 

сімнадцять  тисяч сто 

дев’яносто   гривень 00 

коп.) 

----- -----  

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 
2282, 

2281 

115 134,37 ( сто 

п'ятнадцять  тисяч  сто 

тридцять  гривень 37 

коп.) 

----- ----- 115018,20+116,17 

в т.р. ПДВ 18 964,70 

27.40.3(лампи та світильники, інші) 2282, 

2281 

14 620,00 (чотирнадцять  

тисяч шістсот двадцять   

гривень 70 коп.) 

----- ----- 14520,00+100,70 

20.41.4 (препарати пахучі, воски та інші 

засоби для чищення) 

2282, 

2281 

22 733,86 (двадцять дві 

тисячі сімсот тридцять 

три  гривні 86 коп.) 

----- ----- 6713,86+16 020,00 

84.25.1(послуги пожежних служб) 2282, 

2281 

14 245,49 (чотирнадцять  

тисяч двісті сорок п’ять   

гривень 49 коп.) 

----- ----- 9 426,49+4819,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

35 679,52 (тридцять п’ять   

тисяч шістсот сімдесят 

дев’ять   гривень 52 коп.) 

----- ----- 22 438,54+ 

13 240,98 
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27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

27 245,78 (двадцять сім 

тисяч двісті сорок п’ять    

гривень 78 коп.) 

----- ----- 11 959,78+15 286,00 

22.21.1 (мононитка завтовшки більше 

ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з 

пластмас) 

2282, 

2281 

6 333,00 (шість тисяч  

триста тридцять три 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 2745,00+3 588,00 

27.11.5 (елементи баластні до розрядних 

ламп або трубок; перетворювачі 

статичні; дроселі та котушки 

індуктивності, інші) 

2282, 

2281 

1 239,00 (одна тисяча 

двісті тридцять дев’ять  

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 954,0+285,00 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

58053,03(п’ятдесят вісім 

тисяч п’ятдесят   три  

гривні 03 коп. ) 

----- ----- 55 893,03 + 

2160,00 

 

26.30.5(прилади охоронної та пожежної 

сигналізації й подібна апаратура) 

2282, 

2281 

7 338,00 (сім тисяч триста 

тридцять  вісім гривень 

00 коп.) 

----- ----- 3 080,00 +4 258,00 

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

3 699,90 (три тисячі 

шістсот дев’яносто 

дев’ять  гривень 90 коп.) 

----- ----- 3 594,90+105,00 

80.20.1 (послуги систем безпеки) 2282, 

2281 

 40 902,58 (сорок тисяч 

дев’ятсот   дві гривні 58 

коп.) 

----- ----- 40 632,58+270,00 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

9 722,39 (дев’ять тисяч  

сімсот  двадцять дві 

гривні 39 коп.) 

----- ----- 9 653,39+69,00 

43.22.1 (монтаж водопровідних, 

каналізаційних, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря) 

2282, 

2281 

3 708,97 (три тисячі 

сімсот вісім гривень 97 

коп.) 

----- ----- 3 379,58+329,39 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

43282,62 (сорок три 

тисячі двісті вісімдесят 

дві   гривні 61 коп.) 

----- ----- 32 356,92+ 

10 925,7 

 

45.20.1(технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних 

засобів) 

2282, 

2281 

31 596,66 

(тридцять одна тисяча 

п’ятсот дев’яносто шість    

гривень 66 коп.) 

----- -----  

65.11.1(послуги щодо страхування 

життя) 

2282, 

2281 

4 870,04 

(чотири тисячі вісімсот 

сімдесят гривень 04 коп.) 

----- -----  

45.20.2 (технічне обслуговування та 

ремонтування інших автотранспортних 

засобів) 

2282, 

2281 

18 687,67 (вісімнадцять 

тисяч шістсот вісімдесят 

сім гривень 67 коп. ) 

----- ----- 6 881,50+ 

11 806,17 

 

27.20.2 (акумулятори електричні та частини 

до них) 

2282, 

2281 

9 340,20(дев’ять  тисяч 

триста сорок гривень 20 

коп.) 

----- ----- 7 553,10+1787,21 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.12.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.12.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.30.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.30.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.94.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.94.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=43.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=43.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=43.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=45.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=45.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=45.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=45.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=65.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=65.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=45.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=45.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=45.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.20.2


51 
 

26.80.1 (носії інформації магнітні й оптичні) 2282, 

2281 

67 790,55 (шістдесят сім 

тисяч сімсот дев’яносто      

гривень 55 коп.) 

----- ----- 67 513,35+277,20 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282

, 

2281 

87662,03(вісімдесят сім    

тисяч  шістсот шістдесят дві 

гривні 03 коп.) 

----- ----

- 

85749,23+1912,80 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

46 334,34(сорок шість    

тисяч триста тридцять 

чотири  гривень 34 коп.) 

----- ----- 39740,34+6594,00 

22.21.3 (пластини, листи, плівка, фольга і 

стрічки пластмасові, неармовані чи не 

з'єднані з іншими матеріалами) 

2282, 

2281 

1 400,00 (одна    тисяча 

триста чотириста  гривень 

00 коп.) 

----- -----  

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

58 214,52 (п’ятдесят  вісім  

тисяч  двісті чотирнадцять      

гривень 52 коп.) 

----- ----- 48 467,52+9 747,00 

22.23.1(вироби пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не 

пластикові) 

2282, 

2281 

98 316,81 (дев’яносто вісім  

тисяч триста шістнадцять  

гривень 81 коп.) 

----- ----- 83 016,81+15 300,00 

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга та 

стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

13625,15 (тринадцять тисяч 

шістсот двадцять п’ять   

гривень 15 коп.) 

----- ----- 13521,15+104,0 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

17 612,64 (сімнадцять тисяч 

шістсот дванадцять гривень 

64 коп.) 

----- ----- 17 546,64+66,00 

14.12.3 (одяг робочий іншій) 2282, 

2281 

865,80 (вісімсот шістдесят 

п’ять  гривень  80 коп.) 

----- ----- 781,80+84,0 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

77 863,54 (сімдесят сім  

тисяч  вісімсот шістдесят 

три  гривні 54 коп.) 

----- ----- 77 857,54+6,00 

23.19.2 (скло технічне та інше скло) 2282, 

2281 

3 918,50 (три тисячі 

дев’ятсот вісімнадцять  

гривень 50 коп.) 

----- ----- 198,00+3720,50 

74.90.1 (послуги щодо надання професійної 

та технічної допомоги та консультаційні, н. 

в. і. у.) 

2282, 

2281 

79 211,38 (сімдесят дев’ять    

тисяч двісті одинадцять    

гривень 38 коп.) 

----- ----- 53 195,38+ 

26 016,00 

 

74.10.1(послуги щодо проектування 

інтер'єрів, промислової продукції та інші 

спеціалізовані послуги щодо 

проектування) 

2282, 

2281 

28 570,00 (двадцять вісім 

тисяч п’ятсот  сімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 22 170,00+6 400,00 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

22 449,92 (двадцять дві 

тисячі чотириста сорок 

дев’ять  гривень 92 коп.) 

----- ----- 25 539,92 -3090,00 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.20.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.20.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=23.19.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.90.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.90.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.90.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.10.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.10.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.10.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.10.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.30.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.30.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.30.2


52 
 

26.30.3(частини електричної апаратури 

для телефонного чи телеграфного 

зв'язку) 

2282, 

2281 

49 215,90 (сорок дев’ять   

тисяч двісті п'ятнадцять  

гривень 90 коп.) 

----- ----- 45 942,90+3273,00 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

61084,52 (шістдесят  одна  

тисяча вісімдесят  чотири      

гривні 52 коп.) 

----- ----- 58 214,52+2 970,00 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

12 390,26 (дванадцять 

тисяч триста дев’яносто 

гривень 26 коп.). 

----- ----- 11 780,06+610,20 

69.20.1(послуги щодо фінансового 

аудиту) 

2282, 

2281 

19 073,00 (дев’ятнадцять  

тисяч сімдесят три гривні 

00 коп.). 

----- -----  

25.99.1 (вироби для ванн і кухні, 

металеві) 

2282, 

2281 

2 105,11 (дві тисячі  сто 

п’ять    гривень 11 коп.) 

----- ----- 794,71+1310,40 

22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

 16 055,01 ( шістнадцять  

тисяч п’ятдесят п’ять     

гривень 01 коп.) 

----- ----- 15410,25+644,76 

24.20.4 (фітинги до труб чи трубок зі 

сталі, не литі) 

2282, 

2281 

9 450,40  (дев’ять  тисяч  

чотириста п’ятдесят    

гривень 40 коп.) 

----- ----- 9443,92+6,48 

 

28.22.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва підіймального та 

вантажного устаткування) 

2282, 

2281 

2 600,00 (дві тисячі 

шістсот гривень 00 коп.) 

----- ----- 2 000,00+600,00 

43.22.2 (монтаж систем газопостачання) 2282, 

2281 

291,30,00  (двісті 

дев’яносто одна   гривня 

00 коп.) 

----- -----  

25.29.1(цистерни, резервуари та 

вмістища металеві, інші) 

2282, 

2281 

8 138,00 (вісім  тисяч сто 

тридцять вісім  гривень 

00 коп. ) 

----- ----- 2150,00+5988,00 

17.29.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва інших паперових і 

картонних виробів) 

2282, 

2281 

99 885,00 (дев’яносто 

дев’ять  тисяч вісімдесят 

п’ять  гривень 00 коп.) 

----- ----- 71 085,00+28 800,00 

86.10.1(послуги лікувальних закладів) 2282, 

2281 

13 006,00 (тринадцять  

тисяч шість гривень 00 

коп.) 

----- ----- 6960,00+6 046,00 

74.10.1(послуги щодо проектування 

інтер'єрів, промислової продукції та інші 

спеціалізовані послуги щодо 

проектування) 

2282, 

2281 

32 680,00 (тридцять дві 

тисячі шістсот  вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 28 570,00+4110,00 

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

61 841,05  (шістдесят 

одна тисяч вісімсот сорок 

одна   гривня 05 коп.) 

----- ----- 3 699,90+58 141,15 

24.20.4 (фітинги до труб чи трубок зі 

сталі, не литі) 

2282, 

2281 

48256,37  (сорок вісім 

тисяч  двісті п’ятдесят 

шість    гривень 37 коп.) 

----- ----- 9450,40+ 

38805,97 
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25.99.1 (вироби для ванн і кухні, 

металеві) 

2282, 

2281 

4957,34 (чотири тисячі  

дев’ятсот  п’ятдесят сім    

гривень 34 коп.) 

----- ----- 2105,11+2852,23 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

16910,46 (шістнадцять  

тисяч  дев’ятсот   десять   

гривень 46 коп.) 

----- ----- 16801,60+108,86 

22.23.1(вироби пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не 

пластикові) 

2282, 

2281 

104 809,77 (сто чотири   

тисячі вісімсот дев’ять   

гривень 77 коп.) 

----- ----- 98 316,81+6 492,96 

в т. р. ПДВ 

17 468,295 

23.42.1 (вироби санітарно-технічні 

керамічні) 

2282, 

2281 

5 392,80 ( п’ять тисяч 

триста дев’яносто дві 

гривні 80 коп.) 

----- ----- 4 384,80+1 008,00 

22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

 62 640,45 ( шістдесят дві  

тисячі шістсот сорок    

гривень 45 коп.) 

----- ----- 16 055,01+ 

46 585,44 

 

23.14.1 (скловолокно) 2282, 

2281 

10578,37 (десять тисяч 

п’ятсот  сімдесят вісім 

гривень 37 коп. ) 

----- ----- 10 186,46+391,91 

25.93.1 (вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

13376,40 (тринадцять 

тисяч триста  сімдесят 

шість гривень 40 коп.) 

----- ----- 6 378,00+6 998,40 

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга та 

стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

23 075,15 (двадцять  три 

тисячі  сімдесят п’ять   

гривень 15 коп.) 

----- ----- 13 625,15+9 450,00 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

72 931,62 (сорок три 

тисячі двісті вісімдесят 

дві   гривні 61 коп.) 

----- ----- 43 282,62+29 649,00 

17.23.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва паперових канцелярських 

виробів) 

2282, 

2281 

99 000,00 (дев’яносто 

дев’ять тисяч гривень 00 

коп. ) 

----- -----  

17.23.1 ( вироби канцелярські, 

паперові) 

2282, 

2281 

83 162,80  

(вісімдесят три тисячі 

сто шістдесят дві гривні 

80 коп.) 

----- ----- 63 162,80+20000,00 

17.12.1(папір газетний, папір ручного 

виготовляння та інший не крейдований 

папір, або картон для графічних цілей) 

2282, 

2281 

86 312,00 (вісімдесят 

шість тисяч триста 

дванадцять гривень 00 

коп. ) 

----- ----- 79 812,00+6 500,00 

23.11.1 (скло листове) 2282, 

2281 

6 635,77 (шість тисяч 

шістсот тридцять п’ять  

гривень 77 коп. ) 

----- -----  
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25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

27 845,10 (двадцять сім 

тисяч вісімсот  сорок 

п’ять  гривень 10 коп.) 

----- ----- 26 045,10+1800,00 

28.25.1(теплообмінники; установки для 

кондиціювання повітря непобутові, 

непобутове холодильне та морозильне 

устаткування) 

2282, 

2281 

26 038,00 (двадцять шість  

тисяч  тридцять вісім   

гривень 00 коп.) 

----- ----- 13 510,00+12 528,00 

26.51.6 (інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші) 

2282, 

2281 

13 502,18 (тринадцять  

тисяч п’ятсот  дві гривні 

18 коп.) 

----- ----- 6 138,18+7364,40 

71.12.1 (послуги інженерні) 2282, 

2281 

32 036,05 (тридцять дві  

тисячі    тридцять шість 

гривень 05 коп. ) 

----- ----- 12 854,65+19181,4 

33.13.1 (ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устаткування) 

2282, 

2281 

29 557,68 (двадцять 

дев’ять  тисяч п’ятсот  

п’ятдесят сім гривень 68 

коп.) 

----- ----- 17 058,48+12 499,20 

80.20.1 (послуги систем безпеки) 2282, 

2281 

 111 024,88 (сто 

одинадцять  тисяч   

двадцять чотири гривні 

88 коп.) 

----- ----- 40 902,58+70 122,30 

26.30.3(частини електричної апаратури 

для телефонного чи телеграфного 

зв'язку) 

2282, 

2281 

50 871,90 (п’ятдесят    

тисяч вісімсот сімдесят 

одна   гривня 90 коп.) 

----- ----- 49 215,90+1656,00 

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

23 984,15(двадцять  три 

тисячі  дев’ятсот 

вісімдесят чотири   гривні 

15 коп.) 

----- ----- 23 075,15+909,00 

27.52.2(частини печей, плиток, приладів 

для підігрівання їжі та подібних 

неелектричних побутових приладів) 

2282, 

2281 

25 793,50(двадцять  п’ять  

тисяч  сімсот дев’яносто  

три   гривні 50 коп.) 

----- -----  

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

9 829,22 (дев’ять тисяч  

вісімсот двадцять дев’ять   

гривень 22 коп.) 

----- ----- 9 722,39+106,83 

25.73.4 (деталі змінні до ручних 

інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, 

або до верстатів) 

2282, 

2281 

1 696,38 (одна тисяча 

шістсот дев’яносто шість  

гривень 38 коп.) 

----- ----- 707,49+988,89 

25.73.3( інструменти ручні, інші) 

2282, 

2281 

1 713,90 (одна тисяча 

сімсот тринадцять  

гривень 90 коп.) 

----- -----  

28.24.1(інструмент електромеханічний 

для роботи однією рукою; інструмент 

ручний портативний із силовим 

урухомлювачем/приводом, інший) 

2282, 

2281 

5 893,80 (п’ять  тисяч  

вісімсот дев’яносто  три  

гривні 80 коп.) 

----- ----- 2 323,80  +3570,00 

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

65 679,98 (шістдесят 

п’ять  тисяч  шістсот 

сімдесят дев’ять   гривень 

98 коп.) 

----- ----- 63 279,98+2400,00 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 99 112,82 (дев’яносто 

дев’ять  тисяч сто 

----- ----- 95 539,82+3 273,00 
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2281 дванадцять  гривень 82 

коп.) 

73.12.1 (послуги посередників щодо 

продажу рекламного місця) 

2282, 

2281 

25 560,00 (двадцять п’ять  

тисяч п’ятсот  шістдесят 

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 23 160,00+2 400,00 

27.20.2 (акумулятори електричні та частини 

до них) 

2282, 

2281 

11 140,2 (одинадцять   тисяч 

сто сорок гривень 20 коп.) 

----- ----- 9340,20+1800,00 

29.32.3(частини та приладдя до 

моторних транспортних засобів, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

3 410,00 (три тисячі 

чотириста десять   

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

85056,60 (вісімдесят 

п’ять   тисяч  п’ятдесят 

шість    гривень 60 коп.) 

----- ----- 72 931,62+9 124,98 

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

46 123,86 (сорок шість 

тисяч двісті одинадцять   

гривень 86 коп.) 

----- ----- 36 211,86+9 912,00 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

65 558,72 (шістдесят    

п’ять тисяч п’ятсот 

п’ятдесят вісім      

гривень 72 коп.) 

----- ----- 61084,52+4474,20 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

12 782,42 (дванадцять 

тисяч сімсот вісімдесят  

дві гривні 42 коп.). 

----- ----- 12 390,26+392,16 

23.64.1 (розчини будівельні) 2282, 

2281 

12 335,52 (дванадцять 

тисяч триста тридцять 

п’ять гривень 52 коп.) 

----- ----- 11668,80+666,72 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

1 382,63 (одна тисяча 

триста вісімдесят дві  

гривні 63 коп.) 

----- ----- 1 327,55+55,08 

22.23.1(вироби пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не 

пластикові) 

2282, 

2281 
105 847,17(сто п’ять    

тисяч вісімсот сорок сім  

гривень 17 коп.) 

----- ----- 104809,77+1 037,4 

16.21.1(фанера клеєна, фанеровані 

панелі й подібні вироби з шаруватої 

деревини; плити деревостружкові  й 

подібні плити з деревини чи з інших 

здерев'янілих матеріалів) 

2282, 

2281 

4860,96(чотири  тисячі 

вісімсот шістдесят 

гривень 96 коп.) 

----- ----- 3618,16+1248,80 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

17 791,82 (сімнадцять тисяч 

сімсот дев’яносто одна 

гривня 82 коп.) 

----- ----- 17612,24+179,18 

24.10.4 (прокат плаский зі сталі, без 

подальшого обробляння, крім холодного 

прокатування, завширшки не менше ніж 

600 мм) 

2282, 

2281 

14 521,26 (чотирнадцять 

тисяч  п’ятсот двадцять 

одна  гривня 26 коп.) 

----- ----- 4097,26+10424,00 

43.22.1 (монтаж водопровідних, 

каналізаційних, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря) 

2282, 

2281 

7 704,97  (сім тисяч 

сімсот чотири гривні 97 

коп.) 

----- ----- 3 708,97+3 996,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 36097,52 (тридцять шість   ----- ----- 35 679,52+418,00 
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2281 тисяч дев’яносто сім   

гривень 52 коп.) 

13.20.1(тканини (крім спеціальних 

полотен) з натуральних волокон, крім 

бавовняних) 

2282, 

2281 

4 756,80 (чотири   тисячі 

сімсот п’ятдесят шість  

гривень 80 коп.) 

----- -----  

85.42.1 (послуги у сфері вищої освіти 

університетського рівня) 

2282, 

2281 

3 084,00 (три   тисячі 

вісімдесят чотири  гривні 

00 коп.) 

----- -----  

26.12.2(карти звукові, відеокарти, 

мережеві карти та подібні карти до 

машин автоматичного обробляння 

інформації) 

2282, 

2281 

1 419,00 (одна   тисяча 

чотириста дев’ятнадцять  

гривень 00 коп.) 

----- -----  

23.41.1(вироби господарські та 

декоративні керамічні) 

2282, 

2281 

2 780,00 (дві   тисячі 

сімсот вісімдесят  

гривень 00 коп.) 

----- -----  

45.20.1(технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних 

засобів) 

2282, 

2281 

31 846,66 (тридцять одна 

тисяча вісімсот сорок  

шість    гривень 66 коп.) 

----- ----- 31 596,66+250,00 

 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

13 032,42 (тринадцять 

тисяч тридцять  дві 

гривні 42 коп.). 

----- ----- 12 782,42+193,08 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

65 664,92 (шістдесят    

п’ять тисяч шістсот 

шістдесят чотири    

гривні 92 коп.) 

----- ----- 65 558,72+106,20 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

1454,51 (одна тисяча 

чотириста п’ятдесят  одна  

гривня 51 коп.) 

----- ----- 1 382,63+71,88 

17.29.1 (вироби паперові та картонні, 

інші) 

2282, 

2281 

89 437,04 (вісімдесят 

дев’ять тисяч чотириста 

тридцять сім  гривень 04 

коп.) 

----- ----- 95,04+89 342,00 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

50 996,71 (п’ятдесят   

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто шість   

гривень 71 коп.) 

----- ----- 47000,71+3 996,00библио

тека на 2016 газети 

49.31.2 (послуги міського та приміського 

пасажирського наземного транспорту, 

інші) 

2282, 

2281 

32 300,71 (тридцять дві  

тисячі триста   гривень 71 

коп.) 

----- -----  

17.12.5(картон  некрейдований (крім 

картону для писання, друкування чи 

іншої графічної призначеності)) 

2282, 

2281 

4 300,00 (чотири  тисячі 

триста   гривень 00 коп.) 

----- -----  

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

25 694,15 (двадцять  п’ять  

тисяч  шістсот дев’яносто 

чотири   гривні 15 коп.) 

----- ----- 23 984,15+1 710,00 
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26.30.5(прилади охоронної та пожежної 

сигналізації й подібна апаратура) 

2282, 

2281 

11 288,00 (одинадцять  

тисяч двісті вісімдесят  

вісім гривень 00 коп.) 

----- ----- 7 338,00+3950,0 

27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

36 486,78 (тридцять шість 

тисяч чотириста 

вісімдесят шість    

гривень 78 коп.) 

----- ----- 27 245,78+9 241,00 

27.11.5 (елементи баластні до розрядних 

ламп або трубок; перетворювачі 

статичні; дроселі та котушки 

індуктивності, інші) 

2282, 

2281 

2 184,00 (дві тисячі сто 

вісімдесят чотири  гривні 

00 коп. ) 

----- ----- 1 239,00+945,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

39 380,52 (тридцять 

дев’ять    тисяч триста 

вісімдесят   гривень 52 

коп.) 

----- ----- 36097,52+3283,00 

22.21.1 (мононитка завтовшки більше 

ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з 

пластмас) 

2282, 

2281 

7 222,20 (сім тисяч  двісті 

двадцять дві гривні 00 

коп.) 

----- ----- 6 333,00+889,20 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

9 873,22 (дев’ять тисяч  

вісімсот сімдесят три   

гривні 22 коп.) 

----- ----- 9 829,22+44,00 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

 30 741,14 (тридцять   

тисяч сімсот  сорок одна  

гривня 14 коп.) 

----- ----- 30 509,80+231,34 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

58 803,03 (п’ятдесят вісім 

тисяч вісімсот   три  

гривні 03 коп) 

----- ----- 58 053,03+750,00 

27.40.3(лампи та світильники, інші) 2282, 

2281 

15 596,62 (п'ятнадцять   

тисяч п’ятсот  дев’яносто 

шість   гривень 62 коп.) 

----- ----- 14 620,00+976,62 

28.25.1(теплообмінники; установки для 

кондиціювання повітря непобутові, 

непобутове холодильне та морозильне 

устаткування) 

2282, 

2281 

45368,00 (сорок п’ять   

тисяч триста шістдесят 

вісім   гривень 00 коп.) 

----- ----- 26038,00+19 330,00 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

71 220,96 (сімдесят    

одна тисяча двісті 

двадцять    гривень 92 

коп.) 

----- ----- 65 664,92+5 556,04 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

19 701,32 (дев’ятнадцять  

тисяч сімсот одна гривня 

32 коп.) 

----- ----- 17 791,82+1 909,50 

23.52.1 (вапно негашене, гашене та 

гідравлічне) 

2282, 

2281 

3515,00(три   тисячі 

сімсот п’ятнадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

23.64.1 (розчини будівельні) 2282, 18048,12 (вісімнадцять 

тисяч сорок вісім гривень 

----- ----- 12 335,52+5 712,60 
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2281 12 коп.) 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

 31 153,94 (тридцять  

одна тисяча   сто 

п’ятдесят три гривні 94 

коп.) 

----- ----- 30 741,14+412,80 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

39 793,32 (тридцять 

дев’ять    тисяч сімсот 

сімдесят    гривень 32 

коп.) 

----- ----- 39 380,52+390,00 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

9 905,62 (дев’ять тисяч  

дев’ятсот  п’ять    гривні 

62 коп.) 

----- ----- 9 873,22+32,40 

28.29.1(газогенератори, дистиляційні та 

фільтрувальні апарати) 

2282, 

2281 

1 000,00 (одна тисяча   

гривень 00 коп.) 

----- -----  

20.59.4(засоби змащувальні; присадки; 

речовини антифризні готові) 

2282, 

2281 

3 465,00 (три тисячі 

чотириста шістдесят 

п’ять   гривень 00 коп.) 

----- -----  

27.51.2 (прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

80 791,90 (вісімдесят   

тисяч сімсот дев’яносто 

одна гривня 00 коп.) 

----- ----- 71 492,00+9299,90 

71.20.1 (послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

55 267,31 (п’ятдесят   

п’ять тисяч двісті 

шістдесят сім  гривень31 

коп.) 

----- ----- 55 191,70+75,61 

24.10.3 (прокат плаский зі сталі, без 

подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування) 

2282, 

2281 

6650,32 (шість тисяч 

шістсот п’ятдесят  

гривень 32 коп.) 

----- ----- 3028,48+3621,84 

24.10.6 (бруски та прутки гарячого 

оброблення, із сталі) 

2282, 

2281 

23366,94 (двадцять три 

тисячі шістсот шістдесят 

шість гривень 94 коп.) 

----- ----- 18 621,41+4 745,53 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

22 794,44 (двадцять дві   

тисячі сімсот дев’яносто 

чотири  гривні 44 коп.) 

----- ----- 19701,32+3 093,12 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

71 826,72 (сімдесят    

одна тисяча вісімсот 

двадцять  шість  гривень 

72 коп.) 

----- ----- 71 220,96+605,76 

28.21.1  (печі та пічні пальники, частини 

до них) 

 

2282, 

2281 

9 299,90 (дев’ять тисяч 

двісті дев’яносто дев’ять 

гривень 90 коп. ) 

----- -----  

27.51.2 (прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

71 492,00 (сімдесят одна  

тисяча чотириста 

дев’яносто дві гривні 00 

коп.) 

----- ----- 80 791,90-9299,90 
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70.22.1(послуги консультаційні щодо 

керування підприємствами) 

2282, 

2281 

920,00 (дев’ясотдвадцать 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

13.20.2(тканини бавовняні) 

2282, 

2281 

381,00 (триста вісімдесят 

одна гривня 00 коп.) 

----- -----  

10.72.1 (вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості, та кондитерські, борошняні, 

тривалого зберігання) 

2282, 

2281 

35499,50 (тридцять п’ять  

тисяч чотириста 

дев’яносто дев’ять 

гривень 50 коп.) 

----- ----- 40 551,50-5052,00 

10.82.2 (шоколад і цукрові кондитерські 

вироби) 

2282, 

2281 

38908,40 (тридцять вісім   

тисяч дев’ятсот  вісім 

гривень 40 коп.) 

----- ----- 27 820,00+11088,40 

10.39.1 (плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі ) 

2282, 

2281 

12 426,5 (дванадцять   

тисяч чотириста двадцять 

шість гривень 50 коп.) 

----- ----- 12 005,00+421,50 

10.83.1 (чай і кава, обробленні) 2282,

2281 

41 204,00(сорок одна  

тисяча двісті чотири 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 39 704,00+1 500,00 

01.47.2 (яйця у шкарлупі, свіжі) 2282, 

2281 

28 537,1 (двадцять вісім 

тисяч п’ятсот  тридцять 

сім гривень 10 коп.)  

----- ----- 30 695,00-2157,90 

22.22.1 (тара пластмасова) 2282, 

2281 

3 488,60 (три тисячі 

чотириста вісімдесят 

вісім гривень  60 коп. ) 

----- ----- 3188,60+300,00 

10.42.1 (маргарин і подібні харчові 

жири) 

2282, 

2281 

23 890,00 (двадцять три 

тисячі вісімсот 

дев’яносто гривень 00 

коп.) 

----- ----- 29990,00-6100,00 

25.99.1 (вироби для ванн і кухні, 

металеві) 

2282, 

2281 

13 760,78 (тринадцять 

тисяч  сімсот  шістдесят     

гривень 78 коп.) 

----- ----- 4957,34+8803,44 

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

67 440,07 (шістдесят сім 

тисяч чотириста сорок 

одна   гривня 07 коп.) 

----- ----- 61841,05+5599,02 

 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

27 577,62 (двадцять сім  

тисяч  п’ятсот сімдесят 

сім   гривень 62 коп.) 

----- ----- 16 910,46+ 

7667,16 

 

20.59.5 (продукти хімічні різноманітні) 2282, 

2281 

12 623,34 (дванадцять 

тисяч шістсот двадцять 

три гривні 34 коп.) 

----- ----- 12 493,50+129,84 

25.92.1 (вмістини металеві легкі) 2282, 

2281 

80 267,68 (вісімдесят  

тисяч двісті шістдесят сім 

гривень  68 коп.) 

----- ----- 6 167,68+74 100,00 
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22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

 91 790,45 ( дев’яносто 

одна  тисяча сімсот 

дев’яносто     гривень 45 

коп.) 

----- ----- 62 640,45+29 150,00 

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

90 698,98 (дев’яносто   

тисяч  шістсот  

дев’яносто вісім   гривень 

98 коп.) 

----- ----- 65 679,98+5 302,00+19 

780,00 

28.99.4 (частини друкарських і 

палітурних машин та устаткування) 

2282, 

2281 

33592,00(тридцять три   

тисячі  дев’ятсот  п’ятсот  

дев’яносто дві   гривні 00 

коп.) 

----- ----- 30 380,00+3 212,00 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

41 834,38 ( сорок одна 

тисяча вісімсот   

тридцять чотири  гривні 

38 коп.) 

----- ----- 33 955,38+7 879,00 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

80 862,66 (вісімдесят 

тисяч вісімсот   шістдесят 

дві  гривні 66 коп.) 

----- ----- 72 

565,66+1935,00+6 362,00 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

 34 093,94 (тридцять  

чотири тисячі   

дев’яносто  три гривні 94 

коп.) 

----- ----- 31 153,94+2490,00 

33.11.1(ремонтування та технічне 

обслуговування металевих виробів) 

2282, 

2281 

 33 597,00 (тридцять  три 

тисячі  п’ятсот  

дев’яносто  сім гривні 00 

коп.) 

----- -----  

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

53 011,34 (п’ятдесят три    

тисячі одинадцять гривень 

34 коп.) 

----- ----- 46 334,34+6677,00 

17.12.1(папір газетний, папір ручного 

виготовляння та інший не крейдований 

папір, або картон для графічних цілей) 

2282, 

2281 

96 259,00 (дев’яносто  

шість тисяч двісті 

п’ятдесят дев’ять  

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 86 312,00+9947,00 

17.12.5(картон  некрейдований (крім 

картону для писання, друкування чи 

іншої графічної призначеності) 

2282, 

2281 

8 600,00 (вісім  тисяч 

шістсот   гривень 00 коп.) 

----- ----- 4300,00+4300,00 

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

27 404,15 (двадцять  сім  

тисяч  чотириста чотири   

гривні 15 коп.) 

----- ----- 25 694,15+1 710,00 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

68 970,55 (шістдесят 

вісім тисяч сімсот 

дев’ятсот сімдесят      

гривень 55 коп.) 

----- ----- 67 790,55+1180,00 

16.21.1(фанера клеєна, фанеровані 

панелі й подібні вироби з шаруватої 

деревини; плити деревостружкові  й 

подібні плити з деревини чи з інших 

2282, 

2281 

5 311,86 (п’ять   тисяч 

триста одинадцять 

гривень 86 коп.) 

----- ----- 4860,96+450,90 
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здерев'янілих матеріалів) 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

9 984,38 (дев’ять тисяч  

дев’ятсот  вісімдесят 

чотири   гривні 38 коп.) 

----- ----- 9 905,62+78,76 

49.39.3 (перевезення пасажирів 

наземним транспортом поза розкладом) 

2282, 

2281 

78 700,00 (сімдесят вісім  

тисяч сімсот гривень 00 

коп.) 

----- ----- 48 700,00+30 000,00 

27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

40 763,58 (сорок тисяч 

сімсот шістдесят три    

гривні 58 коп.) 

----- ----- 36 486,78+4276,80 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

47 556,18 (сорок сім    

тисяч п’ятсот  п’ятдесят 

шість гривень 18 коп.) 

----- ----- 39 

793,32+6625,80+1137,06 

22.21.1 (мононитка завтовшки більше 

ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з 

пластмас) 

2282, 

2281 

10779,00 (десять тисяч  

сімсот сімдесят дев’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 7 222,20+3 556,80 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

59 613,03 (п’ятдесят 

дев’ять  тисяч вісімсот   

три  гривні 03 коп.) 

----- ----- 58 803,03+810,00 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

 35 071,54 (тридцять  

п’ять тисяч  сімдесят 

одна гривня 54 коп.) 

----- ----- 34 093,94+122,40+855,20 

25.93.1 (вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

13 394,40 (тринадцять 

тисяч триста  дев’яносто  

чотири гривні 40 коп.) 

----- ----- 13 376,40+18,00 

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

38000,03 (тридцять вісім 

тисяч   гривень 03 коп.) 

----- ----- 20 566,83  +17433,20 

25.92.1 (вмістини металеві легкі) 2282, 

2281 

6 167,68 (шість тисяч сто 

шістдесят сім гривень  68 

коп.) 

----- ----- 80 267,68 6 167,68-

74 100,00 

28.29.2( устаткування для миття, 

наповнювання, пакування та обгортання 

пляшок або іншої тари; вогнегасники, 

пульверизатори, машини пароструминні 

та піскоструминні; прокладки) 

2282, 

2281 

74 100,00(сімдесят 

чотири тисячі сто гривень 

00 коп.) 

----- -----  

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

69 369,31 (шістдесят 

дев’ять  тисяч триста 

шістдесят дев’ять    

гривня 31 коп.) 

----- ----- 67 440,07+1929,24 

20.59.5 (продукти хімічні різноманітні) 2282, 

2281 

12 688,26 (дванадцять 

тисяч шістсот вісімдесят 

вісім гривень 26 коп.) 

----- ----- 12 623,34+64,92 

22.19.2(гума невулканізована та вироби з 

неї; ґума вулканізована, крім твердої 

ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, 

пластин, листів, стрічок, стрижнів і 

2282, 

2281 

12,00 (дванадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  
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профілів) 

23.41.1(вироби господарські та 

декоративні керамічні) 

2282, 

2281 

5 137,40  (п’ять    тисяч 

сто тридцять сім  гривень 

40 коп.) 

----- ----- 2 780,00+2 357,40 

08.11.3 (крейда та не кальцинований 

доломіт) 

2282, 

2281 

11 880,00 ( одинадцять  

тисяч вісімсот вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 5 040,00+6 840,00 

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

51 433,86 (п’ятдесят одна 

тисяча чотириста 

тридцять три гривні 86 

коп.) 

----- ----- 46 123,86+5 310,00 

25.93.1 (вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

14 231,40 (чотирнадцять 

тисяч двісті тридцять 

одна гривня 40 коп.) 

----- ----- 13 394,40+837,00 

74.10.1(послуги щодо проектування 

інтер'єрів, промислової продукції та інші 

спеціалізовані послуги щодо 

проектування) 

2282, 

2281 

64 680,00 (шістдесят 

чотири тисячі шістсот  

вісімдесят гривень 00 

коп.) 

----- ----- 32 680,00+32 000,00 

17.23.1 ( вироби канцелярські, 

паперові) 

2282, 

2281 

99 862,80 (дев’яносто 

дев’ять   тисяч вісімсот 

шістдесят дві гривні 80 

коп.) 

----- ----- 83 162,80 +16 700,00 

63.99.1 (послуги інформаційні, інші, н. в. 

і. у) 

2282, 

2281 

76 628,20 (сімдесят шість 

тисяч шістсотдвадцять 

вісім  гривень 20 коп.) 

----- ----- 67 248,20+9 380,00 

10.42.1 (маргарин і подібні харчові 

жири) 

2282, 

2281 

17 890,00 (сімнадцять  

тисяч вісімсот дев’яносто 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 23 890,00-6 000,00 

10.39.1 (плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі ) 

2282, 

2281 

17 426,5 (сімнадцять   

тисяч чотириста двадцять 

шість гривень 50 коп.) 

----- ----- 12 426,50+5 000,00 

10.83.1 (чай і кава, обробленні) 2282,

2281 

42 204,00(сорок дві  

тисячі двісті чотири 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 41 204,00+1000,00 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

59 688,34 (п’ятдесят дев’ять    

тисяч шістсот вісімдесят 

вісім гривень  34 коп.) 

----- ----- 53 011,34 +6677,00 

22.21.3 (пластини, листи, плівка, фольга і 

стрічки пластмасові, неармовані чи не 

з'єднані з іншими матеріалами) 

2282, 

2281 

2 822,68 (дві    тисячі 

вісімсот двадцять дві  

гривні 00 коп.) 

----- ----- 1 400,00+1 422,68 

13.94.1 (мотузки, канати, шпагат і 

сіткове полотно, крім відходів) 

2282, 

2281 

1 804,78 (одна тисяча 

вісімсот чотири гривні 78 

коп.) 

----- ----- 1 367,88+436,90 

27.40.4 (частини ламп і освітлювального 

устаткування) 

2282, 25 072,36 (двадцять п’ять 

тисяч   сімдесят дві    

----- ----- 12 257,40+12 814,96 
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2281 гривні 36 коп.) 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

 47 270,00 (сорок сім  

тисяч двісті   сімдесят  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 35 071,54+12 198,46 

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

38 735,83 (тридцять вісім 

тисяч  сімсот тридцять 

п’ять  гривень 83 коп.) 

----- ----- 38000,03+735,80 

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

69 695,31 (шістдесят 

дев’ять  тисяч шістсот 

дев’яносто п’ять     

гривень 31 коп.) 

----- ----- 69 369,31+326,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

51 004,85 (п’ятдесят  одна   

тисяча чотири гривні 85 

коп.) 

----- ----- 47556,18+3 448,67 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

12 825,38 (дванадцять 

тисяч    вісімсот двадцять 

п’ять    гривень 38 коп.) 

----- ----- 9 984,38+2 840,92 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

99 899,22 (дев’яносто 

вісім   тисяч вісімсот  

дев’яносто    дев’ять 

гривень 22 коп.) 

----- ----- 96 699,22 +3 200,00 

24.10.6 (бруски та прутки гарячого 

оброблення, із сталі) 

2282, 

2281 

29 828,94 (двадцять 

дев’ять  тисяч вісімсот 

двадцять вісім гривень 94 

коп.) 

----- ----- 23366,94+6 462,00 

16.21.1(фанера клеєна, фанеровані 

панелі й подібні вироби з шаруватої 

деревини; плити деревостружкові  й 

подібні плити з деревини чи з інших 

здерев'янілих матеріалів) 

2282, 

2281 

6 766,30 (шість тисяч 

сімсот шістдесят шість 

гривень 30 коп.) 

----- ----- 5311,86+487,80+975,64 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

12 943,55 (дванадцять 

тисяч    дев’ятсот  сорок 

три    гривні 55 коп.) 

----- ----- 12 825,38+118,17 

33.13.1 (ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устаткування) 

2282, 

2281 

30 847,38 (тридцять  

тисяч вісімсот  сорок сім 

гривень 38 коп.) 

----- ----- 29 557,68+563,40+726,30 

71.20.1 (послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування) 

2282, 

2281 

55 527,31 (п’ятдесят   

п’ять тисяч п’ятсот 

двадцять  сім  гривень31 

коп.) 

----- ----- 55 267,31+260,00 

74.90.1 (послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

92 516,98 (дев’яносто дві    

тисячі п’ятсот 

шістнадцять  гривень 98 

коп.) 

----- ----- 79211,38+13305,60 

28.25.1(теплообмінники; установки для 

кондиціювання повітря непобутові, 

непобутове холодильне та морозильне 

устаткування) 

2282, 

2281 

65 284,00 (шістдесят 

п’ять   тисяч двісті  

вісімдесят чотири   гривні 

----- ----- 45 368,00+19 916,00 
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00 коп.) 

90.02.1(послуги допоміжні щодо 

виконавського мистецтва) 

2282, 

2281 

62 500,00 (шістдесят дві   

тисячі п’ятсот гривень 00 

коп.) 

----- -----  

26.12.2(карти звукові, відео карти, 

мережеві карти та подібні карти до 

машин автоматичного обробляння 

інформації) 

2282, 

2281 

2415,00 (дві   тисячі 

чотириста п'ятнадцять   

гривень 00 коп.) 

----- ----- 1 419,00+996,00 

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

39304,15 (тридцять  

дев'ять   тисяч  триста 

чотири   гривні 15 коп.) 

----- ----- 27 

404,15+10 800,00+1 100,0

0 

17.12.4(папір не крейдований) 2282, 

2281 

2 400,00(дві тисячі  

чотириста   гривень 00 

коп.) 

----- -----  

63.99.1 (послуги інформаційні, інші, н. в. 

і. у) 

2282, 

2281 

80728,20 (вісімдесят  

тисяч сімсот двадцять 

вісім  гривень 20 коп.) 

----- ----- 76 628,20+4 100,00 

33.12.2  ( ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

47383,83 (сорок  тисячі 

триста  сімдесят сім  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 32 377,83+15 006,00 

55.10.1(послуги щодо тимчасового 

розміщування відвідувачів у кімнатах 

або житлових одиницях, зі щоденним 

обслуговуванням (крім за умов 

сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру))) 

2282, 

2281 

5 310,00 (п’ять  тисяч 

триста десять гривень 00 

коп.) 

----- ----- 3000,00+2 310,00 

74.10.1(послуги щодо проектування 

інтер'єрів, промислової продукції та інші 

спеціалізовані послуги щодо 

проектування) 

2282, 

2281 

79 680,00 (сімдесят 

дев’ять  тисячі шістсот  

вісімдесят гривень 00 

коп.) 

----- ----- 64 680,00+15 000,00 

25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

28070,10(двадцять вісім 

тисяч сімдесят   гривень 

10 коп.) 

----- ----- 27 845,10+225,00 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

31220,05 (тридцять одна   

тисяча двісті двадцять 

гривень05 коп. ) 

----- ----- 30 402,25+817,80 

22.22.1 (тара пластмасова) 2282, 

2281 

3554,60(три тисячі 

п’ятсот п’ятдесят чотири  

гривні  60 коп. ) 

----- ----- 3 488,60+66,00 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

56 684,71 (п’ятдесят 

шість  тисяч шістсот 

вісімдесят чотири   

гривень 71 коп.) 

----- ----- 50 996,71+5 688,00 
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73.11.1 (послуги рекламних агентств) 

  

2282, 

2281 

20 580,00 (двадцять  

тисяч  п’ятсот вісімдесят     

гривень 00 коп.) 

----- ----- 18 480,00+2 100,00 

49.41.1(перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами) 

2282, 

2281 

59 180,00 (п’ятдесят 

дев’ять    тисяч сто 

вісімдесят  гривень 00 

коп.) 

----- ----- 44 180,00 +15 000,00 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

79334,38 (сімдесят  

дев’ять тисяч  триста   

тридцять чотири  гривні 

38 коп.) 

----- ----- 41 834,38+37 500,00 

22.23.1(вироби пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не 

пластикові) 

2282, 

2281 
108336,57 (сто вісім тисяч 

триста тридцять шість 

гривень 57 коп.) 

----- 

 

----- 105 847,17+2 489,40 

В т.р. ПДВ 18 056,095 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

100 619, 22 (сто тисяч 

шістсот дев’ятнадцять 

гривень 22 коп.) 

----- ----- 99 899,22+ 720,00 

В т.р. ПДВ.  

8398,20 

59.11.2 (продукція кінематографічна, 

відеопродукція та телевізійна продукція) 

 

2282, 

2281 

48 000,00 

(сорок вісім тисяч  00 

коп.) 

 

 

 

----- -----  

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

90934,16  

(  дев’яносто тисяч 

дев’ятсот тридцять 

чотири гривні 16коп.) 

----- ----- 90 698,98+235,18 

18.13.1 (послуги щодо підготовляння до 

друку) 

2282, 

2281 

47680,20(сорок сім тисяч 

шістсот вісімдесят 

гривень 20 коп.) 

----- ----- 41680,20+ 6000,00 

33.12.2  ( ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

77356,83 (сімдесят сім 

тисяч триста п’ятдесят 

гривень 00коп.) 

----- ----- 47383,83 +29973,00 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

72305,34 (сімдесят дві    

тисячі триста п’ять  гривень  

34 коп.) 

----- ----- 59 688,34+12 617,00 

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

41655,31(сорок одна 

тисяча шістсот п’ятдесят 

п ’ять гривень 31коп.) 

----- ----- 38 735,83+ 2919,48 

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

91169,34 (дев’яносто 

одна тисяча сто 

шістдесят дев’ять  

гривень 16коп.) 

----- ----- 90 934,16 +235,18 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

115461,73 ( сто 

п'ятнадцять  тисяч  

чотириста шістдесят одна   

гривня 73 коп.) 

----- ----- 115 134,37+327,36 в т.р. 

ПДВ 18 964,70 
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25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

30318,10(тридцять тисяч 

триста вісімнадцять    

гривень 10 коп.) 

----- ----- 28070,10+2 248,00 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

88755,60(вісімдесят п’ять   

тисяч  п’ятдесят шість    

гривень 60 коп.) 

----- ----- 85056,60+3 699,00 

27.52.2(частини печей, плиток, приладів 

для підігрівання їжі та подібних 

неелектричних побутових приладів) 

2282, 

2281 

64103,50(шістдесят 

чотири  тисячі  сто  три   

гривні 50 коп.) 

----- ----- 25793,50+38 310,00 

23.41.1(вироби господарські та 

декоративні керамічні) 

2282, 

2281 

47637,4 (  сорок сім тисяч  

шістсот  тридцять сім  

гривень 40 коп.) 

----- ----- 5 137,40  +42 500,00 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

47439,35 (сорок сім  

тисяч чотириста тридцять 

дев’ять   гривень 35 коп.) 

----- ----- 47 270,00+169,35 

27.12.2 (апаратура електрична для 

комутації чи захисту електричних кіл, на 

напругу не більше ніж 1000 В) 

2282, 

2281 

22241,97 (двадцять  дві 

тисячідвісті сорок  одна     

гривня 97 коп.) 

----- ----- 15 019,98+7 221,99 

27.51.2 (прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

119403,99 (сто 

дев’ятнадцять   тисяч 

чотириста  три гривні99 

коп.) в т.р. ПДВ 19900,66 

----- ----- 71 492,00 

+47977,99 

 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

52184,84 (п’ятдесят  дві   

тисячі сто вісімдесят 

чотири гривні 84 коп.) 

----- ----- 51 004,85+1179,99 

31.01.1(меблі конторські/офісні та меблі 

для підприємств торгівлі) 

2282, 

2281 

41 364,00(сорок одна 

тисяча триста шістдесят 

чотири гривні 00 коп.) 

----- -----  

31.00.1(меблі для сидіння та їхні 

частини) 

2282, 

2281 

12 480,00( дванадцять   

тисяч чотириста 

вісімдесят гривень00 

коп.) 

----- -----  

18.13.1 (послуги щодо підготовляння до 

друку) 

2282, 

2281 

50182,70(п’ятдесят тисяч 

сто вісімдесят дві гривні  

70 коп.) 

----- ----- 47 680,20+2 502,50 

13.92.1(вироби текстильні готові для 

домашнього господарства) 

2282, 

2281 

119 790,00 (сто 

дев’ятнадцять тисяч 

сімсот дев’яносто   

гривень 00 коп.) 

----- ----- 117 190,00+2 600,00 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

17872,42(сімнадцять 

тисяч вісімсот сімдесят  

дві гривні 42 коп.). 

----- ----- 13 032,42+4 840,00 

28.24.2(частини ручного інструменту із 

силовим урухомлювачем/приводом) 

2282, 

2281 

153,00 (сто п'ятдесят три 

гривні) 

----- -----  
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17.22.1 (папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція) 

2282, 

2281 

7370,78 (сім тисяч триста 

сімдесят гривень  78 коп. 

) 

----- ----- 4 989,86+2 380,92 

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

51724,68(п’ятдесят одна 

тисяча сімсот двадцять 

чотири гривні 68 коп.) 

----- ----- 51 433,86+290,82 

20.41.4 (препарати пахучі, воски та інші 

засоби для чищення) 

2282, 

2281 

23330,56(двадцять три 

тисячі триста тридцять 

гривень 56 коп.) 

----- ----- 22 733,86+596,70 

25.99.1 (вироби для ванн і кухні, 

металеві) 

2282, 

2281 

13901,18(тринадцять 

тисяч дев’ятсот одна 

гривня 18 коп.) 

----- ----- 13 760,78+140,40 

22.22.1 (тара пластмасова) 2282, 

2281 

3896,60(три тисячі 

вісімсот дев’яносто шість 

гривень  60 коп. ) 

----- ----- 3554,60+342,00 

22.29.9(послуги з виготовляння інших 

пластмасових виробів; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

інших пластмасових виробів) 

2282, 

2281 

11323,63 (одинадцять 

тисяч триста двадцять 

три  гривні 63 коп.) 

----- ----- 10 882,01+441,62 

20.13.6 (речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

 47268,67( сорок сім 

тисяч двісті шістдесят 

вісім гривень  67 коп.) 

----- ----- 44 804,83+2 463,84 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

27196,92(двадцять сім сто 

дев’яносто шість гривень 

92 коп.) 

----- ----- 22 449,92+4747,00 

29.32.3(частини та приладдя до 

моторних транспортних засобів, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

8700,00 (вісім тисяч 

сімсот   гривень 00 коп. ) 

----- ----- 3 410,00+5290,00 

20.30.2  (фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

60520,00 

( шістдесят тисяч  

п’ятсот двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 59 460,00 +1060,00 

20.59.4(засоби змащувальні; присадки; 

речовини антифризні готові) 

2282, 

2281 

4665,00 (чотири тисячі 

шістсот шістдесят п’ять   

гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 465,00+1200,00 

28.29.1(газогенератори, дистиляційні та 

фільтрувальні апарати) 

2282, 

2281 

1120,00 (одна тисяча сто 

двадцять   гривень 00 

коп.) 

----- ----- 1 000,00+120,00 

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

11 953,80 ( одинадцять 

тисяч дев’ятсот п’ятдесят  

три гривні 80 коп.) 

----- ----- 11 423,80+530,00 

29.31.2 (устатковання електричне,інше 

до моторних транспортних засобів і його 

частини) 

2282, 

2281 

720,00 ( сімсот двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

74.10.1(послуги щодо проектування 

інтер'єрів, промислової продукції та інші 

спеціалізовані послуги щодо 

2282, 

2281 

84480,00 (вісімдесят 

чотири   тисячі чотириста 

вісімдесят гривень 00 

----- ----- 79 680,00+4800,00 
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проектування) коп.) 

86.10.1(послуги лікувальних закладів) 2282, 

2281 

34788,00(тридцять 

чотири тисячі сімсот 

вісімдесят вісім гривень 

00 коп.) 

----- ----- 13006,00+21782,00 

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

91493,89 (дев’яносто 

одна тисяча чотириста 

дев’яносто три  гривні 

89коп.) 

----- ----- 91169,34+324,55 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

50854,05 (п’ятдесят тисяч 

вісімсот п’ятдесят чотири   

гривні 05 коп.) 

----- ----- 47439,35+3414,70 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

55798,29 (п’ятдесят п’ять 

тисяч сімсот дев’яносто 

вісім гривень 29 коп.) 

----- ----- 52184,84+3613,45 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

13228,19(тринадцять 

тисяч двісті двадцять 

вісім гривень 19 коп.) 

----- ----- 12 943,55+284,64 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

69706,55                                                                        

( шістдесят дев’ять тисяч 

сімсот шість     гривень 

55 коп.) 

----- ----- 68 970,55+736,00 

25.11.2(вироби конструкційні металеві 

та їхні частини) 

2282, 

2281 

 40158,12(сорок тисяч сто 

п’ятдесят вісім гривень 

12 коп.)  

----- ----- 32 858,12 +7300,00 

33.13.1 (ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устаткування) 

2282, 

2281 

31 847,58 (тридцять одна 

тисяча вісімсот  сорок сім 

гривень 58 коп.) 

----- ----- 30 847,38 +1 000,20 

27.11.5 (елементи баластні до розрядних 

ламп або трубок; перетворювачі 

статичні; дроселі та котушки 

індуктивності, інші) 

2282, 

2281 

 2728,00 (дві тисячі 

сімсот двадцять вісім 

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 2 184,00+540,00 

24.10.6 (бруски та прутки гарячого 

оброблення, із сталі) 

2282, 

2281 

32 367,44 (трид'цять дві 

тисячи триста шістдесят 

сім гривень 44 коп.) 

----- ----- 29 828,94+2538,50 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

1 598,51 (одна тисяча 

п’ятсот дев’яносто вісім 

гривень 51 коп.) 

----- ----- 1454,51+144,00 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

72 510,42 (сімдесят    дві 

тисячі п’ятсот десять  

гривень 42 коп.) 

----- ----- 71 826,72+683,70 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

18147,22(вісімнадцять 

тисяч сто сорок сім 

гривень 22 коп.). 

----- ----- 17872,42+274,80 

74.90.1 (послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

95156,98(дев’яносто 

п’ять тисяч сто п’ятдесят 

шість гривень 98 коп.) 

----- ----- 92 516,98+2640,00  
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73.11.1 (послуги рекламних агентств) 

  

2282, 

2281 

22780,00 (двадцять дві 

тисячі сімсот вісімдесят     

гривень 00 коп.) 

----- ----- 20 580,00+2200,00 

58.29.3(програмне забезпечення як 

завантажені файли) 

2282, 

2281 

 51 64,02(п’ять тисяч сто 

шістдесят чотири гривні 

02 коп.) 

----- ----- 2920,02+2244,00 

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

70 566,41(сімдесят тисяч 

п’ятсот шістдесят шість 

гривень 41коп.) 

----- ----- 41655,31+28 911,10 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

63481,69(шістдесят три 

тисячі чотириста 

вісімдесят одна   гривня 

69 коп.) 

----- ----- 50854,05+12627,64 

45.20.2 (технічне обслуговування та 

ремонтування інших автотранспортних 

засобів) 

2282, 

2281 

34957,67(тридцять 

чотири тисячі дев’ятсот 

п’ятдесят сім гривень 67 

коп. ) 

----- ----- 18 687,67 +16270,00 

 

 

21.20.2(препарати фармацевтичні, інші) 2282, 

2281 

2656,00 (дві тисячі 

шістсот п’ятдесят шість 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 2 131,00+525,00 

26.51.6 (інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші) 

2282, 

2281 

16 855,82 (шістнадцять 

тисяч вісімсот п’ятдесят 

п’ять  гривень 82 коп.) 

----- ----- 13 502,18+3353,64 

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

12 133,80 (дванадцять 

тисяч сто тридцять  три 

гривні 80 коп.) 

----- ----- 11 953,80+180,00 

58.11.1 (книжки друковані) 2282, 

2281 

2 496,00 (дві тисячі 

чотириста дев’яносто 

шість гривень 00 коп.) 

----- -----  

17.12.3 (картон тарний) 2282, 

2281 

13 235,00 (тринадцять  

тисяч двісті тридцять 

п’ять  гривень 00 коп.) 

----- -----  

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

58 213,89 (п’ятдесят вісім 

тисяч двісті тринадцять 

гривень 89 коп.) 

----- ----- 55798,29+2 415,60 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

27196,92(двадцять сім сто 

дев’яносто шість гривень 

92 коп.) 

----- ----- 27196,92+1682,40+2400,0

0 

49.31.2 (послуги міського та приміського 

пасажирського наземного транспорту, 

інші) 

2282, 

2281 

42800,00 (сорок  дві  

тисячі вісімсот  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 32300,71+10 500,00 

45.20.2 (технічне обслуговування та 

ремонтування інших автотранспортних 

засобів) 

2282, 

2281 

46 782,67 (сорок шість 

тисяч сімсот вісімдесят 

дві гривні 67 коп. ) 

----- ----- 34957,67+11 825,00 

17.22.1 (папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція) 

2282, 8 068,78 (вісім тисяч 

шістдесят вісім гривень  

----- ----- 7370,78+698,00 
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2281 78 коп. ) 

82.30.1 (послуги щодо організовування 

конференцій і спеціалізованих 

виставок) 

2282, 

2281 

34 046,00 (тридцять 

чотири тисячі сорок 

шість гривень  00 коп. ) 

----- ----- 17 071,00+16 975,00 

23.11.1 (скло листове) 2282, 

2281 

26 073,14 (двадцять шість 

тисяч сімдесят три  

гривні 14 коп. ) 

----- ----- 6 635,77+19 437,37 

23.91.1 (вироби абразивні) 2282, 

2281 

6 418,40 (шість  тисяч 

чотириста вісімнадцять    

гривень 40 коп.) 

----- ----- 5 705,60+712,80 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

77 870,74 (сімдесят сім  

тисяч  вісімсот сімдесят  

гривень 74 коп.) 

----- ----- 77 863,54+7,20 

25.11.2(вироби конструкційні металеві 

та їхні частини) 

2282, 

2281 

 40 448,12(сорок тисяч 

чотириста сорок вісім 

гривень 12 коп.)  

----- ----- 40 158,12+290,00 

25.73.1(інструменти ручні для 

використання в сільському господарстві) 

2282, 

2281 

 1 034,00 (одна тисяча 

тридцять чотири гривні 

00 коп.)  

----- -----  

25.92.1 (вмістини металеві легкі) 2282, 

2281 

6 331,68 (шість тисяч 

триста тридцять одна 

гривня  68 коп.) 

----- ----- 6 167,68+164,00 

13.96.1(пряжа металізована чи пряжа 

скомбінована з металом; тканини з 

металевих ниток і тканини з 

металізованої пряжі; нитки ґумові та 

корд, з текстильним покривом і 

продукція текстильна та готові вироби 

технічної призначеності) 

2282, 

2281 

3 019,79 (три тисячі 

дев’ятнадцять гривень 79 

коп. ) 

----- ----- 3 019,79+386,00 

28.29.2( устаткування для миття, 

наповнювання, пакування та обгортання 

пляшок або іншої тари; вогнегасники, 

пульверизатори, машини пароструминні 

та піскоструминні; прокладки) 

2282, 

2281 

75 060,00(сімдесят п’ять 

тисяч шістдесят гривень 

00 коп.) 

----- ----- 74 100,00+960,00 

25.91.1(барабани та подібні вмістища зі 

сталі) 

2282, 

2281 

1 680,00(одна тисяча 

шістсот вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.82.20(шоколад і цукрові кондитерські 

вироби) 

2282, 

2281 

3 820,00 (три    тисячі 

вісімсот двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 27 820,00-24 000,00 

10.61.2 (борошно зернових і овочевих 

культур; їхні суміші) 

2282, 

2281 

61 750,50 (шістдесят одна  

тисяча сімсот п’ятдесят 

гривень 50 коп.) 

----- ----- 37 750,50+24 000,00 

01.23.1 (плоди цитрусових культур) 2282, 3 550,00 три тисячі 

п’ятсот п’ятдесят  

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 6050,00 – 2 500,00 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=82.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=82.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=82.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=23.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=23.91.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.11.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.11.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.92.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.96.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.96.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.96.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.96.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.96.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.96.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.96.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.82.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.82.2


71 
 

2281 

01.13.9 (овочі свіжі н.в. і.у.) 2282, 

2281 

4 000,00 (чотири тисячі  

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 1 500,00+2 500,00 

10.51.3 (масло вершкове та молочні 

пасти) 

2282, 

2281 

20 240,00 (двадцять тисяч 

двісті сорок гривень коп.) 

----- ----- 25 240,00-5 000,00 

10.39.2 (плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані) 

2282, 

2281 

18 480,00 (вісімнадцять 

тисяч чотириста 

вісімдесят  гривень 00 

коп.) 

----- ----- 13 480,00+5 000,00 

58.19.1 (послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші) 

2282, 

2281 

141 445,90 (сто сорок 

одна  тисяча  чотириста 

сорок п’ять гривень 90 

коп.) 

----- ----- 99 871,90+29 100,00+ 

12 474,00 

82.30.1 (послуги щодо організовування 

конференцій і спеціалізованих 

виставок) 

2282, 

2281 

40 536,80 (сорок  тисяч 

п’ятсот тридцять шість 

гривень  00 коп. ) 

----- ----- 34 046,00+1 

900,00+4 590,80 

33.14.1(ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного 

устаткування) 

2282, 

2281 

9 902,40 (дев’ять   тисяч 

дев’ятсот дві гривні 40 

коп.) 

----- ----- 6 666,00+3 236,40 

58.11.1 (книжки друковані) 2282, 

2281 

3 530,00 (три тисячі 

п’ятсот  тридцять гривень 

00 коп.) 

----- ----- 2 496,00+1 034,00 

45.20.1(технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і мало 

вантажних автотранспортних засобів) 

2282, 

2281 

56 846,66 (п’ятдесят 

шість тисяч вісімсот 

сорок  шість    гривень 66 

коп.) 

----- ----- 31 846,66+25 000,00 

58.19.1 (послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші) 

2282, 

2281 

158 845,90 (сто 

п’ятдесят вісім  тисяч  

вісімсот сорок п’ять 

гривень 90 коп.) 

----- ----- 141 445,90+17 400,00 

74.10.1(послуги щодо проектування 

інтер'єрів, промислової продукції та інші 

спеціалізовані послуги щодо 

проектування) 

2282, 

2281 

165480,00 (сто шістдесят 

п’ять   тисяч чотириста 

вісімдесят гривень 00 

коп.) 

----- ----- 84 480,00+81 000,00 

25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

35 414,90 (тридцять п’ять  

тисяч чотириста  

тринадцять    гривень 90 

коп.) 

----- ----- 30 318,10+5 096,80  

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

76 381,91 (сімдесят шість 

тисяч триста вісімдесят 

одна гривня 91коп.) 

----- ----- 70 566,41+5 815,50 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

67 676,68 (шістдесят сім 

тисяч шістсот сімдесят 

шість   гривень 68 коп.) 

----- ----- 63 481,69+4 194,99 

28.22.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва підіймального та 

вантажного устаткування) 

2282, 

2281 

8 320,00 (вісім  тисяч 

триста двадцять гривень 

00 коп.) 

----- ----- 2600,00+5720,00 
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17.23.1 ( вироби канцелярські, паперові) 2282, 

2281 

196 267,80 (сто 

дев’яносто шість    

тисяч двісті шістдесят 

сім  гривень 80 коп.) 

----- ----- 99 

862,80+4 125,00+92 280,0

0 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

78 491,22 (сімдесят    

вісім тисяч чотириста 

дев’яносто одна гривня 

22 коп.) 

----- ----- 72 510,42+5980,80 

08.11.3 (крейда та не кальцинований 

доломіт) 

2282, 

2281 

12 300,00 ( дванадцять  

тисяч триста гривень 00 

коп.) 

----- ----- 11 880,00+420,00 

20.30.2  (фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

63 100,00 ( шістдесят 

три тисячі  сто  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 60520,00+2 580,00 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

27 196,92(двадцять сім 

сто дев’яносто шість 

гривень 92 коп.) 

----- ----- 27 196,92+1200,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

58 712,77 (п’ятдесят вісім 

тисяч сімсот дванадцять 

гривень 89 коп.) 

----- ----- 58 213,89+498,88 

49.41.1(перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами) 

2282, 

2281 

59 380,00 (п’ятдесят 

дев’ять    тисяч триста 

вісімдесят  гривень 00 

коп.) 

----- ----- 59 180,00+200,00 

01.22.1(плоди тропічних і субтропічних 

культур) 

2282, 

2281 

2100,00 (дві тисячі сто  

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 3 600,00-1 500,00 

01.13.8 (гриби та трюфелі) 2282, 

2281 

2 500,00 (дві тисячі 

п’ятсот гривень 00 коп. ) 

----- ----- 1000,00+1 500,00 

 01.13.3 (культури овочеві плодоносні, 

інші) 

2282, 

2281 

35 693,00 (тридцять п’ять  

тисяч шістсот дев’яносто 

три гривні 00 коп.) 

----- ----- 39 693,00-4 000,00 

10.20.2 (риба, оброблена чи 

законсервована іншим способом; ікра 

осетрових та замінники ікри) 

2282, 

2281 

16 193,00 (шістнадцять 

тисяч сто  дев’яносто три 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 13 193,00+3 000,00 

01.13.1(овочі листкові) 2282, 

2281 

14 250,00 (чотиринадцять  

тисяч двісті п’ятдесят 

гривень   00 коп. ) 

----- ----- 13 250,00+1 000,00 

23.42.1 (вироби санітарно-технічні 

керамічні) 

2282, 

2281 

7488,90 ( сім тисяч 

чотириста вісімдесят 

вісім гривень 90 коп.) 

----- ----- 5 392,80+160,02+1936,08 

45.20.2 (технічне обслуговування та 

ремонтування інших автотранспортних 

засобів) 

2282, 

2281 

47678,57 (сорок сім тисяч 

шістсот сімдесят вісім 

гривень 57 коп. ) 

----- ----- 46 782,67+895,90 

25.73.3( інструменти ручні, інші) 

2282, 1925,90 (одна тисяча 

дев’ятсот  двадцять п’ять   

----- ----- 1713,90+212,00 
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2281 гривень 90 коп.) 

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

73 982,31 (сімдесят три 

тисячі дев’ятсот  

вісімдесят дві     гривні 31 

коп.) 

----- ----- 69 695,31+4287,00 

22.19.2(гума невулканізована та вироби з 

неї; ґума вулканізована, крім твердої 

ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, 

пластин, листів, стрічок, стрижнів і 

профілів) 

2282, 

2281 

129,48 (сто двадцять 

дев’ять  гривень 48 коп.) 

----- ----- 12,00+117,48 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

13852,43 (тринадцять 

тисяч вісімсот п’ятдесят 

дві гривні 43 коп.) 

----- ----- 13228,19+624,24 

13.92.1(вироби текстильні готові для 

домашнього господарства) 

2282, 

2281 

127 790,00 (сто двадцять 

сім  тисяч сімсот 

дев’яносто   гривень 00 

коп.) 

----- ----- 119 790,00 +8000,00 

22.23.1(вироби пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не 

пластикові) 

2282, 

2281 
112336,57 (сто дванадцять 

тисяч триста тридцять 

шість гривень 57 коп.) 

----- 

 

----- 108336,57 + 4 000,00 

71.12.1 (послуги інженерні) 2282, 

2281 

40 130,60 (сорок    тисяч    

сто тридцять  гривень 60 

коп. ) 

----- ----- 32 036,05+8 094,55 

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

53 053,68 (п’ятдесят три  

тисячі п’ятдесят  три 

гривні 68 коп.) 

----- ----- 51 724,68+1329,00 

22.19.6 (предмети одягу та аксесуари 

одягу з вулканізованої гуми (крім 

виготовлення з твердої гуми) 

2282, 

2281 

1321,38 (одна тисяча   

триста двадцять одна 

гривня 38 коп.) 

----- ----- 1 033,50+287,88 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

115999,33 ( сто 

п'ятнадцять  тисяч  

дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять    гривень 33 коп.) 

----- ----- 115461,73+537,60 

17.22.1 (папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція) 

2282, 

2281 

8 127,58 (вісім тисяч сто 

двадцять шістдесят сім 

гривень  58 коп. ) 

----- ----- 8 068,78+58,80 

33.14.1(ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного 

устаткування) 

2282, 

2281 

10 402,40 (десять   тисяч 

чотириста дві гривні 40 

коп.) 

----- ----- 9 902,40+500,00 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

105 527,22 (сто п’ять 

тисяч п’ятсот двадцять 

сім гривень 22 коп.) 

----- ----- 100 619, 22+4908,00 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

32 831,72 (тридцять дві  

тисячі вісімсот тридцять 

одна  гривня 72 коп. ) 

----- ----- 31220,05+1611,67,0 

23.51.1(цемент) 2282, 

2281 

20 014,33 (двадцять тисяч 

чотирнадцять гривень 33 

коп.) 

----- ----- 11 956,00+8058,33 
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20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

53 222,43 (п’ятдесят три  

тисячі двісті двадцять дві 

гривні 43 коп.) 

----- ----- 53 053,68 +168,75 

25.93.1 (вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

14 281,40 (чотирнадцять 

тисяч двісті вісімдесят 

одна гривня 40 коп.) 

----- ----- 14 231,40+50,0 

10.84.3 (сіль харчова) 2282, 

2281 

5019,20 (п’ять   тисяч  

дев’ятнадцять  гривень 20 

коп.) 

----- ----- 3612,50+1406,70 

20.13.6 (речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

 48828,67 ( сорок вісім 

тисяч вісімсот двадцять 

вісім гривень  67 коп.) 

----- ----- 47268,67+1560,00 

25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

39 614,90 (тридцять 

дев’ять  тисяч шістсот  

чотирнадцять    гривень 

90 коп.) 

----- ----- 35 414,90+4200,00 

20.13.2 (елементи хімічні, н. в. і. у.; 

кислоти та сполуки неорганічні) 

2282, 

2281 

6610,89 (шість тисяч 

шістсот десять  гривень 

89 коп. ) 

----- ----- 2 298,39+4312,50 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

133 558,36 (сто тридцять 

три тисячі п’ятсот 

п’ятдесят вісім   гривень 

36 коп.) 

----- ----- 80 

862,66+26987,10+25708,6

0 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282

, 

2281 

104 664,38 (сто чотири   

тисячі  шістсот шістдесят 

чотири гривні 38 коп.) 

----- ----

- 

87662,03+13365,75+3636,

60 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

50 460,18 (п’ятдесят  

тисяч чотириста 

шістдесят  гривень 18 

коп.) 

----- ----- 41 618,18 +8842,0  

20.13.6 (речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

 52 188,67 (п’ятдесят дві 

тисячі сто вісімдесят 

вісім гривень  67 коп.) 

----- ----- 48828,67 +3360,00 

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

80 505,69 (вісімдесят  

тисяч п’ятсот  п’ять      

гривень 69 коп.) 

----- ----- 73 982,31+6523,38 

22.19.2 (гума не вулканізована та вироби 

з неї; ґума вулканізована, крім твердої 

ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, 

пластин, листів, стрічок, стрижнів і 

профілів) 

2282, 

2281 

179,48 (сто сімдесят 

дев’ять  гривень 48 коп.) 

----- ----- 129,48+50,40 

25.21.1 (радіатори та котли центрального 

опалення) 

2282, 

2281 

30 783,38 (тридцять тисяч 

сімсот вісімдесят три 

гривні 38 коп.) 

----- ----- 27 401,54+3381,84 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

2282, 

2281 

27 960,78 (двадцять сім  

тисяч  дев’ятсот 

шістдесят   гривень 78 

----- ----- 27 577,62+383,16 
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резервуарів, цистерн і подібних виробів) коп.) 

24.10.6 (бруски та прутки гарячого 

оброблення, із сталі) 

2282, 

2281 

35053,43 (тридцять дві 

тисячі  триста шістдесят 

сім гривень 44 коп.) 

----- ----- 32 367,44+2685,99 

24.10.4 (прокат плаский зі сталі, без 

подальшого обробляння, крім холодного 

прокатування, завширшки не менше ніж 

600 мм) 

2282, 

2281 

22534,48 (двадцать дві 

тисячі  п’ятсот тридцять 

чотири  гривні 48 коп.) 

----- ----- 14 521,26+8013,22 

24.20.4 (фітинги до труб чи трубок зі 

сталі, не литі) 

2282, 

2281 

57199,53 (сорок вісім 

тисяч  двісті п’ятдесят 

шість    гривень 37 коп.) 

----- ----- 48 256,37 +8943,16 

16.10.1(деревина, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари або 

лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; 

шпали дерев'яні до залізничних або 

трамвайних колій, не просочені) 

2282, 

2281 

7 809,92 (сім тисяч 

вісімсот дев’ять гривень 

92 коп. ) 

----- ----- 3 019,79+4 790,13 

20.59.5 (продукти хімічні різноманітні) 2282, 

2281 

13 369,14 (тринадцять 

тисяч триста шістдесят 

дев’ять  гривень 14 коп.) 

----- ----- 12 688,26+680,88 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

14 013,83 (чотиринадцять 

тисяч тринадцять гривень 

83 коп.) 

----- ----- 13 852,43+161,40 

14.13.1(одяг верхній, трикотажний) 2282, 

2281 

30000,00 (тридцять  тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

17.12.1(папір газетний, папір ручного 

виготовляння та інший не крейдований 

папір, або картон для графічних цілей) 

2282, 

2281 

108 859,00 (сто вісім 

тисяч вісімсот п’ятдесят 

дев’ять  гривень 00 коп. ) 

----- ----- 96 259,00+12 600,00 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

90789,84(дев’яносто  

тисяч сімсот вісімдесят 

дев’ять  гривень 84 коп.) 

----- ----- 78 

491,22+1009,08+5832,00+

4390,20+1067,04 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

19 879,42(дев’ятнадцять 

тисяч вісімсот сімдесят 

дев’ять  гривень 42 коп.). 

----- ----- 18147,22+556,20+1176,0 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

2 212,68(дві тисячі двісті 

дванадцять гривень 68 

коп.) 

----- ----- 1 598,51+420,0+110,16 

14.12.3 (одяг робочий іншій) 2282, 

2281 

1267,20 (одна тисяча двісті 

шістдесят сім  гривень  20 

коп.) 

----- ----- 865,80+401,4 

26.51.6 (інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші) 

2282, 

2281 

70228,82 (сімдесят тисяч 

двісті двадцять вісім  

гривень 82 коп.) 

----- ----- 16 855,82+53 373,00 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282

, 

2281 

109 031,38 (сто дев’ять    

тисяч  тридцять одна гривня 

----- ----

- 

104664,38+4367,00 
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38 коп.) 

14.19.4 (капелюхи та наголовні убори) 2282, 

2281 

42 500,00 (сорок дві 

тисячі п’ятсот   гривень 

00 коп.) 

----- -----  

82.30.1 (послуги щодо організовування 

конференцій і спеціалізованих 

виставок) 

2282, 

2281 

50 256,80 (п’ятдесят  

тисяч двісті п’ятдесят 

шість гривень  80 коп. ) 

----- ----- 40 536,80+9 720,00 

20.30.2  (фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

79 780,00 ( сімдесят 

дев’ять   тисяч  сімсот 

вісімдесят  гривень 00 

коп.) 

----- ----- 63100,00+16 680,00 

45.20.1(технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і мало 

вантажних автотранспортних засобів) 

2282, 

2281 

60 009,80 (шістдесят  

тисяч вісімсот дев’ять     

гривень 80 коп.) 

----- ----- 56 846,66+3 163,14 

20.20.1(пестициди та інші агрохімічні 

продукти) 

2282, 

2281 

7 449,00 (сім тисяч 

чотириста сорок дев’ять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 5955,00+1494,00 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

31 264,92 (тридцять одна  

тисяча  двісті шістдесят 

чотири гривні 92 коп.) 

----- ----- 29230,92 +2034,00 

23.14.1 (скловолокно) 2282, 

2281 

11 238,07 (одинадцять 

тисяч двісті тридцять 

вісім гривень 07 коп. ) 

----- ----- 10578,37+659,70 

24.34.1(дріт холодно волочильний) 2282, 

2281 

396,00(триста девяносто 

шість гривень 00 коп. ) 

----- -----  

17.22.1 (папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція) 

2282, 

2281 

8 401,48 (вісім тисяч 

чотириста одна гривня  

48 коп. ) 

----- ----- 8 127,58+273,90 

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

53 293,83 (п’ятдесят три  

тисячі двісті дев’яносто 

три гривні 83 коп.) 

----- ----- 53 222,43+71,40 

22.22.1 (тара пластмасова) 2282, 

2281 

3 941,90 (три тисячі 

дев’ятсот  сорок одна 

гривня  90 коп. ) 

----- ----- 3 896,60+45,30 

20.41.4 (препарати пахучі, воски та інші 

засоби для чищення) 

2282, 

2281 

23 515,84 (двадцять три 

тисячі п’ятсот 

п'ятнадцять  гривень 84 

коп.) 

----- ----- 23330,56+185,28 

20.20.1(пестициди та інші агрохімічні 

продукти) 

2282, 

2281 

11 683,00 (одинадцять 

тисяч шістсот вісімдесят 

три гривні 00 коп.) 

----- ----- 7 449,00+4234,00 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

116 845,33 ( сто 

шістнадцять  тисяч  

вісімсот сорок п’ять    

гривень 33 коп.) 

----- ----- 115 999,33+846,00 

 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

2282, 

2281 

14 593,60 

чотирнадцять  тисяч  

п’ятсот  дев’яносто  три  

гривні 60 коп.) 

----- -----  
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95.11.1 ( послуги з ремонтування 

комп’ютерів і периферійного 

устаткування) 

2282, 

2281 

100 410,00 (сто тисяч 

чотириста десять гривень 

00 коп.) 

----- ----- 99 900,00+510,00 

24.34.1(дріт холодно волочильний) 2282, 

2281 

2382,48 (дві тисячі триста 

вісімдесят дві гривні 48 

коп. ) 

----- ----- 396,00+1986,48 

49.41.1(перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами) 

2282, 

2281 

59771,50 (п’ятдесят 

дев’ять    тисяч сімсот 

сімдесят одна гривня 50 

коп.) 

----- ----- 59 380,00+391,50 

58.19.1 (послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші) 

2282, 

2281 

178 845,90 (сто сімдесят 

вісім  тисяч  вісімсот 

сорок п’ять гривень 90 

коп.) 

----- ----- 158845,90+20 000,00 

10.11.1 (м’ясо великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене ) 

2282, 

2281 

122 525,00 (сто двадцять 

дві  тисячі  п’ятсот 

двадцять п’ять  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 99 525,00+23 000,00 

 01.13.3 (культури овочеві плодоносні, 

інші) 

2282, 

2281 

12 693,00 (дванадцять 

тисяч шістсот дев’яносто 

три гривні 00 коп.) 

----- ----- 35 693,00-23 000,00 

01.13.4 (овочі коренеплідні, цибулинні 

та бульбо подібні) 

2282, 

2281 

24 525,00 (двадцять 

чотири    тисячі п’ятсот 

двадцять п’ять  00 коп.) 

----- ----- 21 525,00+3000,00 

10.42.1 (маргарин і подібні харчові 

жири) 

2282, 

2281 

14 890,00 (чотирнадцять  

тисяч вісімсот дев’яносто 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 17 890,00-3000,00 

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

12844,80 (дванадцять 

тисяч вісімсот сорок 

чотири гривні 80 коп.) 

----- ----- 12 133,80+711,00 

17.12.1(папір газетний, папір ручного 

виготовляння та інший не крейдований 

папір, або картон для графічних цілей) 

2282, 

2281 

133 859,00 (сто тридцять 

три тисячі вісімсот 

п’ятдесят дев’ять  

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 108 859,00+25 000,00  

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

108027,11 (сто вісім 

тисяч вісімсот  двадцять 

сім гривень 11 коп.) 

----- ----- 105 527,22 +2499,89 

10.82.20(шоколад і цукрові кондитерські 

вироби) 

2282, 

2281 

65 380,00 (шістдесят 

п’ять тисяч триста 

вісімдесят гривень 00 

коп.) 

----- ----- 3 820,00+61560,00 

16.10.9(послуги щодо висушування, 

просочування та хімічного 

оброблювання деревини; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

розпиляної чи струганої деревини) 

2282, 

2281 

43 107,36 (сорок три 

тисячі сто сім гривень 36 

коп.) 

----- -----  
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27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

69 989,89 (шістдесят 

дев’ять  тисяч дев’ятсот  

вісімдесят дев’ять    

гривень 89 коп.) 

----- ----- 67 676,68+240,78+2072,43 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

64049,48  (шістдесят 

чотири тисячі сорок 

дев’ять  гривень 89 коп.) 

----- ----- 58712,77+2404,00+2932,7

1 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

60 778,71 (шістдесят   

тисяч сімсот   сімдесят 

вісім гривень 71 коп.) 

----- ----- 59 613,03+1165,68 

22.21.1 (мононитка завтовшки більше 

ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з 

пластмас) 

2282, 

2281 

13686,28 (тринадцять 

тисяч  шістсот вісімдесят 

шість гривень 28 коп.) 

----- ----- 10779,00+2907,28 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

14 196,47 (чотиринадцять 

тисяч сто дев’яносто 

шість гривень 47 коп.) 

----- ----- 14 013,83+182,64 

26.30.5(прилади охоронної та пожежної 

сигналізації й подібна апаратура) 

2282, 

2281 

25306,40 (двадцять п’ять   

тисяч триста шість 

гривень 40 коп.) 

----- ----- 11288,00+14018,40 

49.31.2 (послуги міського та приміського 

пасажирського наземного транспорту, 

інші) 

2282, 

2281 

49550,00 (сорок  дев’ять   

тисяч п’ятсот п’ятдесят     

гривень 00 коп.) 

----- ----- 42800,00+6750,00 

14.19.1 (одяг, дитячий, спортивні 

костюми та інший одяг, аксесуари та 

деталі одягу, трикотажні) 

2282, 

2281 

45 300,00 (сорок п’ять 

тисяч триста гривень 00 

коп.) 

----- ----- 6 000,00+39300,00 

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

78 693,81 (сімдесят вісім 

тисяч шістсот дев’яносто 

три гривні 81коп.) 

----- ----- 76 381,91+2311,90 

85.59.1 (послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у.)  

2282, 

2281 

31 360,35 (тридцять одна 

тисяча триста шістдесят  

гривень 35 коп.) 

----- ----- 23 360,35+8 000,00 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

95180,04 (дев’яносто 

п’ять  тисяч сто 

вісімдесят   гривень 84 

коп.) 

----- ----- 90789,84+4 390,20 

10.72.1 (вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості, та кондитерські, борошняні, 

тривалого зберігання) 

2282, 

2281 

23 829,50 (двадцять три  

тисячі вісімсот двадцять 

дев’ять гривень 50 коп.) 

----- ----- 35499,50-11 670,00 

01.13.1(овочі листкові) 2282, 

2281 

19 250,00 (дев’ятнадцять   

тисяч двісті п’ятдесят 

гривень   00 коп. ) 

----- ----- 14 250,00+5000,00 

01.13.4 (овочі коренеплідні, цибулинні 

та бульбо подібні) 

2282, 

2281 

29 525,00 (двадцять 

дев’ять     тисяч п’ятсот 

двадцять п’ять  00 коп.) 

----- ----- 24 525,00+5000,00 

01.11.7 (овочі бобові сушені) 2282, 7 345,00 (сім  тисяч   

триста сорок п’ять 

----- ----- 5 675,00 +1 670,00 
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2281 гривень 00 коп.) 

58.29.4(програмне забезпечення 

оперативно доступне (у режимі on-line) 

2282, 

2281 

31 717,92 тридцять тисяч 

сімсот сімнадцять 

гривень 92 коп.)  

----- ----- 20937,00+10780,92 

20.11.1 (гази промислові) 2282, 

2281 

39134,00 (тридцять 

дев’ять  тисяч  сто 

тридцять чотири гривні 

00 коп.)  

----- ----- 28334,00+10800,00 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

23 262,44 (двадцять три   

тисячі двісті шістдесят 

дві  гривні 44 коп.) 

----- ----- 22 794,44+468,00 

22.21.3 (пластини, листи, плівка, фольга і 

стрічки пластмасові, неармовані чи не 

з'єднані з іншими матеріалами) 

2282, 

2281 

2 939,68 (дві    тисячі 

дев’ятсот  тридцять дев’ять    

гривень 00 коп.) 

----- ----- 2822,68+117,00 

24.10.5 прокат плаский із сталі, плакований, 

з гальванічним або іншим покривом і прокат 

плаский зі швидкорізальної сталі та 

кремнієвої електротехнічної сталі 

 

2282, 

2281 

3180,55 (дві    тисячі 

дев’ятсот  тридцять дев’ять    

гривень 00 коп.) 

----- -----  

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

14 281,67 (чотирнадцять 

тисяч двісті вісімдесят 

одна гривня 67 коп.) 

----- ----- 14 196,47+85,2 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

95 955,24 (дев’яносто 

п’ять  тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят п’ять   гривень 

84 коп.) 

----- ----- 95180,04+775,20 

20.30.2  (фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

79909,02 ( сімдесят 

дев’ять   тисяч  

дев’ятсот  дев’ять   

гривень 02 коп.) 

----- ----- 79 780,00+129,02 

28.24.1(інструмент електромеханічний 

для роботи однією рукою; інструмент 

ручний портативний із силовим 

урухомлювачем/приводом, інший) 

2282, 

2281 

8480,70 (вісім  тисяч  

чотириста вісімдесят 

гривень 70 коп.) 

----- ----- 5 893,80+2586,9 

28.24.2(частини ручного інструменту із 

силовим урухомлювачем/приводом) 

2282, 

2281 

1025,16 (одна тисяча  

двадцять п’ять гривень 16 

коп.) 

----- ----- 153,00+872,16 

24.10.6 (бруски та прутки гарячого 

оброблення, із сталі) 

2282, 

2281 

36 486,71 (тридцять шість 

тисяч  чотириста 

вісімдесят шість гривень 

71 коп.) 

----- ----- 35053,43+1433,28 

24.20.1(труби, трубки, порожнисті 

профілі, безшовні, зі сталі) 

2282, 

2281 

952,60(дев’ятсот 

п’ятдесят дві  гривні 60 

коп.) 

----- -----  

24.10.1(продукти первинні з заліза та 

сталі) 

2282, 

2281 

438,54(чотириста 

тридцять вісім гривень 54 

коп.) 

----- -----  

24.10.4 (прокат плаский зі сталі, без 

подальшого обробляння, крім холодного 

прокатування, завширшки не менше ніж 

2282, 

2281 

24171,54 (двадцать 

чотири тисячі  сто 

сімдесят одна  гривня 54 

----- ----- 22534,48+1637,06 
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600 мм) коп.) 

24.10.3 (прокат плаский зі сталі, без 

подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування) 

2282, 

2281 

9 978,82 (дев’ять  тисяч  

дев’ятсот сімдесят вісім 

гривень 82 коп.) 

----- ----- 6650,32+3328,50 

26.51.6 (інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші) 

2282, 

2281 

70228,82 (сімдесят тисяч 

двісті двадцять вісім  

гривень 82 коп.) 

----- ----- 70228,82+510,00 

26.51.6 (інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші) 

3210 6 167,10 (шість тисяч 

шістдесят сім  гривень 10 

коп.) 

----- -----  

14.12.1(одяг робочий, чоловічий) 2282, 

2281 

6 000,00 (шість тисяч   

гривень 00 коп.) 

----- -----  

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

92 998,60 (дев’яносто дві   

тисячі  дев’ятсот 

дев’яносто вісім    

гривень 60 коп.) 

----- ----- 88755,60+4243,00 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

146 556,36 (сто сорок 

шість тисяч п’ятсот 

п’ятдесят шість   гривень 

36 коп.) 

----- ----- 133558,36+12 998,00 

22.11.1(шини та камери ґумові нові) 

2282, 

2281 

16712,00 (шістнадцять 

тисяч сімсот дванадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

58.29.1 (програмне забезпечення 

системне на фізичних носіях) 

228

2, 

228

1 

6650,00 (шість    тисяч  

шістсот  п’ятдесят    

гривень 00 коп.) 

----- ----

- 

1 952,00+4 698,00 

74.90.1 (послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

96380,98 (дев’яносто 

шість тисяч триста 

вісімдесят гривень 98 

коп.) 

----- ----- 95156,98+1224,00 

82.30.1 (послуги щодо організовування 

конференцій і спеціалізованих 

виставок) 

2282, 

2281 

70246,80 (сімдесят тисяч 

двісті сорок  шість 

гривень  80 коп. ) 

----- ----- 50 

256,80+4640,00+6950,00+

7800,00+600,00 

58.13.3 (продаж рекламного місця в 

газетах) 

2282, 

2281 

17316,80 (сімнадцять  

тисяч триста шістнадцять   

гривень 80 коп.) 

----- ----- 14316,80+3 000,00 

18.14.1(послуги палітурні та послуги, 

пов'язані з оправлянням) 

2282, 

2281 

119387,38 (дев’ятнадцять 

тисяч  триста вісімдесят 

сім гривень 38  коп.) 

----- ----- 99087,38+20300,00 

13.95.1 (матеріали неткані та вироби з 

нетканих матеріалів, крім одягу) 

2282, 

2281 

106 596,00 (сто шість   

тисяч п’ятсот  дев’яносто 

шість   гривень 00 коп.) 

----- ----- 99 990,00+6606,00 

10.51.5 (продукти молочні, інші) 2282, 

2281 

11829,70 (одинадцять  

тисяч вісімсот двадцять 

дев’ять    гривень 70 коп.) 

----- ----- 15 679,70-3850,00 
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10.39.1 (плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі ) 

2282, 

2281 

21 276,50 (двадцять одна  

тисяч двісті сімдесят 

шість гривень 50 коп.) 

----- ----- 17 426,50+3850,00 

58.12.1(довідники та списки адресатів, 

друковані чи на фізичних носіях) 

2282, 

2281 

13 500,00 (тринадцять 

тисяч п’ятсот  гривень 00 

коп.) 

----- -----  

27.40.1 (лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи дугові) 

2282, 

2281 

21 710,01 (двадцять одна  

тисяча  сімсот  десять 

гривень 01 коп.) 

----- ----- 17 801,00+3909,01 

23.99.1(вироби мінеральні неметалеві, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

 768,00 ( сімсот  

шістдесят вісім гривень 

00 коп.) 

----- -----  

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

125107,95 ( сто двадцять 

п’ять   тисяч  сто одна    

гривня 95 коп.) 

----- ----- 116 

845,33+7564,90+697,72 

31.01.1(меблі конторські/офісні та меблі 

для підприємств торгівлі) 

2282, 

2281 

70844,00 (сімдесят   тисяч 

вісімсот  сорок чотири 

гривні 00 коп.) 

----- ----- 41 364,00+21 600,00+7880

,00 

33.14.1(ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного 

устаткування) 

2282, 

2281 

10 952,40 (десять   тисяч 

дев’ятсот  п’ятдесят дві 

гривні 40 коп.) 

----- ----- 10 402,40 +550,00 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

108 459,11 (сто вісім 

тисяч чотириста 

п’ятдесят дев’ять  

гривень 11 коп.) 

----- ----- 108027,11+432,00 

14.12.1(одяг робочий, чоловічий) 2282, 

2281 

14 760,00 (чотирнадцять  

тисяч сімсот шістдесят  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 6 000,00+8 760,00 

13.20.3 (тканини (крім спеціальних 

полотен) із хімічних монониток і 

штапельних волокон) 

2282, 

2281 

5 400,00 (п’ять  тисяч 

чотириста гривень 00 

коп.) 

----- -----  

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

39322,15 (тридцять  

дев'ять   тисяч  триста 

двадцять дві  гривні 15 

коп.) 

----- ----- 39304,15+18,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

65 618,73 (шістдесят 

п’ять  тисяч шістсот 

вісімнадцять гривень 73 

коп.) 

----- ----- 64049,48+560,35+1008,30 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

70165,57 (сімдесят  тисяч 

сто  шістдесят п’ять    

гривень 57 коп.) 

----- ----- 69 989,89+175,68 

26.30.6(частини приладів охоронної та 

пожежної сигналізації й подібної 

апаратури) 

2282, 

2281 

104,04 (сто  чотири    

гривні 04 коп.) 

----- -----  

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 91516,69 (дев’яносто 

одна тисяча п’ятсот 

----- ----- 91493,89+22,80 
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2281 шістнадцять гривень 69 

коп.) 

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

80 510,97 (вісімдесят  

тисяч п’ятсот  десять      

гривень 97 коп.) 

----- ----- 80 505,69+5,28 

32.30.1(вироби спортивні) 2282, 

2281 

8976,00 (вісім  тисяч  

дев’ятсот сімдесят шість      

гривень 00 коп.) 

----- -----  

32.30.1(вироби спортивні) 3210 3918,00 (три  тисячі  

дев’ятсот вісімнадцять      

гривень 00 коп.) 

----- -----  

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

86 430,34 (вісімдесят шість    

тисяч чотириста тридцять 

гривень  34 коп.) 

----- ----- 72305,34+6900,00+7225,00 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

165283,56 (сто шістдесят 

п’ять  тисяч двісті 

вісімдесят три   гривні 56 

коп.) 

----- ----- 146556,36+2550,00+16 17

7,20 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

51769,18 (п’ятдесят  одна 

тисяча сімсот шістдесят  

дев’ять гривень 18 коп.) 

----- ----- 50 460,18+1309,00 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282

, 

2281 

113497,38 (сто тринадцять    

тисяч  чотириста дев’яносто 

сім  гривень 38 коп.) 

----- ----

- 

109 031,38+4466,00 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

110 357,52 (сто десять   

тисяч триста п’ятдесят 

сім  гривень 52 коп.) 

----- ----- 99112,82+4236,00+3213,0

0+3795,70 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

97165,60 (дев’яносто сім   

тисяч  сто шістдесят 

п’ять     гривень 60 коп.) 

----- ----- 92998,60+4167,00 

58.19.1 (послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші) 

2282, 

2281 

180 045,90 (сто 

вісімдесят  тисяч   сорок 

п’ять гривень 90 коп.) 

----- ----- 178 845,90+200,00 

13.94.1 (мотузки, канати, шпагат і 

сіткове полотно, крім відходів) 

2282, 

2281 

1875,63 (одна тисяча 

вісімсот сімдесят п’ять  

гривень 63 коп.) 

----- ----- 1 804,78+70,85 

10.13.1(консерви та готові страви з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові) 

2282, 

2281 

65 130,00 (шістдесят 

п’ять   тисяч сто тридцять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 66 130,00-1000,00 

10.51.3 (масло вершкове та молочні 

пасти) 

2282, 

2281 

21 240,00 (двадцять одна 

тисяча двісті сорок 

гривень коп.) 

----- ----- 20 240,00+1000,00 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

32 614,92 (тридцять дві  

тисячі  шістсот 

чотирнадцять гривень 92 

----- ----- 31 

264,92+1350,00+4408,08 
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коп.) 

73.11.1 (послуги рекламних агентств) 

  

2282, 

2281 

31380,00 (тридцять одна   

тисяча триста вісімдесят     

гривень 00 коп.) 

----- ----- 22780,00+8600,00 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

105107,60 (сто п’ять   

тисяч  сто  сім  гривень 

60 коп.) 

----- ----- 97165,60+4462,00+3480,0

0 

27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

41 790,02 (сорок одна 

тисяча сімсот дев’яносто     

гривень 02 коп.) 

----- ----- 40763,58+240,78+785,66 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

62770,07 (шістдесят   дві 

тисячі сімсот    сімдесят 

гривень 07 коп.) 

----- ----- 60 778,71+1991,36 

26.30.5(прилади охоронної та пожежної 

сигналізації й подібна апаратура) 

2282, 

2281 

39324,80 (тридцять 

дев’ять   тисяч триста 

двадцять чотири гривні 

80 коп.) 

----- ----- 25306,40+14018,40 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

119463,64  (сто 

дев’ятнадцять     тисяч 

чотириста шістдесят три 

гривні  64 коп.) 

----- ----- 86 430,34+33033,30 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

2282, 

2281 

28609,48(двадцять вісім  

тисяч  шістсот  дев’ять    

гривень 48 коп.) 

----- ----- 14593,60+14015,88 

17.12.1(папір газетний, папір ручного 

виготовляння та інший не крейдований 

папір, або картон для графічних цілей) 

2282, 

2281 

155 712,74 (сто п’ятдесят 

п’ять  тисяч сімсот 

дванадцять  гривень 74 

коп. ) 

----- ----- 133859,00+21853,74 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

161202,81 (сто шістдесят 

одна тисяча двісті дві  

гривні 81 коп.) 

----- ----- 108 

459,11+6000,00+46743,70 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

169740,56 (сто шістдесят 

дев’ять  тисяч сімсот 

сорок   гривень 56 коп.) 

----- ----- 165283,56+4457,00 

22.23.1(вироби пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не 

пластикові) 

2282, 

2281 
115380,82 (сто п'ятнадцять  

тисяч триста вісімдесят 

гривень 82 коп.) 

----- 

 

----- 112336,57+3044,25 

81.30.1 (послуги щодо благоустрою 

території) 

2282, 

2281 

 15621,88 (п'ятнадцять  

тисяч шістсот двадцять 

одна гривня 88 коп. ) 

----- ----- 3500,00+12 121,88 

20.30.2  (фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

81002,77 ( вісімдесят 

одна  тисяча  дві гривні 

77 коп.) 

----- ----- 79909,02+1093,75 
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20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

23538,15  (двадцять три   

тисячі   гривні 44 коп.) 

----- ----- 23 262,44+275,71 

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

13008,70 (тринадцять 

тисяч вісім гривень 70 

коп.) 

----- ----- 12 844,80+163,90 

25.71.1 (вироби ножові та столові 

прибори ) 

2282, 

2281 

23 990,33 (двадцять три 

тисячі дев’ятсот 

дев’яносто   гривень 33 

коп.) 

----- ----- 15 148,20+257,40+ 

8584,73 

 

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 

2282, 

2281 

96078,99 (дев’яносто 

шість тисяч сімдесят 

вісім гривень 99 коп.) 

----- ----- 91516,69+4562,30 

26.51.6 (інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші) 

2282, 

2281 

70960,52 (сімдесят тисяч 

дев’ятсот шістдесят   

гривень 52 коп.) 

----- ----- 70228,82+731,70 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

70621,05 (сімдесят шість 

тисяч шістсот двадцять 

одна    гривня 05 коп.) 

----- ----- 69706,55+914,50                      

+ 

27.51.2 (прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

120506,93 (сто двадцять   

тисяч п’ятсот шість 

гривень 93 коп.)  

----- ----- 119403,99+1102,94 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

79605,28 (сімдесят  

дев’ять тисяч  шістсот 

п’ять   гривень 28 коп.) 

----- ----- 79334,38+270,90 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

78785,58 (сімдесят вісім  

тисяч  сімсот вісімдесят 

п’ять гривень 58 коп.) 

----- ----- 77870,74+784,63+130,21 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

118 697,52 (сто 

вісімнадцять   тисяч 

шістсот  дев’яносто сім  

гривень 52 коп.) 

----- ----- 110357,52+8340,00 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

97825,07 (дев’яносто сім  

тисяч вісімсот двадцять 

п’ять   гривень 07 коп.) 

----- ----- 95 955,24+1869,83 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

2293,59  (дві тисячі двісті 

дев’яносто три  гривні 59 

коп.) 

----- ----- 2 212,68+80,91 

85.59.1 (послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у.)  

2282, 

2281 

36610,35 (тридцять шість 

тисяч шістсот десять  

гривень 35 коп.) 

----- ----- 31 360,35+5250,00 

25.93.1 (вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

15287,90 (п'ятнадцять  

тисяч двісті вісімдесят 

сім гривня 90 коп.) 

----- ----- 14 281,40+1006,50 

23.91.1 (вироби абразивні) 2282, 

2281 

7420,40 (сім  тисяч 

чотириста двадцять    

гривень 40 коп.) 

----- ----- 6 418,40+1002,00 
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22.21.3 (пластини, листи, плівка, фольга і 

стрічки пластмасові, неармовані чи не 

з'єднані з іншими матеріалами) 

2282, 

2281 

3485,68 (три   тисячі 

чотириста  вісімдесят п’ять     

гривень 68 коп.) 

----- ----- 2 939,68+546,00 

18.12.1(послуги щодо друкування, інші) 2282, 

2281 

122 050,00 ( сто двадцять 

дві  тисячі п’ятдесят  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 119 100,00  

+2950,00 

74.10.1(послуги щодо проектування 

інтер'єрів, промислової продукції та інші 

спеціалізовані послуги щодо 

проектування) 

2282, 

2281 

170135,00 (сто сімдесят  

тисяч сто тридцять п’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 165480,00+4655,00 

27.11.5 (елементи баластні до розрядних 

ламп або трубок; перетворювачі 

статичні; дроселі та котушки 

індуктивності, інші) 

2282, 

2281 

 3119,51 (три тисячі сто 

дев’ятнадцять  гривень 51 

коп. ) 

----- ----- 2728,00+391,51 

01.19.2 (квіти зрізані та бутони квітів; 

насіння квітів) 

2282, 

2281 

30 000,00 (тридцять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 20 000,00+10 000,00 

10.72.1 (вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості, та кондитерські, борошняні, 

тривалого зберігання) 

2282, 

2281 

22 329,50 (двадцять дві  

тисячі триста двадцять 

дев’ять гривень 50 коп.) 

----- ----- 23 829,50-1500,00 

01.47.2 (яйця у шкарлупі, свіжі) 2282, 

2281 

30037,10 (тридцять тисяч   

тридцять сім гривень 10 

коп.)  

----- ----- 28 537,1+1500,00 

63.11.1 (послуги щодо обробляння 

даних, розміщування інформації на веб-

вузлах, щодо програмного застосування 

та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

101010,00 (сто одна 

тисяча десять гривень 00 

коп.) 

----- ----- 71 220,00+29790,00 

63.12.1(розміщування інформації на веб-

порталі) 

2282, 

2281 

120210,00 (сто двадцять 

тисяч двісті десять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

20.59.1(фотопластинки й фотоплівки, 

плівка для миттєвого друку; 

фотохімікати та фотографічні незмішані 

речовини) 

2282, 

2281 

2400,00 (дві тисячі 

чотириста гривень 00 

коп.) 

----- -----  

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

14442,95 (чотирнадцять 

тисяч чотириста сорок дві  

гривні 95 коп.) 

----- ----- 14281,67+24,00+68,64+68

,64 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

125173,95 ( сто двадцять 

п’ять   тисяч  сто сімдесят 

три    гривні 95 коп.) 

----- ----- 125107,95+66,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

74437,83 (сімдесят 

чотири  тисячі  чотириста 

тридцять сім гривень 83 

коп.) 

----- ----- 65 

618,73+396,00+1880,00+6

221,50+321,60 
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27.40.1 (лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи дугові) 

2282, 

2281 

22979,42 (двадцять дві  

тисячі  дев’ятсот сімдесят  

дев’ять гривень 42 коп.) 

----- ----- 21710,01+729,00+540,41 

22.21.3 (пластини, листи, плівка, фольга 

і стрічки пластмасові, неармовані чи не 

з'єднані з іншими матеріалами) 

2282, 

2281 

4031,68 (чотири   тисячі 

тридцять одна   гривня 68 

коп.) 

----- ----- 3485,68+546,00 

28.29.8 (частини інших машин і 

устатковання загальної призначеності, н. 

в. і. у.) 

2282, 

2281 

424,00 (чотириста 

двадцять чотири   гривні 

00 коп.) 

----- -----  

23.91.1 (вироби абразивні) 2282, 

2281 

7670,48 (сім  тисяч 

шістсот сімдесят    

гривень 48 коп.) 

----- ----- 7420,40+250,08 

25.93.1 (вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

17424,61 (сімнадцять  

тисяч чотириста двадцять 

чотири гривні 61 коп.) 

----- ----- 15287,90+2039,28+97,43 

22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

 92060,45 ( дев’яносто дві  

тисячі шістдесят     

гривень 45 коп.) 

----- ----- 91 790,45+270,00 

27.11.5 (елементи баластні до розрядних 

ламп або трубок; перетворювачі 

статичні; дроселі та котушки 

індуктивності, інші) 

2282, 

2281 

 3667,02 (три тисячі 

шістсот шістдесят сім  

гривень 02 коп. ) 

----- ----- 3119,51+391,51+1056,00 

27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

49821,06 (сорок дев’ять 

тисячі вісімсот двадцять 

одна   гривня 06 коп.) 

----- ----- 41 

790,02+1044,60+43,20+69

44,24 

22.21.1 (мононитка завтовшки більше 

ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з 

пластмас) 

2282, 

2281 

14422,64 (чотирнадцять 

тисяч  чотириста 

двадцять дві гривні 64 

коп.) 

----- ----- 13686,28+197,56+538,80 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

72959,61 (сімдесят дві 

тисячі дев’ятсот 

п’ятдесят дев’ять    

гривень 61 коп.) 

----- ----- 70621,05+1579,98+396,00+3

62,58 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

37385,02 (тридцять сім  

тисяч триста вісімдесят 

п’ять гривень 02 коп.) 

----- ----- 32614,92+3788,10+982,00 

17.23.1 ( вироби канцелярські, паперові) 2282, 

2281 

198256,58 (сто 

дев’яносто вісім   тисяч 

двісті п’ятдесят шість  

гривень 58 коп.) 

----- ----- 196 267,80+1988,78 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282

, 

2281 

125424,38 (сто двадцять 

п'ять     тисяч  чотириста 

двадцять чотири гривні 

38 коп.) 

----- ----

- 

113497,38+504,00+1407,00+

10016,00 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.29.8
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.29.8
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=28.29.8
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=23.91.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.93.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.93.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.19.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.19.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.19.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.11.5
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.21.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.30.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.30.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.30.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.20.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=26.20.4


87 
 

20.41.3 (мило, засоби мийні та засоби 

для чищення) 

2282, 

2281 

53935,69 (п’ятдесят три  

тисячі дев’ятсот тридцять 

п’ять  гривень 69 коп.) 

----- ----- 53 293,83+186,46+455,40 

20.41.2 (речовини поверхнево-активні 

органічні, крім мила) 

2282, 

2281 

9872,88 (дев’ять тисяч  

вісімсот сімдесят дві 

гривні 88 коп.) 

----- ----- 4089,63+77,37+5705,88 

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

71271,94 (сімдесят одна 

тисяча двісті сімдесят 

одна гривня 94 коп.) 

----- ----- 70165,57+350,15+556,22 

20.14.2 (спирти, феноли, фенолоспирти 

та їхні галогено-, сульфо-, нітрони 

нітрозопохідні; спирти жирні технічні) 

2282, 

2281 

2586,84 (дві тисячі  

п’ятсот вісімдесят шість  

гривень 84 коп.) 

----- ----- 1558,88+378,00+102,96+5

47,00 

20.13.6 (речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

52287,01 (п’ятдесят дві 

тисячі двісті вісімдесят  

сім гривень  01 коп.) 

----- ----- 52188,67+66,00+32,34 

20.13.2 (елементи хімічні, н. в. і. у.; 

кислоти та сполуки неорганічні) 

2282, 

2281 

7439,73 (сім тисяч 

чотириста тридцять 

дев’ять   гривень 73 коп. ) 

----- ----- 6610,89+89,04+306,0+433

,80 

22.11.1(шини та камери ґумові нові) 

2282, 

2281 

21682,00 (двадцять одна 

тисяча шістсот вісімдесят 

дві гривні 00 коп.) 

----- ----- 16712,00+4970,00 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

162126,81 (сто шістдесят 

дві тисячі сто двадцять 

шість  гривень 81 коп.) 

----- ----- 161202,81+924,00 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

20551,00 (двадцять тисяч  

п’ятсот п’ятдесят одна 

гривня 00 коп.). 

----- ----- 19879,42+81,00+187,38+4

03,20 

23.13.1(скло порожнисте) 2282, 

2281 

2319,96 (п’ятсот одна 

гривня 60 коп.) 

----- ----- 501,60+1818,36 

20.14.3(кислоти монокарбонові жирні 

технічні; кислоти карбонові та їхні солі) 

2282, 

2281 

1626,88 (одна шістсот 

двадцять шість  гривень 

88 коп.) 

----- ----- 180,00+70,20+196,68+118

0,00 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

141 993,44(сто сорок одна   

тисяча дев’ятсот 

дев’яносто три   гривні 44 

коп.) 

----- ----- 105107,60+36895,54 

28.24.1(інструмент електромеханічний 

для роботи однією рукою; інструмент 

ручний портативний із силовим 

урухомлювачем/приводом, інший) 

2282, 

2281 

11112,70 (одинадцять   

тисяч  сто дванадцять 

гривень 70 коп.) 

----- ----- 8480,70+2632,00 

25.73.2 (пилки ручні, полотна до будь-

яких пилок) 

2282, 

2281 

24,50 (двадцять чотири 

гривні 50 коп.) 

----- -----  

25.73.3( інструменти ручні, інші) 

2282, 

2281 

3725,90 (три тисячі 

сімсот  двадцять п’ять   

гривень 90 коп.) 

----- ----- 1925,90+1800,00 
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27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

63343,64 (шістдесят   три 

тисячі триста сорок три 

гривні 64 коп.) 

----- ----- 62770,07+184,96+388,61 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

107713,23(сто сім  тисяч 

сімсот тринадцять   

гривень 23 коп.) 

----- ----- 97825,07+1554,19+7432,8

0+901,17 

25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

40076,90 (сорок  тисяч 

сімдесят шість    гривень 

90 коп.) 

----- ----- 39 614,90+462,00 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

67134,99 (шістдесят сім   
тисяч   сто тридцять 

чотири гривні 99 коп.) 

-----  23538,15+56,84+43 540,00 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

3680,21 (три тисячі 

шістсот  вісімдесят  

гривень 21 коп.) 

----- ----- 2293,59+25,70+1360,92 

14.12.3 (одяг робочий іншій) 2282, 

2281 

1304,78 (одна тисяча триста 

чотири   гривні  78 коп.) 

----- ----- 1267,20+37,58 

22.19.6 (предмети одягу та аксесуари 

одягу з вулканізованої гуми (крім 

виготовлення з твердої гуми) 

2282, 

2281 

1354,79 (одна тисяча   

триста п’ятдесят чотири 

гривні 79 коп.) 

----- ----- 1321,38+33,41 

17.12.2 (серветки паперові туалетні, 

серветки для обличчя, рушники, 

скатертини-серветки, целюлозна вата й 

полотна з целюлозних волокон) 

2282, 

2281 

4505,34 (чотири тисячі 

п’ятсот п’ять  гривень 34 

коп.) 

----- ----- 182,04+4323,30 

25.99.1 (вироби для ванн і кухні, 

металеві) 

2282, 

2281 

14027,66 (чотирнадцять 

тисяч двадцять сім 

гривень 66 коп.) 

----- ----- 13901,18+126,48 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

174192,81 ( сто сімдесят 

чотири  тисячі  сто  

дев’яносто дві  гривні 81 

коп.) 

----- ----- 125173,95+306,00+ 

48 712,86 

 

25.71.1 (вироби ножові та столові 

прибори ) 

2282, 

2281 

23 990,33 (двадцять три 

тисячі дев’ятсот 

дев’яносто   гривень 33 

коп.) 

----- ----- 15405,6+8584,73 

 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

90237,72 (сімдесят  

дев’ять тисяч  шістсот 

п’ять   гривень 28 коп.) 

----- ----- 79605,28+10632,44 

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 
 

2282, 

2281 

131 497,06 (сто тридцять 

одна тисяча чотириста 

дев’яносто сім гривень 06 

коп.) 

----- ----- 96078,99+35418,07 

 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

2282, 

2281 

116 642,29 (сто 

шістнадцять  тисяч  

----- ----- 78785,58+37856,71 
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нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

шістсот сорок дві гривні 

29 коп.) 

 

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

21955,12 (двадцять одна 

тисяча п’ятдесят п’ять  

гривень 12 коп.) 

----- ----- 13008,70+295,98+36,84+8

613,60 

 

13.20.1(тканини (крім спеціальних 

полотен) з натуральних волокон, крім 

бавовняних) 

2282, 

2281 

7156,80 (сім  тисяч сто 

п’ятдесят шість  гривень 

80 коп.) 

----- ----- 4 756,80+2400,00 

58.29.4(програмне забезпечення 

оперативно доступне (у режимі on-line) 

2282, 

2281 

74487,92 (сімдесят 

чотири тисячі чотириста 

вісімдесят сім  гривень 92 

коп.)  

----- ----- 31717,92+42770,00 

10.62.1(крохмалі і крохмалепродукти; 

цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

8205,00 (вісім  тисяч  

двісті п’ять гривень 00 

коп.) 

----- ----- 6045,00+2160,00 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

3110,

2281 

36172,48 (тридцять шість  

тисяч  сто сімдесят дві    

гривні 48 коп.) 

----- ----- 28609,48+3962,00+3601,0

0 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

185695,44 (сто вісімдесят 

п’ять   тисяч шістсот  

дев’яносто п’ять    

гривень 44 коп.) 

----- ----- 118697,52+1586,00+2506,

00+3599,00+6600,00+135

6,00+3599,00+4434,00+14

712,00+4140,00+29615,92 

53.10.1 (послуги поштові у межах 

зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг) 

2282, 

2281 

 4608,00  (чотири тисячі 

шістсот вісім гривень 00 

коп.) 

----- ----- 3 864,00+744,00 

95.11.1 ( послуги з ремонтування 

комп’ютерів і периферійного 

устаткування) 

2282, 

2281 

162 905,00 (сто шістдесят 

дві тисячі дев’ятсот  

п’ять гривень 00 коп.) 

----- ----- 100410,00+62495,00+1542

,00 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

178969,56 (сто сімдесят 

вісім  тисяч дев’ятсот 

шістдесят дев’ять   

гривень 56 коп.) 

----- ----- 169740,56+9299,00 

20.30.2  (фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

81129,10( вісімдесят одна  

тисяча  сто двадцять дев’ять  

гривень 10 коп.) 

----- ----- 81002,77+126,33 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

31610,78 (тридцять одна  

тисяча шістсот десять   

гривень 78 коп.) 

----- ----- 27 960,78+3650,00 

28.29.3( устатковання для зважування та 

вимірювання промислове, побутове та 

іншої призначеності) 

2282, 

2281 

4000,00 (чотири  тисячі   

гривень 00 коп.) 

----- -----  
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26.51.6 (інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші) 

2282, 

2281 

73630,52 (сімдесят три 

тисячі шістсот тридцять   

гривень 52 коп.) 

----- ----- 70960,52+2670,00 

28.99.2(машини й апарати, призначені 

для виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, напівпровідникових 

приладів, електронних інтегрованих 

схем і пласких дисплеїв) 

2282, 

2281 

20452,76 (двадцять тисяч 

чотириста п’ятдесят дві  

гривень 76 коп.) 

----- -----  

20.59.3 (чорнило для писання чи 

малювання та інші чорнила) 

2282, 

2281 

31 906,59 (тридцять тисяч 

дев’ятсот шість  гривень 

59 коп.) 

----- -----  

55.10.1(послуги щодо тимчасового 

розміщування відвідувачів у кімнатах 

або житлових одиницях, зі щоденним 

обслуговуванням (крім за умов 

сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру))) 

2282, 

2281 

14670,00 (чотирнадцять   

тисяч шістсот сімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 5 310,00+9360,00 

01.13.5 (коренеплоди та бульби їстівні з 

високим умістом крохмалю та інуліну) 

2282, 

2281 

22 000,00 (двадцять дві   

тисячі гривень  00 коп.) 

----- ----- 28 000,00-6000,00 

01.13.4 (овочі коренеплідні, цибулинні 

та бульбо подібні) 

2282, 

2281 

33 525,00 (тридцять три     

тисячі п’ятсот двадцять 

п’ять  00 коп.) 

----- ----- 29 525,00+4000,00 

01.13.1(овочі листкові) 2282, 

2281 

19 250,00 (дев’ятнадцять   

тисяч двісті п’ятдесят 

гривень   00 коп. ) 

----- ----- 19 250,00+2000,00 

10.42.1 (маргарин і подібні харчові 

жири) 

2282, 

2281 

14 890,00 (чотирнадцять  

тисяч вісімсот дев’яносто 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 14 890,00-3000,00 

10.51.3 (масло вершкове та молочні 

пасти) 

2282, 

2281 

21 540,00 (двадцять одна 

тисяча п’ятсот  сорок 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 21 240,00+300,00 

24.33.2 (листи ребристі з нелегованої 

сталі) 

2282, 

2281 

3936,81 (три тисячі 

дев’ятсот  сорок гривень 

00 коп.) 

----- -----  

24.10.6 (бруски та прутки гарячого 

оброблення, із сталі) 

2282, 

2281 

36905,71 (тридцять шість 

тисяч  дев’ятсот п’ять  

гривень 71 коп.) 

----- ----- 36 486,71+419,00 

23.14.1 (скловолокно) 2282, 

2281 

11760,35 (одинадцять 

тисяч сімсот шістдесят 

гривень 35 коп.) 

----- ----- 11 238,07+522,28 

24.20.1(труби, трубки, порожнисті 

профілі, безшовні, зі сталі) 

2282, 

2281 

10767,76 (десять тисяч 

сімсот шістдесят сім 

гривень 76 коп.) 

----- ----- 952,60+9815, 

16 

55.10.1(послуги щодо тимчасового 

розміщування відвідувачів у кімнатах 

або житлових одиницях, зі щоденним 

2282, 

2281 

28 996,14 (двадцять вісім   

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто шість  гривень 

----- ----- 14670,00+14326,14 
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обслуговуванням (крім за умов 

сумісного користування в режимі 

розподіляння часу (таймшеру)) 

14 коп.) 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

162558,81 (сто шістдесят 

дві тисячі п’ятсот 

п’ятдесят вісім  гривень 

81 коп.) 

----- ----- 162126,81+432,00 

23.19.2 (скло технічне та інше скло) 2282, 

2281 

7933,82 (сім тисяч дев’ятсот  

тридцять три гривні 82 

коп.) 

----- ----- 3918,50+2249,00+1159,32+6

07,00 

26.12.1(схеми друковані з умонтованими 

складниками) 

2282, 

2281 

570,25 (п’ятсот сімдесят  

гривень 25 коп.) 

----- -----  

26.51.4(прилади для вимірювання 

електричних величин і йонізівного 

випромінювання) 

2282, 

2281 

3110,25 (три тисячі сто 

десять гривень 25 коп.) 

----- ----- 928,00+2182,25 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної апаратури) 

2282, 

2281 

66921,14 (шістдесят   

дев’ять  тисяч дев’ятсот 

двадцять одна гривня 14 

коп.) 

----- ----- 63343,64+3577,50 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

158712,34 (сто п’ятдесят 

вісім   тисяч сімсот 

дванадцять   гривень 34 

коп.) 

----- ----- 141993,44+1404,00+3032,

00+2799,00+1599,96+755,

0+1830,00+5299,00 

=11419,90 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

3110,

2281 

59063,88 (п’ятдесят 

дев’ять  тисяч  шістдесят 

три    гривні 88 коп.) 

----- ----- 36172,48+2498,40+2501,0

0+3432,00+3564,00+8197,

00+2699,00 +4524,00 

(27415,40) 

58.11.1 (книжки друковані) 3110 

 

70666,00 (сімдесят тисяч 

шістсот шістдесят шість 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 67 126,00+3540,00 

95.11.1 ( послуги з ремонтування 

комп’ютерів і периферійного 

устаткування) 

2282, 

2281 

165335,00 (сто шістдесят 

п’ять  тисяч триста 

тридцять п’ять  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 162 905,00+2430,00 

20.13.4 (сульфіди, сульфати; нітрати, 

фосфати і карбонати) 

2282, 

2281 

974,30 (дев’ятсот 

сімдесят чотири гривні 30 

коп.) 

----- ----- 667,45+306,85 

20.13.5(солі інших металів) 2282, 

2281 

407,00 (чотириста сім 

гривень 30 коп.) 

----- -----  

20.13.2 (елементи хімічні, н. в. і. у.; 

кислоти та сполуки неорганічні) 

2282, 

2281 

8789,54 (вісім тисяч 

сімсот  вісімдесят дев’ять    

гривень 54 коп. ) 

----- ----- 7439,73 + 1349,81 

20.14.2 (спирти, феноли, фенолоспирти 

та їхні галогено-, сульфо-, нітрони 

2282, 3024,14 (три тисячі  

двадцять чотири  гривні 

----- ----- 2586,84+437,3 
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нітрозопохідні; спирти жирні технічні) 2281 14 коп.) 

20.14.3(кислоти монокарбонові жирні 

технічні; кислоти карбонові та їхні солі) 

2282, 

2281 

1899,73 (одна вісімсот 

дев’яносто дев’ять   

гривень 73 коп.) 

----- ----- 1626,88+272,85 

20.15.7 (добрива, н. в. і. у.) 2282, 

2281 

264,00 (двісті шістдесят 

чотири гривні 00 коп. ) 

----- -----  

10.81.1 (цукор-сирець, тростинний і 

очищений тростинний чи буряковий 

цукор(сахароза); меляса) 

2282, 

2281 

15225,12 (п’ятнадцять  

тисяч двісті двадцять 

п’ять  гривень 12 коп.) 

----- ----- 15 080,00+145,12 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

6241,09 (шість  тисяч 

двісті сорок одна  гривня 

09 коп.) 

----- ----- 3680,21+1636,50+924,38 

17.12.4(папір не крейдований) 2282, 

2281 

29 854,00 (двадцять 

дев’ять тисяч  вісімсот 

п’ятдесят  чотири    

гривні 00 коп.) 

----- ----- 2 400,00+629,00+26825,00 

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

22334,92 (двадцять дві 

тисячі триста тридцять 

чотири  гривні 92 коп.) 

----- ----- 21 955,12+379,80 

23.42.1 (вироби санітарно-технічні 

керамічні) 

2282, 

2281 

7 623,9 0(сім тисяч 

шістсот двадцять три 

гривні 90 коп.) 

----- ----- 7488,90+135,00 

25.93.1 (вироби з дроту, ланцюги та 

пружини) 

2282, 

2281 

17877,49 (сімнадцять  

тисяч вісімсот сімдесят 

сім гривень 49 коп.) 

----- ----- 17424,61+452,88 

20.41.1(гліцерин) 

 

2282, 

2281 

47,00 (сорок сім гривень 

00 коп.) 

----- -----  

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

 80 510,97 (вісімдесят  

тисяч сімсот  двадцять     

гривень 97 коп.) 

----- ----- 80 510,97 + 210,00 

24.43.1(свинець, цинк і олово 

необроблені) 

2282, 

2281 

 5922,00 (п’ять тисяч 

дев’ятсот двадцять дві      

гривні 00 коп.) 

----- -----  

22.19.2 (гума не вулканізована та вироби 

з неї; ґума вулканізована, крім твердої 

ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, 

пластин, листів, стрічок, стрижнів і 

профілів) 

2282, 

2281 

1741,98 (одна тисяча 

сімсот сорок одна  гривня 

98 коп.) 

----- ----- 179,48+1562,50 

28.24.2(частини ручного інструменту із 

силовим урухомлювачем/приводом) 

2282, 

2281 

1308,96 (одна тисяча  

триста вісім гривень 96 

коп.) 

----- ----- 1025,16+283,80 
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20.14.6 (ефіри, пероксиди, епоксиди, 

ацеталі та напівацеталі органічні; 

сполуки органічні, інші) 

2282, 

2281 

617,00 (шістсот 

сімнадцять гривень 00 

коп.) 

----- ----- 77,00+540,00 

31.01.1(меблі конторські/офісні та меблі 

для підприємств торгівлі) 

2282, 

2281 

79412,90 (сімдесят   

дев’ять  тисяч чотириста 

дванадцять гривень 90 

коп.) 

----- ----- 70844,00+5448,90+3120,0

0 

27.11.49 (трансформатори електричні) 2282, 

2281 

6945,00 (шість тисяч 

дев’ятсот  сорок п’ять  

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 1 725,00+5220,00 

61.10.3 (послуги щодо передавання 

даних мережами проводового зв'язку) 

2282, 

2281 

59 000,00 (сорок дві 

тисячі гривень00 коп.) 

----- ----- 42 000,00+17000,00 

28.29.3( устаткування для зважування та 

вимірювання промислове, побутове та 

іншої призначеності) 

 

2282, 

2281 

17 300,00 (сімнадцять 

тисяч триста    гривень 00 

коп.) 

----- ----- 4000,00+4500,00+3600,00

+5200,00 

27.51.2 (прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

123028,93 (сто двадцять 

три  тисячі двадцять вісім 

гривень 93 коп.)  

----- ----- 120506,93+2522,00 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

118862,29 (сто 

вісімнадцять  тисяч  

вісімсот шістдесят дві 

гривні 29 коп.) 

----- ----- 116 642,29+2220,00 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

195710,44 (сто дев’яносто 

п’ять   тисяч сімсот 

десять    гривень 44 коп.) 

----- ----- 185695,44+3772,00+4083,

0+2160,0 

20.14.7(продукти хімічні органічні, 

основні, різноманітні) 

2282, 

2281 

904,00(дев’ятсот чотири 

гривні  00 коп.) 

----- -----  

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

81848,21 (вісімдесят одна 

тисяча вісімсот 

дев’яносто три гривні 

81коп.) 

----- ----- 78 693,81+3154,40 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

176442,81 ( сто сімдесят 

шість тисяч  чотириста  

сорок чотири  гривні 81 

коп.) 

----- ----- 171792,81+4650,00 

26.20.1 (машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них) 

2282, 

2281 

194459,96 (сто дев’яносто 

чотири  тисячі чотириста 

п’ятдесят  дев’ять   

гривень 96 коп.) 

----- ----- 178969,56+8790,00+1892,

40+4158,00+650,00 

=15490,40 
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26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

53095,54 (п’ятдесят  три 

тисячі дев’яносто п’ять  

гривень 54 коп.) 

----- ----- 51769,18+1326,36 

18.11.1(друкування газет ) 

 

2282, 

2281 

68477,54 (шістдесят вісім  

тисяч  чотириста сімдесят 

сім гривень 54 коп.) 

----- ----- 55456,99+13020,55 

63.99.2(добирання фактів або 

інформації, оригінальне) 

2282, 

2281 

141,50 (сто сорок одна  

гривня 50 коп.) 

----- -----  

28.14.2(частини кранів, клапанів і 

подібних виробів) 

2282, 

2281 

1038,00 (одна тисяча 

тридцять вісім гривень  

00 коп.) 

----- -----  

58.14.1 (журнали та періодичні видання 

друковані) 
 

2282, 

2281 

117591,55 БИБЛИОТЕКА  

(сто сімнадцять тисяч 

п’ятсот  дев’яносто одна 

гривня 55 коп. ) 

----- ----- 97904,06+19687,49 

33.14.1(ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного 

устаткування) 

2282, 

2281 

12752,40 (дванадцять   

тисяч сімсот  п’ятдесят 

дві гривні 40 коп.) 

----- ----- 10 952,40+1800,00 

33.12.2  ( ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

78686,85 (сімдесят вісім 

тисяч шістсот вісімдесят 

шість гривень 85коп.) 

----- ----- 77356,83+1330,02 

20.59.3 (чорнило для писання чи 

малювання та інші чорнила) 

2282, 

2281 

59389,89 (п’ятдесят 

дев’ять  тисяч триста 

вісімдесят дев’ять  

гривень 89 коп.) 

----- ----- 31 906,59+27483,30 

20.59.1(фотопластинки й фотоплівки, 

плівка для миттєвого друку; 

фотохімікати та фотографічні незмішані 

речовини) 

2282, 

2281 

15870,50 (п'ятнадцять 

тисяч вісімсот сімдесят 

гривень 50 коп.) 

----- ----- 2400,00+13470,50 

 

18.13.1 (послуги щодо підготовляння до 

друку) 

2282, 

2281 

109342,70 (сто дев’ять 

тисяч триста сорок  дві 

гривні  70 коп.) 

----- ----- 50182,70+59160,00 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

121022,64 (сто двадцять 

одна    тисяча двадцять дві 

гривні  64 коп.) 

----- ----- 119463,64  +1559,00 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

41484,02 (сорок одна  

тисяча чотириста 

вісімдесят чотири гривні 

02 коп.) 

----- ----- 37385,02+4099,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні 

й електричні, інші) 

2282, 

2281 

76108,83 (сімдесят шість   

тисяч  сто  вісім  

гривень 83 коп.) 

----- ----- 74437,83+1671,00 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

149437,60 (сто сорок 

дев’ять  тисяч чотириста 

----- ----- 121022,64+28414,96 
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тридцять сім  гривень  60 

коп.) 

 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

174692,56 (сто сімдесят 

чотири   тисячі шістсот 

дев’яносто дві   гривні 26 

коп.) 

----- ----- 158712,34+15980,22 

27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

49821,06 (сорок дев’ять 

тисячі вісімсот двадцять 

одна   гривня 06 коп.) 

----- ----- 49821,06+1587,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

76385,83 (сімдесят шість   

тисяч  сто  вісім  гривень 

83 коп.) 

----- ----- 76108,83+277,00 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

56419,02 (п’ятдесят  

шість тисяч чотириста 

дев’ятнадцять  гривень 02 

коп.) 

----- ----- 53095,54+3323,48 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

45741,02 (сорок п’ять   

тисяч сімсот  сорок одна 

гривня 02 коп.) 

----- ----- 41484,02+ 4257,00 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

93799,72 (дев’яносто три 

тисячі  сімсот дев’яносто 

дев’ять    гривень 72 коп.) 

----- -----

- 

90237,72+3562,00 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

73498,89 (сімдесят три 

тисячі чотириста 

дев’яносто вісім    

гривень 89 коп.) 

----- ----- 72959,61+539,28 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

93407,09 (дев’яносто   

три тисячі чотириста сім   

гривень 09 коп.) 

----- ----- 56684,71+36722,38 

26.12.2(карти звукові, відео карти, 

мережеві карти та подібні карти до 

машин автоматичного обробляння 

інформації) 

2282, 

2281 

3344,94 (три   тисячі 

триста сорок чотири   

гривні 94 коп.) 

----- ----- 2415,00+1199,94 

28.24.1(інструмент електромеханічний 

для роботи однією рукою; інструмент 

ручний портативний із силовим 

урухомлювачем/приводом, інший) 

2282, 

2281 

11748,70 (одинадцять   

тисяч  сімсот сорок вісім 

гривень 70 коп.) 

----- ----- 11112,70+636,00 

20.59.5 (продукти хімічні різноманітні) 2282, 

2281 

13702,14 (тринадцять 

тисяч сімсот дві  гривні 

14 коп.) 

----- ----- 13 369,14+333,00 

25.73.3( інструменти ручні, інші) 

2282, 

2281 

3760,90 (три тисячі 

сімсот  шістдесят   

гривень 90 коп.) 

----- ----- 3725,90+35,00 
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49.41.1(перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами) 

2282, 

2281 

59971,50 (п’ятдесят 

дев’ять    тисяч дев’ятсот  

сімдесят одна гривня 50 

коп.) 

----- ----- 59771,50+200,00 

27.51.1(холодильники та морозильники; 

машини пральні; електроковдри; 

вентилятори) 

2282, 

2281 

4 158,96(чотири тисячі 

сто п’ятдесят вісім 

гривень 96 коп.) 

----- -----  

24.32.1(прокат плаский холодно 

волочильний зі сталі, без покриву, 

завширшки менше ніж 600 мм) 

2282, 

2281 

2 904,13(дві тисячі  

дев’ятсот чотири гривні 

13 коп.) 

----- -----  

17.12.7 ( вироби канцелярські, паперові) 2282, 

2281 

199225,58 (сто 

дев’яносто дев’ять    

тисяч двісті двадцять  

п’ять  гривень 58 коп.) 

----- ----- 198256,58+969,00 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

3110,

2281 

65539,88 (шістдесят п’ять  

тисяч  п’ятсот  тридцять 

дев’ять     гривень 88 

коп.) 

----- ----- 59063,88+2501,00+3975,0

0 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282

, 

2281 

125608,88 (сто двадцять 

п'ять     тисяч  шістсот 

вісім гривень 88 коп.) 

----- ----

- 

125424,38+184,50 

20.13.4 (сульфіди, сульфати; нітрати, 

фосфати і карбонати) 

2282, 

2281 

1207,30 (одна тисяча 

двісті сім гривен 30 коп.) 

----- ----- 974,30+233,00 

20.13.5(солі інших металів) 2282, 

2281 

529,50 (п’ятсот двадцять 

дев’ять  гривень 50 коп.) 

----- ----- 407,00+122,50 

20.13.6 (речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

52560,80 (п’ятдесят дві 

тисячі п’ятсот шістдесят  

гривень  80 коп.) 

----- ----- 52287,01+273,79 

20.13.2 (елементи хімічні, н. в. і. у.; 

кислоти та сполуки неорганічні) 

2282, 

2281 

9664,54 (дев’ять тисяч 

шістсот шістдесят чотири 

гривні 54 коп. ) 

----- ----- 8789,54+375,00 

26.51.6 (інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші) 

2282, 

2281 

73787,12 (сімдесят три 

тисячі сімсот вісімдесят 

сім    гривень 12 коп.) 

----- ----- 73630,52+156,50 

24.43.1(свинець, цинк і олово 

необроблені) 

2282, 

2281 

 6620,61 (шість тисяч 

шістсот двадцять       

гривень 61 коп.) 

----- ----- 5922,00+698,61 

23.44.1 (вироби керамічні технічної 

призначеності, інші) 

2282, 

2281 

4378,78 (чотири тисячі  

триста сімдесят вісім 

гривень 78 коп. 

----- ----- 4 280,20+98,58 

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

 81112,97 (вісімдесят 

одна  тисяча сто  

дванадцять     гривень 97 

коп.) 

----- ----- 80 510,97+602,00 

23.64.1 (розчини будівельні) 2282, 

2281 

 25034,88 (двадцять п’ять 

тисяч тридцять чотири 

гривні 88 коп.) 

----- ----- 18048,12+6986,76 

74.10.1(послуги щодо проектування 

інтер'єрів, промислової продукції та 

2282, 

2281 

179935,00 (сто сімдесят  

дев’ять тисяч сто 

----- ----- 170135,00+9800,00 
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інші спеціалізовані послуги щодо 

проектування) 

тридцять п’ять  

гривень 00 коп.) 

90.02.1(послуги допоміжні щодо 

виконавського мистецтва) 

2282, 

2281 

71700,00 (сімдесят одна    

тисяча сімсот гривень 00 

коп.) 

----- ----- 62 500,00+9200,00 

26.51.5 (прилади для контролювання 

інших фізичних характеристик) 

2282, 

2281 

1385,25 (одна тисяча 

триста вісімдесят п’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 1 120,00+265,25 

45.20.1(технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і мало 

вантажних автотранспортних засобів) 

2282, 

2281 

105833,80 (сто п’ять  

тисяч вісімсот тридцять 

три     гривні 80 коп.) 

----- ----- 60 009,80+ 40703,00 

10.13.1(консерви та готові страви з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові) 

2282, 

2281 

55730,00 (п’ятдесят  п’ять   

тисяч сімсот тридцять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 65 130,00-9400,00 

01.47.2 (яйця у шкарлупі, свіжі) 2282, 

2281 

39437,10 (тридцять 

дев’ять тисяч  чотириста  

тридцять сім гривень 10 

коп.)  

----- ----- 30037,10+9400,00 

10.72.1 (вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості, та кондитерські, борошняні, 

тривалого зберігання) 

2282, 

2281 

18389,50 (вісімнадцять   

тисячі триста вісімдесят 

дев’ять гривень 50 коп.) 

----- ----- 22 329,50-3940,00 

01.13.1(овочі листкові) 2282, 

2281 

23190,00 (двадцять три   

тисячі сто  дев’яносто 

гривень   00 коп. ) 

----- ----- 19 250,00+3940,00 

10.39.2 (плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані) 

2282, 

2281 

15620,00 (п'ятнадцять  

тисяч шістсот двадцять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 18 480,00-2860,00 

10.51.3 (масло вершкове та молочні 

пасти) 

2282, 

2281 

22200,00 (двадцять дві 

тисячі двісті гривень 00 

коп.) 

----- ----- 21 540,00+660,00 

01.13.4 (овочі коренеплідні, цибулинні 

та бульбо подібні) 

2282, 

2281 

35725,00 (тридцять п’ять      

тисяч сімсот двадцять 

п’ять гривень 00 коп.) 

----- ----- 33 525,00+2200,00 

22.21.2 (труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

 91597,07 (дев’яносто 

одна  тисяча п’ятсот 

дев’яносто  сім 

дванадцять     гривень 07 

коп.) 

----- ----- 81112,97+10484,10 

20.59.5 (продукти хімічні різноманітні) 2282, 

2281 

13829,46 (тринадцять 

тисяч вісімсот двадцять 

дев’ять   гривень 46 коп.) 

----- ----- 13702,14+127,32 

28.14.1 (крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 

2282, 

2281 

34604,62 (тридцять 

чотири  тисячі шістсот 

чотири   гривні 62 коп.) 

----- ----- 31610,78+2993,84 
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23.42.1 (вироби санітарно-технічні 

керамічні) 

2282, 

2281 

8637,12 (вісім тисяч 

шістсот тридцять сім 

гривні 12 коп.) 

----- ----- 7 623,90+1013,22 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

14693,75 (чотирнадцять 

тисяч шістсот дев’яносто 

три   гривні 75 коп.) 

----- ----- 14442,95+250,80 

27.90.3(устатковання для паяння 

м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, машини й апарати для 

поверхневого термообробляння та 

гарячого напилення, електричні) 

2282, 

2281 

760,74 (сімсот шістдесят   

гривень 74 коп.) 

----- -----  

24.44.2(напівфабрикати з міді та мідних 

сплавів) 

2282, 

2281 

346,80 (триста сорок 

шість гривень 80 коп.)  

----- ----- 27,48+319,32 

25.73.3( інструменти ручні, інші) 

2282, 

2281 

4608,58 (чотири тисячі 

шістсот  вісім   гривень 

58 коп.) 

----- ----- 3760,90+847,68 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

100697,92 (сто тисяч  

шістсот дев’яносто сім    

гривень 92 коп.) 

----- -----

- 

93799,72+6898,20 

28.99.4 (частини друкарських і 

палітурних машин та устаткування) 

2282, 

2281 

35114,50 (тридцять п’ять    

тисяч  сто чотирнадцять   

гривень 50 коп.) 

----- ----- 33592,00+1522,50 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282

, 

2281 

125608,88 (сто двадцять 

п'ять     тисяч  шістсот 

вісім гривень 88 коп.) 

----- ----

- 

125608,88+299,04 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

3110,

2281 

80315,90 (вісімдесят 

тисяч   триста 

п’ятнадцять     гривень 90 

коп.) 

----- ----- 65539,88+14776,02 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

74798,91 (сімдесят 

чотири тисячі сімсот 

дев’яносто вісім    

гривень 91 коп.) 

----- ----- 73498,89+1300,02 

27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

51151,86 (п’ятдесят одна 

тисяча сто  п’ятдесят  

одна   гривня 86 коп.) 

----- ----- 49821,06+1330,80 

62.02.2 (послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною інфраструктурою) 

2282, 

2281 

23317,58 (двадцять три 

тисячі триста  сімнадцять  

гривень 28 коп.) 

----- ----- 19 429,28+3888,30 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

176096,62 (сто сімдесят 

шість  тисяч дев’яносто 

шість  гривень  62 коп.) 

----- ----- 149437,60+26659,02 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

38941,72 (тридцять вісім  

тисяч дев’ятсот  сорок 

одна  гривня 72 коп. ) 

----- ----- 32 831,72+6110,00 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

2282, 

2281 

122882,29 (сто двадцять 

дві тисячі  вісімсот 

----- ----- 118862,29+4020,00 
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для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

вісімдесят дві гривні 29 

коп.) 

91.01.1(послуги бібліотек і архівів) 2282, 

2281 

25000,00 (двадцять п’ять  

тисяч   гривень 00 коп.) 

----- -----  

18.14.1(послуги палітурні та послуги, 

пов'язані з оправлянням) 

2282, 

2281 

194387,38 (сто дев’яносто 

чотири тисячі  триста 

вісімдесят сім гривень 38  

коп.) 

----- ----- 119387,38+75000,00 

23.91.1 (вироби абразивні) 2282, 

2281 

10 136,48 (десять  тисяч 

сто тридцять шість    

гривень 48 коп.) 

----- ----- 7670,48+2466,00 

18.13.1 (послуги щодо підготовляння до 

друку) 

2282, 

2281 

113842,70 (сто 

тринадцять тисяч 

вісімсот сорок  дві гривні  

70 коп.) 

----- ----- 109342,70+4500,00 

26.80.1 (носії інформації магнітні й 

оптичні) 

2282, 

2281 

97701,91 (дев’яносто сім 

тисяч сімсот одна    

гривня 91 коп.) 

----- ----- 74798,91+22903,00 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

180284,62 (сто вісімдесят   

тисяч двісті вісімдесят 

чотири  гривні  62 коп.) 

----- ----- 176096,62+4188,00 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

57613,02 (п’ятдесят  сім 

тисяч шістсот тринадцять  

гривень 02 коп.) 

----- ----- 56419,02+1194,00 

28.99.4 (частини друкарських і 

палітурних машин та устаткування) 

2282, 

2281 

57338,48 (п’ятдесят сім    

тисяч  триста тридцять 

вісім   гривень 48 коп.) 

----- ----- 35114,50+22223,98 

 

26.30.1(апаратура радіо- та 

телепередавальна; камери телевізійні) 

 

2282, 

2281 

1306,02 (одна    тисяча  

триста шість   гривень 02 

коп.) 

----- -----  

26.40.5(частини звуко- та 

відеоустатковання) 

2282, 

2281 

11 118,00 (одинадцять 

тисяч сто  вісімнадцять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 10 518,00+600,00 

26.40.4(мікрофони, гучномовці, 

апаратура приймальна для 

радіотелефонного та радіотелеграфного 

зв'язку) 

2282, 

2281 

330,00 (триста тридцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

95.11.1 ( послуги з ремонтування 

комп’ютерів і периферійного 

устаткування) 

2282, 

2281 

166555,00 (сто шістдесят 

шість  тисяч п’ятсот 

п’ятдесят  п’ять  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 165335,00+1220,00 

17.12.7 (папір і картон оброблені) 2282, 

2281 

167556,81 (сто шістдесят 

сім тисяч п’ятсот 

п’ятдесят шість  гривень 

81 коп.) 

----- ----- 162558,81+4998,00 
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20.30.2  (фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

110565,40 ( сто десять   

тисяч  п’ятсот шістдесят 

п’ять  гривень 40 коп.) 

----- ----- 81129,10+18471,90+10964

,40 

 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

88497,39 (вісімдесят вісім   

тисяч   чотириста 

дев’яносто  сім гривень 

39 коп.) 

----- -----

- 

67134,99+11702,40+9660,

00 

22.19.7 (вироби з вулканізованої ґуми, н. 

в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

44326,12 (сорок чотири  

тисячі триста двадцять 

шість  гривень 12 коп.) 

----- ----- 22334,92+17359,20+4632,

00 

25.71.1 (вироби ножові та столові 

прибори ) 

2282, 

2281 

39301,19 ( тридцять 

дев’ять  тисяч триста 

одна   гривня 19 коп.) 

----- ----- 23 

990,33+13323,30+1987,56 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

195720,27 ( сто 

дев’яносто п’ять  тисяч  

сімсот двадцять   гривень 

27 коп.) 

----- ----- 176442,81+1997,46+17280

,00 

25.99.2 (вироби з недорогоцінних 

металів, інші) 
 

2282, 

2281 

163497,62 (сто шістдесят 

три  тисячі чотириста 

дев’яносто сім гривень 62 

коп.) 

----- ----- 131 

497,06+7620,16+24380,40 

 

32.99.1 (убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

143612,89 (сто сорок три 

тисячі шістсот 

дванадцять гривень 89 

коп.) 

----- ----- 122882,29+5220,60+15510

,00 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

141771,58 (сто сорок одна 

тисяча сімсот сімдесят 

одна гривня 58 коп.) 

----- -----

- 

100697,92+19974,54+2109

9,12 

 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

3110,

2281 

84323,90 (вісімдесят 

чотири тисячі   триста 

двадцять  три   гривні 90 

коп.) 

----- ----- 80315,90+4008,00 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

181490,56 (сто вісімдесят 

одна   тисяча чотириста 

дев’яносто  гривень 56 

коп.) 

----- ----- 174692,56+6798,00 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

46510,82 (сорок шість   

тисяч п’ятсот десять 

гривень 82 коп.) 

----- ----- 45741,02+769,80 

28.25.1(теплообмінники; установки для 

кондиціювання повітря непобутові, 

непобутове холодильне та морозильне 

2282, 

2281 

68924,00 (шістдесят вісім   

тисяч дев’ятсот двадцять  

----- ----- 65 284,00+3640,00 
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устаткування) чотири   гривні 00 коп.) 

18.12.1(послуги щодо друкування, інші) 2282, 

2281 

140902,00 ( сто сорок  

тисяч дев’ятсот дві  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 122 050,00+18852,00 

22.21.1 (мононитка завтовшки більше 

ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з 

пластмас) 

2282, 

2281 

28417,04 (двадцять вісім 

тисяч  чотириста 

сімнадцять гривень 04 

коп.) 

----- ----- 14422,64+13994,40 

26.20.3 (блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші) 

2282, 

2281 

196208,62 (сто дев’яносто 

шість   тисяч двісті вісім 

гривень  62 коп.) 

----- ----- 180284,62+6100,00+9824,

00 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

3110,

2281 

93479,90 (дев’яносто три 

тисячі   чотириста 

сімдесят дев’ять   гривень 

90 коп.) 

----- ----- 84323,90+5100,00+4056,0

0 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

60663,02 (шістдесят  

тисяч шістсот шістдесят 

три  гривні 02 коп.) 

----- ----- 57613,02+3050,00 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

145768,54 (сто сорок 

п’ять  тисяч сімсот 

шістдесят вісім гривень 

54 коп.) 

----- -----

- 

141771,58+3996,96 

28.99.4 (частини друкарських і 

палітурних машин та устаткування) 

2282, 

2281 

59661,53 (п’ятдесят 

дев’ять тисяч  шістсот 

шістдесят одна   гривня 

53 коп.) 

----- ----- 57338,48+2323,05 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

112103,43 (сто 

дванадцять   тисяч сто 

три   гривні 43 коп.) 

----- ----- 107713,23+4390,20 

10.41.5 (олії рафіновані)  2282, 

2281 

66390,00 (шістдесят 

шість  тисяч триста 

дев’яносто гривень 00 

коп.) 

----- ----- 46 670,00+19720,00 

01.13.1(овочі листкові) 2282, 

2281 

26010,00 (двадцять три   

тисячі сто  дев’яносто 

гривень   00 коп. ) 

----- ----- 23190,00+2820,00 

01.11.7 (овочі бобові сушені) 2282, 

2281 

 7995,00 (сім  тисяч  

дев’ятсот дев’яносто   

п’ять гривень 00 коп.) 

----- ----- 7 345,00+650,00 

01.13.4 (овочі коренеплідні, цибулинні 

та бульбо подібні) 

2282, 

2281 

41725,00 (сорок одна      

тисяча сімсот двадцять 

п’ять гривень 00 коп.) 

----- ----- 35725,00+6000,00 

01.47.2 (яйця у шкарлупі, свіжі) 2282, 

2281 

54437,10 (п’ятдесят 

чотири тисячі  чотириста  

тридцять сім гривень 10 

коп.)  

----- ----- 39437,10+15000,00 
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10.11.1 (м’ясо великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене ) 

2282, 

2281 

143 525,00 (сто сорок три  

тисячі  п’ятсот двадцять 

п’ять  гривень 00 коп.) 

----- ----- 122 525,00+21000,00 

10.11.2 (субпродукти великої рогатої 

худоби, свиней, овець, кіз, коней та 

інших тварин родини конячих, свіжі чи 

охолоджені) 

2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять  тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 4 000,00+1000,00 

10.12.1 (м’ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене) 

2282, 

2281 

120 990,00 (сто двадцять   

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто  гривень 00 

коп.)  

----- ----- 99 990,00+31000,00 

10.51.3 (масло вершкове та молочні 

пасти) 

2282, 

2281 

27010,00 (двадцять сім 

тисяч десять  гривень 00 

коп.) 

----- ----- 23050,00+3960,00 

01.13.9 (овочі свіжі н.в. і.у.) 2282, 

2281 

 6000,00(шість  тисяч  

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 4 000,00+2000,00 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

6997,09 (шість  тисяч 

дев’ятсот дев’яносто сім  

гривень 09 коп.) 

----- ----- 6241,09+756,00 

27.20.1 (елементи первинні, батареї та 

частини до них) 

2282, 

2281 

61274,07 (шістдесят одна  

тисяча двісті сімдесят 

чотири    гривні 07 коп.) 

----- ----- 51151,86+10122,21 

14.12.3 (одяг робочий іншій) 2282, 

2281 

1430,78 (одна тисяча 

чотириста тридцять   

гривень  78 коп.) 

----- ----- 1304,78+126,00 

20.59.3 (чорнило для писання чи 

малювання та інші чорнила) 

2282, 

2281 

60275,11 (шістдесят  

тисяч двісті сімдесят 

п’ять  гривень 11 коп.) 

----- ----- 59389,89+885,22 

73.12.1 (послуги посередників щодо 

продажу рекламного місця) 

2282, 

2281 

27480,00 (двадцять сім  

тисяч чотириста 

вісімдесят гривень 00 

коп. ) 

----- ----- 25 560,00+1920,00 

28.23.1 (машинки друкарські, машини 

для обробляння текстів і лічильні 

машини) 

2282, 

2281 

181751,56 (сто вісімдесят 

одна   тисяча сімсот 

п’ятдесят одна гривня 56 

коп.) 

----- ----- 181490,56+261,00 

17.29.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва інших паперових і 

картонних виробів) 

2282, 

2281 

155885,00 (сто п’ятдесят 

п’ять  тисяч вісімдесят 

п’ять  гривень 00 коп.) 

----- ----- 99 885,00+56000,00 

01.23.1 (плоди цитрусових культур) 2282, 

2281 

2940,00 (дві тисячі 

дев’ятсот сорок  гривень 

00 коп. ) 

----- ----- 3 550,00-610,00 
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10.13.1(консерви та готові страви з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові) 

2282, 

2281 

51730,00 (п’ятдесят  одна   

тисяча сімсот тридцять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 55730,00-4000,00 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

195720,27 ( сто 

дев’яносто п’ять  тисяч  

дев’ятсот  сімдесят    

гривень 27 коп.) 

----- ----- 195720,27+250,00 

10.20.1 (продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена) 

2282, 

2281 

 26620,00 (двадцять шість 

тисяч шістсот двадцать 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 28 200,00-1580,00 

10.39.1 (плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі ) 

2282, 

2281 

19136,50 (дев’ятнадцять   

тисяч сто тридцять шість 

гривень 50 коп.) 

----- ----- 21 276,50-2140,00 

10.39.2 (плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані) 

2282, 

2281 

13620,00 (тринадцять  

тисяч шістсот двадцять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 15620,00-2000,00 

10.42.1 (маргарин і подібні харчові 

жири) 

2282, 

2281 

10 090,00 (десять  тисяч  

дев’яносто гривень 00 

коп.) 

----- ----- 14 890,00-4800,00 

10.51.1 (молоко та вершки, рідинні, 

обробленні) 

2282, 

2281 

9 020,00 (дев’ять  тисяч 

двадцять гривень 00 коп.) 

----- ----- 13 020,00-4000,00 

10.51.4 (сир сичужний та 

кисломолочний сир) 

2282, 

2281 

45850,00 (сорок вісім  

тисяч вісімсот п’ятдесят  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 51 350,00-5500,00 

10.84.3 (сіль харчова) 2282, 

2281 

3519,20 (три   тисячі  

п’ятсот дев’ятнадцять  

гривень 20 коп.) 

----- ----- 5019,20-1500,00 

 01.13.3 (культури овочеві плодоносні, 

інші) 

2282, 

2281 

9843,00 (дев’ять тисяч 

вісімсот сорок три гривні 

00 коп.) 

----- ----- 12 693,00-2850,00 

01.13.8 (гриби та трюфелі) 2282, 

2281 

1985,00 (одна тисяча 

дев’ятсот вісімдесят п’ять 

гривень 00 коп. ) 

----- ----- 2 500,00-515,00 

01.25.3 (горіхи (крім дикорослих 

їстівних горіхів,арахісу та кокосів)) 

2282, 

2281 

95,00 (дев’яносто п’ять  

гривень 00 коп. 

----- ----- 600,00-505,00 

01.13.5 (коренеплоди та бульби їстівні з 

високим умістом крохмалю та інуліну) 

2282, 

2281 

28 000,00 (двадцять вісім   

тисячі гривень  00 коп.) 

----- ----- 22 000,00+6 000,00 

26.30.2(апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відео фони) 

2282, 

2281 

60435,92 (шістдесят   

тисяч чотириста тридцять 

----- ----- 46510,82+13925,10 
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п’ять гривень 92 коп.) 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

78 801,43 (сімдесят вісім    

тисяч   вісімсот одна  

гривня 43 коп.) 

----- ----- 76385,83+2415,60 

45.20.2 (технічне обслуговування та 

ремонтування інших автотранспортних 

засобів) 

2282, 

2281 

50 893,95 (п’ятдесят 

тисяч вісімсот дев’яносто 

три гривні 95 коп. ) 

----- ----- 47678,57+3215,38 

74.90.2 (послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

97323,84 (дев’яносто сім  

тисяч  триста двадцять 

три  гривні 84 коп.) 

----- ----- 97 298,84+25,00 

58.14.1 (журнали та періодичні видання 

друковані) 

 

2282, 

2281 

199358,39 (сто дев’яносто 

дев’ять  тисяч триста 

п’ятдесят вісім гривень 

39 коп. ) 

----- ----- 117591,55  +81766,84 

25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

40976,90 (сорок  тисяч 

дев’ятсот сімдесят шість    

гривень 90 коп.) 

----- ----- 40076,90 +900,00 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282

, 

2281 

126504,88 (сто двадцять 

шість     тисяч  п’ятсот  

чотири гривні 88 коп.) 

----- ----

- 

125608,88+896,00 

18.13.1 (послуги щодо підготовляння до 

друку) 

2282, 

2281 

198712,70(сто дев’яносто  

вісім тисяч сімсот  

дванадцять гривень  70 

коп.) 

----- ----- 113842,70+59970,00+4500

,00+19500,00 

18.12.1(послуги щодо друкування, інші) 2282, 

2281 

185902,00 ( сто вісімдесят 

п’ять тисяч дев’ятсот дві  

гривні 00 коп.) 

----- ----- 140902,00+45000,00 

31.00.1(меблі для сидіння та їхні 

частини) 

2282, 

2281 

32080,00 (тридцять  дві   

тисячі вісімдесят гривень 

00 коп.) 

----- ----- 12 480,00+8000,00+11600,

00 

31.01.1(меблі конторські/офісні та меблі 

для підприємств торгівлі) 

2282, 

2281 

104973,90 (сто    чотири  

тисячі дев’ятсот  сімдесят 

три гривні 90 коп.) 

----- ----- 79412,90+15450,00+10111

,00 

 

23.13.1(скло порожнисте) 2282, 

2281 

2645,99 (дві тисячі 

шістсот сорок п’ять  

гривень 99 коп.) 

----- ----- 2319,96+326,03 

23.44.1 (вироби керамічні технічної 

призначеності, інші) 

2282, 

2281 

4426,17 (чотири тисячі  

чотириста двадцять шість 

гривень 17 коп. 

----- ----- 4378,78+47,39 

17.29.1 (вироби паперові та картонні, 

інші) 

2282, 

2281 

89690,06 (вісімдесят 

дев’ять тисяч шістсот 

дев’яносто   гривень 06 

----- ----- 89 437,04+253,02 
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коп.) 

22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

 92166,45 ( дев’яносто дві  

тисячі сто шістдесят 

шість     гривень 45 коп.) 

----- ----- 92060,45+105,65 

20.13.2 (елементи хімічні, н. в. і. у.; 

кислоти та сполуки неорганічні) 

2282, 

2281 

10189,94 (десять тисяч 

сто вісімдесят дев’ять  

гривень 94 коп. ) 

----- ----- 9664,54+525,40 

20.14.3(кислоти монокарбонові жирні 

технічні; кислоти карбонові та їхні солі) 

2282, 

2281 

2074,09 (дві  тисячі 

сімдесят чотири  гривні 

09 коп.) 

----- ----- 1899,73+174,36 

20.13.4 (сульфіди, сульфати; нітрати, 

фосфати і карбонати) 

2282, 

2281 

1866,34 (одна тисяча 

вісімсот шістдесят шість 

гривень 34 коп.) 

----- ----- 1207,30+659,04 

20.11.1 (гази промислові) 2282, 

2281 

39848,76 (тридцять 

дев’ять  тисяч  вісімсот 

сорок вісім гривень 76 

коп.)  

----- ----- 39134,00+714,76 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

153117,34 (сто  п’ятдесят 

три  тисячі дев’ятсот  

шістдесят сім гривень 24 

коп.) 

----- -----

- 

145768,54+7348,8 

28.99.4 (частини друкарських і 

палітурних машин та устаткування) 

2282, 

2281 

63213,53 (шістдесят три 

тисячі  двісті тринадцять    

гривень 53 коп.) 

----- ----- 59661,53+3542,00 

28.23.2 (машини конторські/офісні, інші, 

та частини до них) 

2282, 

2281 

196 652,44 (сто 

дев’яносто шість   тисяч 

шістсот п’ятдесят  дві   

гривні 44 коп.) 

----- ----- 195710,44+942,00 

26.40.3(апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення) 

3110,

2281 

103413,88 (сто три тисячі   

чотириста тринадцять   

гривень 88 коп.) 

----- ----- 93479,90+9933,98 

26.20.4(частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282 

2281 

168208,88 (сто шістдесят 

вісім    тисяч  двісті  вісім 

гривень 88 коп.) 

----- ----

- 

126504,88+41704,00 

32.99.5(вироби, інші, н. в. і. у.) 2282, 

2281 

8650,02 (вісім   тисяч 

шістсот п’ятдесят     

гривень 02 коп.) 

----- -----  

27.33.1 (пристрої електромонтажні) 2282, 

2281 

78937,67 (сімдесят вісім 

тисяч дев’ятсот  тридцять 

сім гривень 67 коп.) 

----- ----- 71271,94+594,93+7071,80 

22.19.3 (труби, трубки та шланги з 

вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

 92247,81 ( дев’яносто дві  

тисячі двісті  сорок сім     

гривень 81 коп.) 

----- ----- 92166,45+81,36 

20.15.1(кислота азотна; кислоти 

сульфоазотні; аміак) 

2282, 

2281 

70,00 (сімдесят     гривень 

00 коп.) 

----- -----  
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25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

41516,90 (сорок одна 

тисяча п’ятсот 

шістнадцять    гривень 90 

коп.) 

----- ----- 40976,90+540,00 

23.91.1 (вироби абразивні) 2282, 

2281 

10226,93 (десять  тисяч 

двісті двадцять шість    

гривень 93 коп.) 

----- ----- 10 136,48+90,45 

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

14833,75 (чотирнадцять 

тисяч вісімсот тридцять 

три   гривні 75 коп.) 

----- ----- 14693,75+140,00 

13.94.1 (мотузки, канати, шпагат і 

сіткове полотно, крім відходів) 

2282, 

2281 

1900,63 (одна тисяча 

дев’ятсот  гривень 63 

коп.) 

----- ----- 1875,63+25,00 

22.21.4 ( пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші)  

2282, 

2281 

39822,15 (тридцять  

дев'ять   тисяч  вісімсот 

двадцять дві  гривні 15 

коп.) 

----- ----- 39322,15+499,95 

25.73.2 (пилки ручні, полотна до будь-

яких пилок) 

2282, 

2281 

339,00 (триста тридцять 

дев’ять гривень 00 коп.) 

----- ----- 24,50+314,50 

25.73.4 (деталі змінні до ручних 

інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, 

або до верстатів) 

2282, 

2281 

1724,38 (одна тисяча 

сімсот двадцять чотири  

гривні 38 коп.) 

----- ----- 1 696,38+28,00 

81.22.1 (послуги щодо очищування 

промислових об'єктів)  

2282, 

2281 

95 507,50 (дев’яносто 

п’ять тисяч п’ятсот  сім 

гривень 50 коп.)  

----- ----- 50 507,50+45000,00 

25.71.1 (вироби ножові та столові 

прибори ) 

2282, 

2281 

39551,19 ( тридцять 

дев’ять  тисяч п’ятсот 

п’ятдесят  одна   гривня 

19 коп.) 

----- ----- 39301,19+250,00 

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

20593,60 (двадцять тисяч  

п’ятсот дев’яносто три 

гривні 60 коп.). 

----- ----- 20551,00+42,60 

27.40.1 (лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи дугові) 

2282, 

2281 

23112,42 (двадцять три  

тисячі  сто дванадцять 

гривень 42 коп.) 

----- ----- 22979,42+133,00 

20.14.1 (вуглеводні та їхні похідні) 2282, 

2281 

7050,79 (сім  тисяч 

п’ятдесят   гривень 79 

коп.) 

----- ----- 6997,09+53,70 

22.29.2 (вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

195864,27 ( сто 

дев’яносто п’ять  тисяч  

дев’ятсот  вісімдесят    

гривень 27 коп.) 

----- ----- 195720,27+144,00 

25.12.1(двері, вікна й рами до них і 

пороги до дверей металеві) 

2282, 

2281 

10 945,00 (десять  тисяч 

дев’ятсот сорок п’ять   

гривень 00 коп.) 

----- -----  
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20.30.2 (фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

111105,40 ( сто 

одинадцять    тисяч  сто 

п’ять  гривень 40 коп.) 

----- ----- 110565,40+640,00 

20.12.2(екстракти фарбувальні та 

дубильні; таніни та їхні похідні; 

речовини фарбувальні, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

4063,10 (чотири тисячі 

триста шістдесят три 

гривні 50 коп.) 

----- ----- 352,50+3710,60 

58.19.2(інтернет-видання, інші) 2282, 

2281 

6647,50 (шість тисяч 

шістсот сорок сім 

гривень 50 коп.) 

----- ----- 4063,10+2584,00 

27.11.6(частини електричних двигунів, 

генераторів і трансформаторів) 

2282, 

2281 

3000,00 (три тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

24.10.5 прокат плаский із сталі, 

плакований, з гальванічним або іншим 

покривом і прокат плаский зі 

швидкорізальної сталі та кремнієвої 

електротехнічної сталі 

 

2282, 

2281 

26204,95 (двадцять шість    

тисяч двісті чотири    

гривні 95 коп.) 

----- ----- 3180,55+23024,40 

27.40.2 (лампи та світильники) 2282, 

2281 

89189,21 (вісімдесят 

дев’ять  тисяч сто 

вісімдесят  дев’ять  

гривень 21коп.) 

----- ----- 81848,21+7341,00 

27.32.1 (проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші) 

2282, 

2281 

79749,43 (сімдесят 

дев’ять    тисяч   сімсот 

сорок дев’ять   гривень 43 

коп.) 

----- ----- 78 801,43+948,00 

28.29.2( устаткування для миття, 

наповнювання, пакування та обгортання 

пляшок або іншої тари; вогнегасники, 

пульверизатори, машини пароструминні 

та піскоструминні; прокладки) 

2282, 

2281 

86220,00(вісімдесят шість 

тисяч двісті двадцять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 75 060,00+11160,00 

95.11.1 ( послуги з ремонтування 

комп’ютерів і периферійного 

устаткування) 

2282, 

2281 

167055,00 (сто шістдесят 

сім  тисяч  п’ятдесят  

п’ять  гривень 00 коп.) 

----- ----- 166555,00+500,00 

49.31.2 (послуги міського та приміського 

пасажирського наземного транспорту, 

інші) 

2282, 

2281 

61 850,00 (шістдесят  

одна    тисяча вісімсот 

п’ятдесят     гривень 00 

коп.) 

----- ----- 49550,00+12300,00 

18.14.1(послуги палітурні та послуги, 

пов'язані з оправлянням) 

2282, 

2281 

199 223,94 (сто 

дев’яносто дев’ять  тисяч  

двісті двадцять три  

гривні 94  коп.) 

----- ----- 194387,38+4856,56 

62.01.1 (послуги щодо проектування та 

розробляння у сфері інформаційних 

технологій) 

 

2282, 

2281 

6 000,00 (шість  тисяч   

гривень 00  коп.) 

----- -----  
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90.02.1(послуги допоміжні щодо 

виконавського мистецтва) 

2282, 

2281 

80 200,00 (вісімдесят     

тисяч двісті гривень 00 

коп.) 

----- ----- 71700,00+8500,00 

17.23.9 (роботи субпідрядні як частина 

виробництва паперових канцелярських 

виробів) 

2282, 

2281 

134 000,00 (сто тридцять 

чотири тисячі гривень 00 

коп. ) 

----- ----- 99 000,00+35 000,00 

16.21.1(фанера клеєна, фанеровані 

панелі й подібні вироби з шаруватої 

деревини; плити деревостружкові  й 

подібні плити з деревини чи з інших 

здерев'янілих матеріалів) 

2282, 

2281 

6988,30 (шість тисяч 

дев’ятсот  вісімдесят 

вісім гривень 30 коп.) 

----- ----- 6 766,30+222,00 

25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

41576,90 (сорок одна 

тисяча п’ятсот сімдесят 

шість    гривень 90 коп.) 

----- ----- 41516,90+60,00 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

41581,72 (сорок одна   

тисяча п’ятсот  вісімдесят 

одна  гривня 72 коп. ) 

----- ----- 38941,72+2640,00 

10.84.3 (сіль харчова) 2282, 

2281 

6707,72 (шість  тисяч  

сімсот сім  гривень 72 

коп.) 

----- ----- 3519,20+3188,52 

17.24.1 (шпалери) 2282, 

2281 

9235,44 (дев’ять  тисяч 

двісті тридцять п’ять  

гривень 44 коп) 

----- ----- 6 687,24+2548,2 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

89042,89 (вісімдесят 

дев’ять    тисяч   сорок 

дві гривні 89 коп.) 

----- -----

- 

588497,39 +545,50 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

113817,06 (сто 

тринадцять   тисяч 

вісімсот сімнадцять   

гривень 06 коп.) 

----- ----- 112103,43+1713,63 

капітальний ремонт гуртожитку № 2 

НТУ «ХПІ» по вул. Тимурівців. 9-а у м. 

Харкові 

3210 3 091 416,00 ( три 

мільйона дев’яносто одна 

тисяча чотириста 

шістнадцять гривень 00 

коп.) 

----- ----- дод. угода № 4 від 

29.01.2015 р. до дог. № 11 

від 22.02.2013р. 

капітальний ремонт кафедри 

«зварювання» колишнього приміщення  

енергомеханічної дільниці УПЦ НТУ 

«ХПІ» по вул. Фрунзе. 21 в м. Харкові 

( інв. № 1031000013) 

3210 255 672,00 ( двісті 

п’ятдесят п’ять тисяч 

шістсот сімдесят дві 

гривні 00 коп.) 

----- ----- дод. угода №1 від 

30.01.2015  р. до дог. № 

29 від 15.12.2014р. 

поточний ремонт покрівлі гуртожитку № 

5 НТУ "ХПІ" за адресою: вул. 

Пушкінська, 79, у м Харкові (інв. № 

1032000239) 

2282, 

2281 

119 000,00  (сто 

дев'ятнадцять тисяч гривень 

00 коп.) 

----- ----- Дог. № 14 

від 21.07.2015 

 капітальний ремонт електричних мереж 

5 поверху гуртожитку № 10 НТУ «ХПІ», 

розташованого за адресою м. Харків, 

3210 237 595, 20 ( двісті 

тридцять сім тисяч 

п’ятсот дев’яносто п’ять 

----- ----- дог. № 2 від  

02.02.2015 р. 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=90.02.1
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http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.72.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=08.12.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.24.1
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пров. Артема, 4 гривень 20 коп.) 

поточний ремонт фойє і коридору 1-го 

поверху гуртожитку НТУ «ХПІ» 

 № 15 за адресою: м. Харків, вул. 

Спортивна, 9  

2282, 

2281 

6 374,40 ( шість тисяч 

триста сімдесят чотири 

гривні 40 коп.) 

----- ----- дог. № 3 від  

02.02.2015 р. 

встановлення технічного стану 

конструкцій та інженерних мереж з 

розробкою проектної документації для 

проведення капітального ремонту 

захисної споруди ЦО на 150 чоловік в 

навчальному корпусі У-2 НТУ «ХІІ» за 

адресою вул. Фрунзе, 21 в м. Харкові 

(інвентарний номер будівлі-

1031000117). 

3210 40 464,00  (сорок тисяч 

чотириста шістдесят 

чотири грн.00 коп.).  

 

----- ----- дод. угода № 2 від 

05.02.2015 р. до дог. № 

ХПИ 3/2014 від 10.12. 

2014 р. 

капітальний ремонт залу гімнастики 

навчально-спортивного комплексу №2 

НТУ "ХПІ" по вул. Пушкінської, 85/1 в 

м. Харків (инв. № 1031000012). 

3210 399 998,40 (триста 

дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто 

вісім гривень 40 коп.) 

----- ----- Дог. № 6. від 5.02.2015 р. 

поточний ремонт системи вентиляції в 

гуртожитку №12 НТУ "ХПІ" за адресою: 

м. Харків, вул. Целіноградська, 32 (інв. 

№ 1032000250). 

2282, 

2281 

119 991,60 (сто 

дев'ятнадцять тисяч 

дев'ятсот дев'яносто одна 

гривень 60 коп.) з ПДВ 

(19998,60 грн.). 

----- ----- Дог. № 5 від 5.02.2015 р. 

поточний ремонт системи вентиляції в 

гуртожитку №9 НТУ "ХПІ" за адресою: 

м. Харків, вул. Целіноградська, 38 (інв. 

№ 1032000242). 

2282, 

2281 

119 878,80 (сто 

дев'ятнадцять тисяч 

вісімсот сімдесят вісім  

гривень 60 коп.) з ПДВ 

(19979,80 грн.) 

----- ----- Дог. № 7 від 5.02.2015 р. 

поточний ремонт системи вентиляції в 

гуртожитку №11 НТУ "ХПІ" за адресою: 

м. Харків, вул. Целіноградська, 48 (інв. 

№ 1032000243). 

2282, 

2281 

52 776,00 (п’ятдесят дві 

тисячі сімсот сімдесят 

шість гривень 00 коп.)  

----- ----- Дог. № 4 від 5.02.2015 р. 

капітальний ремонт сантехнічних систем 

гуртожитку № 13 НТУ «ХПІ» по вул. 

Клочківській, 218-а у м. Харків. 

3210 130 220,80 ( сто тридцять 

тисяч двісті двадцять 

гривень 80 коп.) 

----- ----- дод. угода № 3 від 

02.02.15 р. до дог. № 14 

від 16.04. 2013 р. 

Капітальний ремонт покрівлі 

електрокорпусу  НТУ «ХПІ» за адресою 

вул. Фрунзе, 21 в м. Харкові 

3210 34 402,00 (тридцять 

чотири тисячі чотириста 

дві  гривні 00 коп.) 

  дод. угода № 5 від 

12.03.2015 р. до дог. № 15 

від 14.08. 2013 р. 

 капітальний ремонт аудиторії 204 

електротехнічного корпусу  НТУ «ХПІ», 

розташованого за адресою 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21 (інвентарний 
номер будівлі 1031000003) 

3210  315 168,68 (триста 

п'ятнадцять  тисяч  сто 

шістдесят вісім гривень 

68 коп.) 

----- ----- дог. № 7 від  

17.0.2015 р.3 

поточний ремонт вікон у неслужбових 

приміщеннях №27, 

33, 45 книгосховища з переходом НТУ 

"ХГП" за адресою вул. Фрунзе, 21, у  м. 

Xаркові (інв. № 1031000239) 

2282, 

2281 

6 582,00 (шість тисяч 

п’ятсот вісімдесят дві 

гривні 00 коп.) 

----- ----- Дог. №3  від 27.02.2015 
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капітальний ремонт внутрішніх  

приміщень  аудиторії №1101, кафедри 

ТММ та САПР  корпусу У-1 НТУ 

«ХПІ», розташованого за адресою 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21  

3210  320 652,00 (триста 

двадцять  тисяч  шістсот 

п’ятдесят  дві гривні 00 

коп.) 

----- ----- дог. № 1 від  

26.03.2015 р. 

поточний ремонт системи вентиляції в 

гуртожитку №4 НТУ "ХПІ" за адресою: 

м. Харків, вул. Пушкінська, 79/4 (інв. № 

1032000240). 

2282, 

2281 

119 770,80 (сто 

дев'ятнадцять тисяч 

сімсот сімдесят одна 

гривня 80 коп.) з ПДВ (19 

961,80 грн.). 

----- ----- Дог. № 8 від 6.04.2015 р. 

поточний ремонт під’їзду №2 житлового 

будинку за адресою: м. Харків, вул. 

Пушкінська, 74  

2282, 

2281 

119 527,58 (сто 

дев'ятнадцять тисяч п’ятсот 

двадцять сім гривень 58 

коп.) з ПДВ (19 921,26 

грн.). 

----- ----- Дог. №8 від 9.04.2015 

поточний ремонт вестибюля перед 

кафедрою Електричних машин 

навчального корпусу ЕК НТУ ХПІ по 

вул.. Фрунзе,21 (інв. № 10321000003). 

2282, 

2281 

29 555,35 (двадцять 

дев’ять тисяч п’ятсот 

п’ятдесят п’ять  гривень 

35 коп.) з ПДВ 4 325,89 

----- ----- Дог. №9 від 9.04.2015  

пусконаладка та додаткові роботи на 2-х 

пасажирських ліфтах на 9 зупинок г/п 630 

кг, що виконуються після їх монтажу при 

капітальному ремонті будівель по вулиці 

Тимурівців 9а у м. Харкові в гуртожитку №2 

НТУ «ХПІ» (інв. № 1032000238).  

3210 243 720,00 (двісті сорок 

три тисячі сімсот 

двадцять гривень 00 коп.) 

з ПДВ 40 620,00 

----- ----- Дог. №10 від 9.04.2015 

поточний ремонт покрівлі  гуртожитку №11 

НТУ "ХПІ" за адресою: вул. Целіноградська, 

48, м. Харків,  (інв. № 1032000243). 

2282, 

2281 

67 218,00 (шістдесят сім 

тисяч двісті вісімнадцять  

гривень 00 коп.) з ПДВ 

(11 203,00 грн.) 

----- ----- Дог. № 2 від 15.04.2015 р. 

поточний ремонт гуртожитку №1 «Гігант» 

секція №10  НТУ "ХПІ" за адресою: вул. 

Пушкінська, 79, м. Харків,  (інв. № 

1032000237) 

2282, 

2281 

2 892,00 (дві тисячі вісімсот 

дев’яносто дві гривні 00 

коп.) з ПДВ (482,00 грн.) 

----- ----- Дог. № 3 від 15.04.2015 р. 

поточний ремонт покрівлі  гуртожитку №10 

НТУ "ХПІ" за адресою: пер. Артема, 4, м. 

Харків,  (інв. № 1032000244) 

2282, 

2281 

34 944,00 (трид-цять чотири 

тисячі дев’ятсот  сорок 

чотири  гривні 00 коп.) з 

ПДВ (5 824,00 грн.) 

----- ----- Дог. № 2 від 15.04.2015 р. 

експертиза кошторисної частини проекту 

будівництва: «Пусконаладка та додаткові 

роботи на 2-х пасажирських ліфтах на 9 

зупинок г/п 630 кг, що виконуються після їх 

монтажу при капітальному ремонті будівель 

по вулиці Тимурівців 9а у м. Харкові в 

гуртожитку №2 НТУ «ХПІ» 

3210 1 320,00 (одна тисяча 

триста двадцять гривень 00 

коп.) з ПДВ (220,00 грн.) 

----- ----- Дог. № 15 від 16.04.2015 р. 

поточний ремонт аудиторії для проведення 

учбово-інформаційних занять відділу 

міжнародних зв’язків в головному 

(Ректорському) корпусі НТУ «ХПІ» по вул. 

Фрунзе, 21 в м. Харкові (інвентарний номер 

будівлі 1031000002) 

2282, 

2281 

119 969,00 (сто 

дев’ятнадцять тисяч 

гривень дев’ятсот шістдесят 

дев’ять гривень 00 коп. ) 

----- ----- дог. № 1 від  

16.06.2015 р. 

капітальний ремонт гуртожитку №2 НТУ 

«ХПІ» - автоматична установка пожежної 

сигналізації, встановлення сповіщення про 

пожежу, автоматична установка контролю 

до вибухонебезпечних концентрацій газу, 

3210 1 320,00 (одна тисяча 

триста двадцять гривень 00 

коп.) 

----- ----- Дог № 

від 9.07.2015  
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пусконалагоджувальні роботи за адресою : 

вул. Тимурівців, 9а у м. Харкові (інв. № 

1032000238) 

розробка проектної документації по 

капітальному ремонту (в т. ч. встановлення 

технічного стану будівельних конструкцій 

та капітальний ремонт покрівлі) приміщень 

велобази навчально спортивного комплексу 

№ 2 НТУ «ХПІ» по вул. Пушкінській, 85/1, 

у м Харкові (інв. номер будівлі 1031000012) 

2. коригування проектної документації 

(конструктивні рішення) з капітального 

ремонту залу гімнастики навчально-

спортивного комплексу № 2 НТУ «ХПІ» 

по вул. Пушкінській, 85/1, у м Харкові 

(інв. Номер будівлі 1031000012) 

3210 19 208,00 

(дев'ятнадцять тисяч двісті 

вісім гривень 00 коп.) 

----- ----- Дог. № ХПИ-1/2015 

від 16.07.2015 

встановлення технічного стану будівлі 

гуртожитку №4 НТУ «ХПІ» за адресою вул. 

Пушкінська, 79/4 у м Харкові (інвентарний 

номер будівлі-1032000240). 

3210 29755.00 грн. (двадцять 

дев'ять тисяч сімсот 

п’ятдесят п'ять) грн. 00коп. 

----- ----- Дог. № ХПИ-2/2015 

від 16.07.2015 

виконання  робочого проекту контролю 

положення відкриття кранів пожежних 

водопроводів на об'єкті: «Гуртожиток №2 

НТУ "ХПІ". М. Харків, вул. Тимурівців, 9а »  

2282 6 816,00грн. (шість тисяч 

вісімсот  

шістнадцять 

гривень 00коп.). 

----- ----- Дог. № 10/24н 

від 16.07.2015 

здійснення авторського нагляду за 

капітальним ремонтом гуртожитку № 2 НТУ 

«ХПІ» по вул. Тимурівців, 9а у м. Харкові 

3210 21 505,67 грн. (двадцять 

одна тисяча п’ятсот п'ять 

гривень 67 коп. 

----- ----- Дог. № 2018/06 

від 16.07.2015 

капітальний ремонт аудиторії 204 (заміна 

вікон) електротехнічного корпусу корпусу 

НТУ "ХПІ" по вул. Фрунзе, 21 у м.Харкові 

(інв. № 1031000003) 

3210 115 193,77  (сто п'ятнадцять 

тисяч сто дев'яносто три 

гривні 77 коп.) 

----- ----- Дог.№11 від 21.07.2015 

поточний ремонт покрівлі навчального 

корпусу з житловою частиною з 12 квартир 

НТУ "ХПІ" за адресою: вул. Весніна, 5 у м 

Харкові (інв. № 1031000054) 

2282, 

2281 

53 286,00 (п’ятдесят три 

тисячі двісті вісімдесят 

шість гривень 00 коп.) 

----- ----- Дог. № 7 

від 21.07.2015 

поточний ремонт кабельної лінії 0,4 кВ в 

житловому будинку НТУ "ХПІ" за адресою 

вул. Клочківська, 222 у м.Харкові (інв. № 

1032000252) 

2282, 

2281 

2 574,00  (дві тисячі п'ятсот 

сімдесят чотири гривні 00 

коп.) 

----- ----- Дог. № 1 

від 21.07.2015 

поточний ремонт покрівлі (підвісного 

жолоба і водостічних труб) будівлі кафедри 

турбінобудування НТУ "ХПІ" за адресою: 

вул. Фрунзе, 21, у м Харкові (інв. № 

1031000015) 

 

2282, 

2281 

6 648,00  (шість тисяч 

шістсот сорок вісім гривні 

00 коп.) 

----- ----- Дог. № 6 

від 21.07.2015 

поточний ремонт санвузлів 2-3 поверхів, 

корпусу ВЦ (колишнього вечірнього) НТУ 

"ХПІ" за адресою: вул. Фрунзе, 21, у м 

Харкові (інв. № 1031000004) 

 

2282, 

2281 

72 942,00 (сімдесят дві 

тисячі дев'ятсот сорок дві 

гривні. 00 коп.) 

----- ----- Дог. № 15 

від 21.07.2015 

поточний ремонт коридору перед 204, 104 

аудиторіями та кімнати коменданта 

навчального корпусу ЕК НТУ "ХПІ" по вул. 

Фрунзе, 21 у м.Харкові (інв. № 1031000003) 

 

2282, 

2281 

42 246,67 (сорок дві тисячі 

двісті сорок шість гривні 67 

коп.) 

----- ----- Дог. № 10 

від 21.07.2015 
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поточний ремонт навчальної кімнати № 

7 головного (ректорського) корпусу 

НТУ "ХПІ" по вул. Фрунзе, 21 у 

м.Харкові (інв. № 1031000002) 

2282, 

2281 

13 482,50 (тринадцять 

тисяч чотириста 

вісімдесят дві гривні 50 

коп.) 

----- ----- Дог. № 12 

від 21.07.2015 

поточний ремонт покрівлі козирка 

гуртожитку № 3 НТУ "ХПІ" за адресою: 

вул. Целіноградська, 56, у м Харкові (інв. 

№ 1032000248) 

 

2282, 

2281 

9 354,00  (дев'ять тисяч 

триста п’ятдесят чотири 

гривні 00 коп.) 

----- ----- Дог. № 8 

від 21.07.2015 

поточний ремонт та налагодження 

автоматичної пожежної сигналізації , 

надалі за текстом АПС, у книгосховищі 

НТУ «ХПІ» за адресою,  вул. Фрунзе, 21 у 

м. Харкові (інв. №1031000239) 
 

2282, 

2281 

30 991,20  (тридцять тисяч 

дев’ятсот  дев’яносто одна 

гривня 20 коп.) 

----- ----- Дог. № 18/496Т 

від 23.07.2015 

Поточний ремонт та налагодження систем 

протипожежного захисту учбового корпусу 

У3 за адресою:вул. Гамарника , буд.2 у м. 

Харкові (інв. №1031000194) 

 

2282, 

2281 

12 054,00 (дванадцять тисяч 

п’ятдесят чотири гривні 00 

коп.) 

----- ----- Дог. № 18/50А 

від 23.07.2015 

ремонт та наладка автоматичної 

пожежної сигналізації , надалі за 

текстом АПС, в приміщеннях 

гуртожитку №3 НТУ «ХПІ» за адресою, 

м. Харків, вул. Целіноградська, 56 (інв. 

№1032000248) 

 

2282, 

2281 

37 552,80  (тридцять сім  

тисяч п’ятсот  п’ятдесят 

дві гривні 80 коп.) 

----- ----- Дог. № 18/73Гб 

від 23.07.2015 

Капітальний ремонт гуртожитку №2 

НТУ «ХПІ» - монтаж та налагодження 

системи блискавко захисту, за адресою  

вул.. Тимурівців, 9-А у м. Харкові (інв. 

№ 1032000238)   

3210 110 905,20 (сто десять 

тисяч дев’ятсот п’ять 

гривень 20 коп. ) 

----- ----- Дог. № 17/57М  

від 25.08.2015 

Капітальний ремонт гуртожитку №2 

НТУ «ХПІ» - автоматична установка 

пожежної сигналізації, встановлення 

сповіщення про пожежу, автоматична 

установка контролю до 

вибухонебезпечних концентрацій газу, 

пусконалагоджувальні роботи  за 

адресою  вул.. Тимурівців, 9-А у м. 

Харкові (інв. № 1032000238)   

3210 269 918,40 (двісті 

шістдесят дев’ять тисяч 

дев’ятсот вісімнадцять  

гривень 40 коп. ) 

----- ----- Дог. № 1/21  

від 25.08.2015 

капітальний ремонт гуртожитку № 2 

(оздоблення фасаду) НТУ «ХПІ» по вул. 

Тимурівців 9-А у м. Харкові 

3210 2 003 475,49  (два 

мільйони три тисячі 

чотириста сімдесят п’ять 

гривень 49 коп.) 

----- ----- Дод.угода№3 до Дог №5 

від 08.02.2013 

виконання робочого проекту 

автоматичної пожежної сигналізації , 

сповіщення про пожежу та системи 

передачи тривожних   сповіщень на 

об’єкті  «Гуртожиток № 15 м. Харків, 

вул. Спортивна, 9 » 

2282, 

2281 

32 932,96  (тридцять дві  

тисячі дев’ятсот  

тридцять  дві гривні 96 

коп.) 

----- ----- Дог. № 10/18н 

від 23.07.2015 
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поточний ремонт електричних мереж 

(кабель вводу) інженерного корпусу НТУ 

"ХПІ" за адресоювул. Фрунзе,21 у м. 

Харкові (інв. № 1031000008) 

2282, 

2281 

43 140,00 (сорок три 

тисячі сто сорок гривень 

00 коп.) 

----- ----- Дог. № 5 

від 21.07.2015 

капітальний ремонт покрівлі ГАК 

(Головний аудиторний корпус  НТУ 

«ХПІ» за адресою вул. Фрунзе, 21 в м. 

Харкові (інв. №1031000001) 

3210 1 197 425,95 (один 

мільйон сто дев’яносто 

сім тисяч чотириста 

двадцять п’ять гривень 95 

коп.) 

----- ----- Дог. № 1-Аг 

від 30.07.2015 

коригування проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

гуртожитку №2 НТУ "ХПІ". по вул. 

Тимурівців, 9а М. Харків 

3210 79 435,37 

(сімдесят дев'ять тисяч 

чотириста тридцять п’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- Дог. № 2019/06 

від 30.07.2015 

капітальний ремонт залу гімнастики 

навчально-спортивного комплексу №2 

НТУ "ХПІ" по вул. Пушкінської, 85/1 в 

м. Харків (інв. № 1031000012). 

3210 1 171 034,40 (один 

мільйон сто сімдесят 

одна тисяча тридцять 

чотири  гривні 40 коп.) 

----- ----- Додаткова угода №1 від 

18.08.2015 до Дог. № 6. 

від 5.02.2015 р. 

капітальний ремонт приміщень 

санвузлів та кухонь (лівого крила) у  

гуртожитку № 13 НТУ «ХПІ» по вул. 

Клочківській, 218-а у м. Харкові. (інв. № 

1032000246) 

3210 1 066 638,00 (один 

мільйон шістдесят шість 

тисяч шістсот  тридцять 

вісім  гривень 00 коп.) 

----- ----- Дог. № 9 від 18.08.2015 

поточний ремонт сходів гуртожитку № 

1(секція 6)  НТУ "ХПІ" за адресою: вул. 

Пушкінська, 79/1, у м Харкові (інв. № 

1032000237) 

2282, 

2281 

96 595,20  ( дев'яносто 

шість тисяч п’ятсот 

дев’яносто п’ять   гривень 

20 коп.) 

----- ----- Дог. № 10 

від 18.08.2015 

капітальний ремонт гуртожитку № 4   

НТУ "ХПІ" за адресою: вул. 

Пушкінська, 79/4, у м Харкові (інв. № 

1032000240) 

3210 412 040,65  ( чотириста 

дванадцять тисяч сорок   

гривень 65  коп.) 

----- ----- Дог. № 2-Аг 

від 18.08.2015 

 

благоустрій території учбового містечка 

НТУ «ХПІ» (між хімічним корпусом та 

учбовим корпусом У2) по вул. Фрунзе 

21. у м. Харкові  

2282, 

2281 

119 745,60  ( сто 

дев’ятнадцять  тисяч сімсот 

сорок  п’ять   гривень 60 

коп.) 

----- ----- Дог. № 3-Аг 

від 20.08.2015 

капітальний ремонт танцювального залу 

на 3-му поверсі  в Дворці студентів НТУ 

"ХПІ" по вул. Пушкінської, 79 в м. 

Харків (інв. № 1031000030). 

3210 499 488,60 (чотириста 

дев’яносто дев’ять тисяч 

чотириста вісімдесят 

вісім гривень 60 коп.) 

----- ----- Дог. № 5-Аг. від 

16.10.2015 р. 

розробка проекту капітального ремонту 

загально обмінної, місцевої та аварійної 

вентиляції кафедри "Зварювання" в 

колишньому приміщені 

енергомеханічної ділянки УПЦ НТУ 

«ХПІ» по вул. Фрунзе, 21, в м. Харкові 

(інв. № 1031000013) (стадія 

проектування - РП) 

3210 10 500,62 (десять тисяч 

п’ятсот гривень 62 коп.). 

----- ----- Дог. № 4. від 22.10.2015 

р. 

благоустрій території учбового містечка 

НТУ «ХПІ» (між біля головного 

(ректорського) корпусу та учбовим 

корпусом У2) по вул. Фрунзе 21. у м. 

2282, 

2281 

87 824,40 (вісімдесят сім 

тисяч вісімсот двадцять 

чотири   гривні 40 коп.) 

----- ----- Дог. № 4-Аг 

від 22.10.2015 
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Харкові  

капітальний ремонт гуртожитку № 2 

НТУ «ХПІ» по вул. Тимурівців. 9-а у м. 

Харкові 

3210 396 487,20 (триста 

дев’яносто шість тисяч 

чотириста вісімдесят сім 

гривень 20 коп.) 

----- ----- дод. угода № 5 від 

22.10.2015 р. до дог. № 11 

від 22.02.2013р. 

капітальний ремонт кафедри 

«зварювання» колишнього приміщення  

енергомеханічної дільниці УПЦ НТУ 

«ХПІ» по вул. Фрунзе. 21 в м. Харкові 

( інв. № 1031000013) 

3210 92 748,00 (дев’яносто дві 

тисячі сімсот сорок вісім  

гривень 00 коп.) 

----- ----- дод. угода №2 від 

22.10.2015  р. до дог. № 

29 від 15.12.2014р. 

поточний ремонт санвузлів 2-3 поверхів, 

корпусу ВЦ (колишнього вечірнього) 

НТУ "ХПІ" за адресою: вул. Фрунзе, 21, 

у м Харкові (інв. № 1031000004) 

 

2282, 

2281 

47 052,00 (сорок сім 

тисяч п’ятдесят  дві 

гривні  00 коп.) 

----- ----- Дод. угода № 1 до  

дог. № 15 

від 23.07.2015 

капітальний ремонт навчального 

корпусу №2 Харківського комп’ютерно-

технологічного коледжу НТУ «ХПІ» по 

вул.. Красіна, 4  в м. Харкові (інв.. №  

1031000259)     

3210 1 485 511,20 (один 

мільйон чотириста 

вісімдесят п’ять п’ятсот 

одинадцять гривень 20 

коп.) 

----- ----- дог. №6 АГ  від 

03.11.2015р. 

Капітальний  ремонт ліхтарів на покрівлі 

навчального  коворкінг центру 

Харківського комп’ютерно-

технологічного коледжу НТУ "ХПІ" по 

вул. Красіна, 4 в м. Харків (інв. № 

1031000260) 

3210 249 502,80(двісті сорок 

дев’ять тисяч п’ятсот дві 

гривні 80 коп. ) 

----- ----- дог. №1-Л  від 

19.11.2015р. 

капітальний ремонт навчального 

корпусу №1 Харківського комп’ютерно-

технологічного коледжу НТУ «ХПІ» по 

вул.. Красіна, 4  в м. Харкові (інв.. №  

1031000193)     

3210 1 483 565,00 (один 

мільйон чотириста 

вісімдесят три тисячі 

п’ятсот шістдесят п’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- дог. №2-В  від 

26.11.2015р. 

капітальний ремонт навчального 

коворкінг центру Харківського 

комп'ютерно-технологічного коледжу 

НТУ "ХПІ" по вул. Красіна, 4 у м 

Харкові (інв. № 1031000260)   

3210 1 250 486,40(один 

мільйон двісті п'ятдесят 

тисяч чотириста 

вісімдесят шість гривень 

40 коп.) 

----- ----- дог. №8 АГ  від 

01.12.2015р 

робочий проект на капітальний ремонт 

Харківського комп'ютерно-

технологічного коледжу НТУ "ХПІ" по 

вул. Красіна, 4 в м. Харкові: благоустрій 

території, інженерно-геодезичні 

вишукування, узгодження топографо-

геодезичної зйомки території 

3210 64 278,00.  (шістдесят 

чотири тисячі двісті 

сімдесят вісім гривень 00 

коп.) 

----- ----- дог. №144/15  від 

01.12.2015р 

капітальний ремонт гуртожитку № 4 

НТУ "ХПІ" по вул. Пушкінский, 79/4 в 

м. Харків(інв. № 1032000240) 

3210 157 621,69 (сто п’ятдесят 

сім тисяч двісті сімдесят 

вісім гривень 00 коп.) 

----- ----- Дод. угода № 1 до дог. 

№2 АГ  від 18.08.2015р 

капітальний ремонт навчального 

корпусу №2 Харківського комп’ютерно-

технологічного коледжу НТУ «ХПІ» по 

вул.. Красіна, 4  в м. Харкові (інв.. №  

1031000193)     

3210 14 167,80 (чотирнадцять 

тисяч сто шістдесят сім 

гривень 80 коп.) 

----- ----- Дод. угода № 1 до дог. 

№6 АГ  від 03.11.2015р 

 




